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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,
Det fortsätter att hända spännande 
saker på SPM! Under våren har vi 
introducerat vårt nya instrument 
Leonova Emerald, en ”lillebror” till 
Leonova Diamond. 

Leonova Emerald är ett bra val för dig som 
har omfattande mätronder med stora mäng-
der rutinmätningar, medan Leonova Diamond 
passar dig som vill ha ett komplett utbud 
av mätmetoder för att övervaka din utrust-
ning och som behöver mycket analyskraft.  
Båda instrumenten är flexibla och idealiska för 
användning i tuffa miljöer. Läs mer om nyheten Emerald på sidan två!

Responsen på Leonova Diamond, som nu har nått ut till flera av våra kunder, har varit 
mycket positiv. Första instrumentet sålde vi till Moelven Valåsens sågverk i Karlskoga. 
Björ Hjalmarsson, underhållschef, kommenterar valet: ”Vi ansåg att vi behövde ett  
instrument som kan hantera både stötpuls och vibration samt vara användarvänligt för 
våra FU-tekniker. Med detta instrument har vi fått de möjligheter som krävs för att hitta 
de symptom som leder till driftstörningar i anläggningen. Vi vill själva kunna välja vad 
som bäst lämpar sig till en viss mätpunkt. Eftersom detta instrument kan hantera både 
stötpuls- och vibrationsteknik samt har avancerade analysmöjligheter, så tror vi att  
Leonova Diamond är mest lämpligt för oss.”

Andra som beställt Leonova Diamond är t ex Billerud Korsnäs (som du kan läsa mer 
om på sidan 4), Sandvik Materials Technology, Vibrationsteknik Skåne (licensierad SPM 
Partner) och Nordic Paper Bäckhammar. Även den nya versionen av analysmjukvaran,  
Condmaster Ruby, har lanserats och flitigt börjat användas. En spännande och  
användbar funktion är molntjänsten, publicering av trender via Internet, som möjlig-
gör att man från en smartphone eller dator lätt kan komma åt sina mätresultat utan att 
behöva åtkomst till analysmjukvaran Condmaster Ruby. Detta gör att fler personer kan 
vara delaktiga och engagerade i FU-arbetet och få en ökad förståelse för nyttan med 
tillståndskontroll, t ex kan ansvarig(a) chef(er) enkelt ta del av det dagliga arbetet.

Varma vårhälsningar och trevlig läsning, 

Tomas Årman 

Försäljningschef Sverige

Vibrationsanalys ISO CAT I 

Från och med september 2013  

erbjuder SPM Academy våra kunder 

utbildning i vibrationsteknik som följer 

ISO standard 18436-2/3.  

Utbildningarna genomförs med kurs-

material från Mobius Institute som även 

utfärdar certifiering efter godkända prov. 

Läs mer på www.spminstrument.se
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Leonova Emerald är det ultimata verktyget för under-
hållsingenjörer och -tekniker, och idealiskt för daglig 
användning i tuffa miljöer. Instrumentet är full-
matat med praktiska och användbara 
funktioner, som ger användaren 
flexibilitet att konfig-
urera instrumentet så 
att det både motsvarar 
omgivningens krav och 
passar individuella 
önskemål. 

Leonova Emerald för-
enklar hanteringen av 
omfattande mätronder 
och stora mängder mätdata. 
Möjligheten att kombinera 
många mätmetoder i ett och 
samma mätuppdrag sparar både 
tid och pengar. Instrumentet erbju-
der ett flertal möjligheter att snabba 
upp mätprocessen och effektivisera 
användningen. Mätronder organiseras 
smidigt och det mycket väl tilltagna minnet 
lagrar tusentals mätresultat för utvärdering, 
trendning och analys. 

Instrumentet innehåller SPM HD för analys av 
rullningslager inom ett mycket brett varv-
talsområde, och erbjuder dessutom mycket 
avancerad vibrationsanalys. Avancerade digitala 
algoritmer ger mycket hög mätdynamik som gör 
det möjligt att särskilja den relevanta signalen från 
bakgrundsbrus. Signalen fångas upp och förstärks 
och knivskarpa spektrum och tidssignaler ger en 
tydlig, störningsfri bild av maskinkonditionen. Inga för-
stärkarjusteringar krävs och signal-brusförhållandet blir 
därför mycket bra. 

Leonova Emerald innehåller också avancerad och 
innovativ order tracking. Vid stötpuls- och vibra-

tionsanalys på maskiner med variabelt varvtal 
följer HD Order Tracking-algoritmerna med 

stor noggrannhet de varvtalsvariationer 
som äger rum; därmed blir både mät-

ningar och spektrum mer exakta och 
mer detaljerade än någonsin tidigare.

Mätmetoden EVAM tillhandahål-
ler förprogrammerade utvärde-

ringsmodeller för parametrar i 
tids- och frekvensdomänen. 

Databehandling, beräkning av 
felsymptom och trendning 

sker direkt i instrumentet. 

Med Leonova Emeralds 
avancerade teknik och 
robusta design kan du räkna 
med många års pålitlig tjänst 
under de tuffaste och mest 

krävande omständigheter. 

Leonova Emerald finns 
också i Ex-version för 

användning i  poten-
tiellt explosiva 

miljöer.

Inbyteskampanj
Fram till 31 augusti 2013 kan du byta in din Leonova eller Leonova Infinity 
mot en Leonova Diamond eller Emerald, som erbjuder många förbättringar 
bland annat i form av nya tekniker och ökad användarvänlighet. 

Missa inte detta tillfälle att uppgradera din tillståndskontroll, kontakta oss 
idag för mer information!  

Den nya dataloggern Leonova Emerald® har under våren gjort entré i 
familjen portabla mätinstrument. Därmed utökas Leonova serien med 
ett komplement till Leonova Diamond®, som lanserades i höstas.  



Södra Cell är en av världens största tillverkare av blekt 

sulfatmassa för avsalumarknaden med en sammanlagd 

årsproduktion på drygt två miljoner ton. Huvuddelen av 

råvaran till pappersmassa kommer från skogen i Södras 

medlemsområden i Södra Sverige.

Mätsystemet Intellinova Compact innehåller bland annat 

mätmetoden SPM HD som är särskilt lämplig för lageröver-

vakning av mycket lågvarviga applikationer. Systemet kommer 

att övervaka tre av massabrukets tvättpressar (6-16 RPM) 

dygnet runt och vara åtkomligt från hela världen med 
hjälp av molntjänster, d v s fillagring via Internet.

Mätsystemet kommer att installeras och driftsättas under 
våren 2013. Stefan Glendell, FU-Chef, kommenterar inves-
teringen: “Valet föll på SPM av flera anledningar. Dels kunde 
SPM visa upp ett stort antal välfungerande referensanlägg-
ningar samtidigt som man visade stort engagemang och  
intresse från flera delar av SPMs organisation. Dessutom 
har vi stora förhoppningar på analysmöjligheterna i mjukva-
ran, exempelvis modulen för Colored Spectrum Overview”.

Södra Cell Värö har valt Intellinova 
Compact för tillståndskontroll 
online. Systemet innehåller den 
patenterade mätmetoden SPM HD i 
kombination med vibrationsanalys. 

Södra Cell Värö automatiserar 
sin tillståndskontroll

Fo
to

: A
nd

re
as

 L
in

d
ho

lm
/S

ö
d

ra

Delar av vårt breda produktsortiment för tillståndskontroll är nu tillgängligt i SSGs produktdatabas.

I SSGs (Standard Solutions Group) produktportfölj ingår bl a informationsdatabasen SSG Produktdatabas, en stra-
tegisk resurs som hjälper Sveriges industrier att få bättre ordning på anläggningsregister och förrådssystem. Via  
produktdatabasen kan SSG-anslutna företag eller inköpare på ett smidigt sätt jämföra produkter från olika leverantörer, 
samt skapa förfrågningar och beställningar. Exempel på SPM-artiklar i produktdatabasen är stötpuls- och vibrations-
givare, vibrationstransmittrar, shims för maskinuppriktning, givarkontakter för olika ändamål och miljöer, handinstru-
menten BearingChecker och VibChecker med tillbehör, fasta övervakningsenheten MG4 m m. 

Vi ser fram emot din kontakt med oss via SSG produktdatabas!

Pssst! Visste du att...
Vet du att SSG-anslutna företag nu kan hitta våra  
produkter i SSGs produktdatabas?

Vibrationsteknik Skåne utför olika typer  
av mättjänster inom förebyggande 
underhåll, där tillståndskontroll med 
stötpuls- och vibrationsmätning utgör 
basen inom företaget. Man utför även 
fältbalansering och laseruppriktning 
för att kunna hjälpa kunder både med 
analys av grundorsaker och lösningar 
till problemen.

Vibrationsteknik Skåne har investerat 
i det nya handinstrumentet Leonova 
Diamond för tillståndskontroll med  
vibrationsanalys och SPM HD. Kenneth 
Mårtensson, ägare av Vibrationsteknik 
Skåne, kommenterar valet att sam- 
arbeta med oss: 
”Förutom uppbackningen av SPMs 
servicetekniker och försäljningsingen-

jörer var det främst den nya tekniken 
SPM HD som gjorde det självklart att 
välja SPM och Leonova Diamond.”

Vibrationsteknik Skåne ny licensierad SPM-partner
Genom ett samarbete med Vibrationsteknik  
Skåne breddar vi vår närvaro i södra Sverige.
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Varför valde ni Leonova Diamond? 

BillerudKorsnäs bedriver ett intensivt 

arbete med att utveckla driftsäkerhets-

arbetet som inkluderar allt från interna 

processer till tekniska hjälpmedel. Vi 

strävar mot att utföra förebyggande  

underhållsåtgärder som, där det är möj-

ligt, ska baseras på utrustningens till-

stånd. Där är moderna och effektiva me-

toder för tillståndskontroll, som ger tidig 

indikation på begynnande försämring av 

maskinstatus, viktiga hjälpmedel.

Vad är din kommentar kring valet av SPM 
och Leonova Diamond?

Valet var inte självklart. Vi har diskute-

rat vilka typer av fel vi har i vår anlägg-

ning och på vilket sätt vi kan detektera 

dem. Både vibrationsmätning och SPM 

har använts tidigare för roterande ut-

rustning och de har sina respektive 

för- och nackdelar. Vi ville inte behöva 

köpa flera instrument och tyckte då 

att vi får det vi behöver med Leonova 

Diamond. Dessutom ger det oss till-

gång till detektering av lagerskador i 

långsamtroterande utrustning med ett 

handburet instrument.

Vilka möjligheter inom BillerudKorsnäs 
underhåll ser du med de nya verktygen?
Vi kommer att använda de nya instru-

menten för rondering på roterande 

utrustning samt använda både stöt-

puls- och vibrationsmätning; den mät-

metod som snabbast och med minst 

arbetsinsats ger oss den information vi 

behöver för att fatta rätt beslut om, när 

och hur åtgärder behöver sättas in för 

att undvika driftstörningar.

Vi kommer dessutom att kunna felsöka 

med hjälp av spektrumanalys men ev 

även komplettera med programvara 

och tillbehör för balansering och upp-

riktning. Allt i samma instrument.

Vilka utmaningar ser du för underhållet 
hos er men även generellt inom pap-
persindustrin i den närmsta framtiden?

Att ha kontinuitet i arbetet med före-

byggande underhåll. De flesta företag 

genomgår olika förändringar i organisa-

tion som ägarstruktur generationsskif-

ten, vilket inte alltför sällan leder till att 

man ”tappar bort” sitt förebyggande 

underhåll och resan tillbaka till ett struk-

turerat och systematiskt arbete med att 

förebygga driftstörningar kan vara lång 

och mödosam.

Att motivera investeringar i både  

personal, system och annan utrustning 

för tillståndskontroll blir svårare och 

svårare då återbetalningstiden skall vara 

kort och det inte alltid är lätt att med 

säkerhet presentera lönsamhetskalkyler 

utan dessa bygger mer på antaganden 

att man kommer att upptäcka fel innan 

de ger störningar. Hur framgångsrik 

man blir beror ju mycket på hur enga-

gerad personal man har och hur flitigt 

man använder sina mätinstrument.

BillerudKorsnäs i Gävle väljer 
Leonova Diamond
SPM har levererat två Leonova Diamond till BillerudKorsnäs 
i Gävle. Instrumenten är utrustade med vibrationsanalys och 
SPM HD. Kombinationen av mättekniker samt enkelheten i 
rondering av lager med stötpuls ger ett komplett verktyg  
för att mäta maskinkondition.

Läs vår intervju med Lars Tängnander, underhållschef  
på pappersbruket!


