
Grundkursen i tillståndskontroll riktar sig till deltagare som 
inte tidigare arbetat med tillståndskontroll, eller erfarna 
personer som är nya användare av utrustning från SPM  
Instrument. Under kursen kommer vi att använda oss av de 
senaste versionerna av Condmaster Ruby och Condmaster 
Entity Server, samt handinstrumenten Leonova Diamond/
Emerald och en emulator för Intellinova Parallel EN för  
användare av onlinesystem.

Kurslängd: 2 dagar

Grundkurs i tillståndskontroll

KURSINNEHÅLL:

  -  En introduktion till tillståndsbaserat underhåll

  -  Stötpulsmätning

  -  Vibrationsmätning

  -  Att välja rätt mätmetod

  -  Mätuppdragsinställningar

  -  Mätpunktsplacering

  -  Grundläggande dataanalys

  -  Praktiska demonstrationer och övningar

Kursutbud
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Påbyggnadskursen i tillståndskontroll riktar sig till del-
tagare som har arbetat inom tillståndskontroll med SPM  
Instruments produkter en tid och som har grundläggande 
kunskaper inom de ämnen som ingår i grundkursen.

I påbyggnadskursen går vi djupare in på hur man konfi-
gurerar mätuppdrag för bästa resultat, spektrum och färg-
spektrumfunktionerna i Condmaster, hur man skapar en 
grafisk översikt i systemet, med mera.

Kurslängd: 2,5 dagar

Condmaster för avancerade användare riktar sig till vana 
användare av Condmaster Ruby, företrädesvis användare 
av onlinesystem även om vissa funktioner är applicerbara 
även för handinstrument. Vi går igenom gamla och nya 
funktioner som möjliggör ännu bättre datainsamling och 
analys. 

Kurslängd: 3 dagar

KURSINNEHÅLL:

  -  Avancerade inställningar för mätuppdrag

  -  Analys av vanliga fel på maskiner

  -  Fasmätning med Leonova Diamond/Emerald

  -  Symptomhantering

  -  Färgspektrum

  -  Grafisk översikt

  -  Larmhantering

KURSINNEHÅLL:

  -  CES Admin Portal

  -  Machine Builder-funktionen

  -  Symptomhantering (fortsättning från Påbyggnadskurs)

  -  Avancerade funktioner i spektrum och färgspektrum

  -  Condition View och Condition View Report

  -  Villkor, triggerfunktioner och globala värden  

     för onlinesystem

  -  Entity Rules för onlinesystem
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En grundläggande kurs inom vibrationsanalys. Dessa  
kurser är framtagna av Mobius Institute till vilka vi är  
utbildningspartners. Kursen är helt teoretisk och märkes- 
oberoende, så inga mätsystem eller mjukvara används. 
Till ISO CAT-kurserna kan man genomföra ett examens-
prov som vid godkänt resultat tillsammans med tillräcklig  
erfarenhet ger ett certifikat.

Kurslängd: 4 dagar (3 dagar kurs, 1 dag examination)

KURSINNEHÅLL:

  -  Underhållsstrategier

  -  Konditionsmätning 

  -  Vibrationsprinciper 

  -  Datainsamling

  -  Signalbehandling

  -  Vibrationsanalys

  -  Feldiagnos och korrigering

  -  Ställa in larmgränser

Vibrationsanalys ISO CAT I

Påbyggnadskurs i tillståndskontroll

Condmaster för avancerade användare



Nivå 2 av vibrationsanalyskurserna riktar sig till deltagare med minst 18 månaders erfarenhet av tillståndskontroll. 
Man ska ha god kunskap inom de grundläggande teorierna som man går igenom under nivå 1.

Kurslängd: 5 dagar (4 dagar kurs, 1 dag examination)

Nivå 3 av vibrationsanalyskurserna riktar sig till erfarna vibrationsanalytiker med minst 2 års dokumenterad erfaren-
het. För certifiering krävs ett CAT II-certifikat sedan tidigare. För denna kurs är allt kursmaterial på engelska och 
även instruktören kommer tala engelska (om det inte blir en kurs med endast svenska deltagare).

Kurslängd: 5 dagar (4 dagar kurs, 1 dag examination)

Vibrationsanalys ISO CAT II

Vibrationsanalys ISO CAT III

KURSINNEHÅLL:

  -  Vibrationsprinciper

  -  Att förstå signaler

  -  Signalbehandling

  -  Analys av tidssignal

  -  Datainsamling

  -  Vibrationsanalysprocessen

  -  Diagnostisera obalans

  -  Balansering av roterande maskiner

  -  Diagnostisera feluppriktning

  -  Axeluppriktning

  -  Diagnostisera glapp

  -  Remdriftsanalys

  -  Analys av rullningslager

  -  Analys av elektriska motorer

  -  Analys av växellådor

  -  Pumpar, fläktar och kompressorer

  -  Naturliga frekvenser och resonans

  -  Ställa in larmgränser

  -  Acceptanstest

KURSINNEHÅLL:

  -  Signal processing and data acquisition

  -  Time waveform analysis

  -  Phase analysis

  -  Dynamics (natural frequencies and resonances)

  -  Testing for natural frequencies

  -  Operating deflecting shape (ODS) analysis

  -  Modal analysis and intro to FEA

  -  Correcting resonances

  -  Rolling element bearing fault detection

  -  Journal bearing fault detection

  -  Electric motor testing

  -  Pumps, fans, and compressors

  -  Gearbox fault detection

  -  Corrective action

  -  Running a successful condition monitoring program

  -  Acceptance testing

  -  Review of ISO standards

Utbildningstrappa
För en medarbetare som börjar sin karriär inom konditionsövervakning rekommenderar vi att 
man genomför kurserna i den ordning som visas nedan, men detta är naturligtvis inget krav. 
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