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VIDAREUTVECKLAD STÖTPULSMÄTNING FRÅN SPM

SPM Instrument valde Underhåll 2010 för lanseringen av sin senaste 
utveckling kallad SPM HD. Enligt företaget kan den användas på alla typer 
av applikationer, men den är extra väl lämpad för mätning på maskiner med 
låga varvtal. 

Sedan länge är det väl känt att det är svårt att få tillförlitliga mätningar 
på lågvarviga maskiner, eftersom signalerna får ett lågt energiinnehåll. Detta 
har SPM nu kommit tillrätta med genom att kombinera sin välkända och 
beprövade metod med ny, digital och mycket avancerad elektronik. Som en 
följd av sin höga dynamik kan SPM HD urskilja de svaga, men relevanta 
signaler som göms bland andra och starkare signaler som kan komma från 
mekaniska stötfenomen eller elektroniskt brus. Förmågan att upptäcka också 
mycket svaga stötar ger stora fördelar vid just låga varvtal. Metoden ger en 
förvarningstid på upp till sex månader och därmed finns det gott om tid för 
att planera underhållsinsatser. För att få en komplett bild av lagerkonditionen 
baseras mätcykeln på ett antal varv istället för en viss tid.

I utvecklingsarbetet har man samarbetat med flera industrikunder och testat 
metoden på bland annat Hallsta Pappersbruk, där fyra bandpressar mätts med 
metoden. Skadade lager från dessa fanns på plats i montern.
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Den här lagerskadan på en bandpress vid Hallsta Pappersbruk upptäcktes i 
god tid före haveri med hjälp av den nya mätmetoden SPM HD.

Bengt Jalmenius på Saver i full färd med att demonstrera den ultraljudsbase-
rade läcksökningsmetod som tilldrog sig stort intresse på mässan.

RPR är induktionsbaserad metod för att snabbt ta bort färg, gummibelägg-
ningar med mera från exempelvis valsar och fartygsskrov.

Hos Skandinavisk Industriutveckling kunde man bland annat ta del av en 
relativt ny metod för att ta bort exempelvis gummibeläggningar från valsar, 
färg och beläggningar från golv och väggar i fartyg och en lång rad andra 
applikationer. 

Arbetssättet är induktion och kräver att  underlaget  är ett magnetiskt ma-
terial. Med utrustningen, kallad RPR, värms materialet bakom beläggningen 
upp och sedan är det bara att skrapa/skala bort den. Uppvärmningen sker 
mycket snabbt i och med induktionsförfarandet och det här är en mycket 
tids- och kostnadseffektiv metod för att få bort olika typer av beläggningar i 
såväl industriella som marina applikationer.

I Underhållsföretagens samlingsmonter fanns ett nytt medlemsföretag som 
tilldrog sig stort intresse. Saver heter företaget och i montern demonstrerade 
Bengt Jalmenius en intressant metod för att upptäcka läckage i trycklufts- 
och andra gastransportsystem. Oftast  går det inte att höra ett läckage i en 
produktionsmiljö då ljudet drunknar i det allmänna bullret. Men, med en 
riktad mikrofon som tar upp ultraljud blir saken en helt annan. Utrustningen 
består av ett par hörlurar och en mätenhet som mest ser ut som en liten 
parabolantenn. Den är försedd med en laserpekare så att man lätt ser exakt var 
man mäter. Finns det en läcka hörs det mycket tydligt i lurarna. Metoden kan 
användas på avstånd upp till 100 meter och är därmed ett mycket intressant 
alternativ för mätningar i miljöer man inte gärna ger sig in i, t ex varma och 
svårtillgängliga delar av en pappersmaskin.

NY METOD TA BORT BELÄGGNINGAR

LÄCKSÖKNING MED ULTRALJUD
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NY VÄRMEKAMERA FRÅN SKF
Bland mycket annat man kunde titta på hos SKF så fanns en ny värmekamera 
kallad TKTI 10. Det handlar om en kompakt enhet som är speciellt framtagen 
för underhållstekniker och den liknar en vanlig digitalkamera. Den tar dessutom 
vanliga bilder också och kan blanda visuella och värmekänsliga bilder vilket gör 
det enklare att analysera olika maskinelement. 

NYTT INSTRUMENT FRÅN VMI
Hos VMI kunde man inte, vilket var meningen, se det nya instrumentet Viber 
X1. Instrumentet blev tyvärr försenat med ca en vecka, berättade Bo Österberg lätt 
besviken. Istället visade man en fullskalemodell eller dummy och av den framgick 
att det nya instrumentet för vibrationsmätningar får en betydligt modernare 
display än sin föregångare, tillsammans med en del nya funktioner. Vi kommer 
att återkomma till detta instrument i en senare utgåva. 

ERFARENHETSBASERAD DIAGNOS PÅ PLATS
Från Fluke kommer ett nytt handhållet vibrationsinstrument, Fluke 810, vars stora 
fördel är att den kan diagnosticera de vanligast förekommande mekaniska problemen 
som obalans, glapp, lagerfel, felinställningar med mera. När instrumentet detekterat 
ett fel identifieras först problemet och sedan uppskattas graden av allvarlighet på 
en fyragradig skala. Därmed får underhållspersonalen hjälp att prioritera sina 
arbetsuppgifter. Instrumentet ger också rekommendationer om reparationer.
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FJÄRRSTYRDA ROBOTAR INSPEKTERAR DET MESTA
Granne med ovan nämnda Saver fanns Drones Networking, också det en ny 
medlem i Underhållsföretagen. 

Leif Ahlman berättar att man säljer olika typer av inspektionsrobotar som 
kan användas för inspektion av svårtillgängliga delar av byggnader, tankar, 
cisterner, rörledningar, kollapsade hus med mera. På plats fanns en larvfots-

driven variant försedd med en kamera så att inspektionerna också kan spelas 
in och betraktas vid ett senare tillfälle. Fjärrstyrningen sker över kabel och 
roboten sköts med en joystick. Kamerabilden kan zoomas och det finns även 
vairanter med mikrofon för akustiska inspektioner. Varianter av utrustningen 
som kan ta sig fram vertikalt finns också. Robotarna utvecklas och tillverkas 
av ett kanadensiskt företag. 

Leif Ahlman demonstrerar en av de robotvarianter som Drones Networking säljer och som kan användas för otaliga varianter av inspektion inom industri, 
byggnation, infrastruktur med mera. 

Fluke 810 mäter inte bara vibrationer, den identifierar fel och graderar dessa 
efter allvarlighet.




