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1 Introduktion 

Denna rapport beskriver ett fälttest som utförts vid Hallsta Pappersbruk i Sverige med hjälp av den 
nyutvecklade mätmetoden SPM®HD. 
 
Metoden har tillämpats på fyra bandpressar från Andritz som körs på lågt varvtal. Ungefärligt varv-
talsområde är 8-16 varv per minut. 
 
Fälttestet startade i slutet av april 2009 och pågår fortfarande. 
 

2 Slutsats och sammanfattning 

Under perioden april 2009 till februari 2010 har fem lager ersatts efter larmindikationer från algo-
ritmerna i SPM HD-metoden. Dessa fem fall beskrivs i denna rapport. 
 
Fälttestet visar tydligt att SPM HD fungerar utmärkt för att upptäcka lagerproblem vid låga varvtal. 
Det visar inte bara var problemet finns (ytterring, innerring, rullkroppar eller rullhållare), men också i 
många fall vilken typ av skada det är (spricka, skalningar fördelade runt hela lagret eller kombinat-
ioner av dessa). Förvarningstiden är lång; över tio månader i ett av de fall som beskrivs här. 
 
Som ett slutresultat av de tillförlitliga resultat som produceras av SPM HD har tiden för lagerbyten 
kunnat kortas ner betydligt och reparationsbehovet på valsarna har så gott som försvunnit. Därmed 
sparar kunden både tid och pengar. 
 

3 Applikationsbeskrivning 

Bandpressarna används för avvattning av massa innan själva framställningen av papper startar. I 
fallet Hallsta Pappersbruk är de tolv installerade bandpressarna indelade i två grupper om sex pres-
sar i varje grupp som arbetar parallellt. Om en bandpress i en grupp inte fungerar, kan de övriga 
fem hantera situationen med endast något lägre produktionskapacitet och något lägre kvalitet som 
resultat. Med andra ord; förlusten av en press påverkar inte produktionen i någon större utsträck-
ning. 
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Krafterna i pressnypsektionerna är 40 kN i nyp 1 och 2 och 80kN i nyp 3. S-valsarna har en lägre 
belastningskraft, men den exakta kraften är inte känd (sannolikt betydligt lägre än nyp 3). Presskraf-
ten är relativt konstant och justeras manuellt via hydrauliska cylindrar ungefär en gång i månaden. 
Varvtalet varierar vanligtvis mellan 8 och 15 varv per minut.

Fig. 2  Bandpress under underhållsstopp  

Drivhjul 

S-valsar 

Fig.1 Ritning bandpress – från sidan 

Nyp 3 

Nyp 1     Nyp 2 

Pappers-
massa ut 

Pappers-
massa in 
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Ett återkommande problem är svåra lagerskador som orsakar att en vals står still, vilket i sin tur 
resulterar i skador på valsens axlar. En tumregel är att ett ”tickande” ljud ibland kan höras med ett 
stetoskop ungefär en vecka innan totalt haveri. 
 
Den normala reparationsprocessen vid en lagerskada innebär att stoppa pressen, ta ner hela den 
skadade valsen och ersätta den med en reservvals. Den dåliga valsen med det skadade lagret tas till 
verkstaden, där lagren demonteras. Alla nödvändiga reparationer görs och lagren ersätts med nya 
(på båda sidor i de flesta fall). Den renoverade valsen lagras och används vid reparationen av nästa 
lagerskada. Denna utbytesprocess överstiger vanligen 100 timmar i rapporterade mantimmar. 
 
Alla lager smörjs tre gånger på 24 timmar genom ett automatiserat smörjsystem. 
 

4 Bakgrund till fälttestet 

De problem man hade med lagerhaveri på bandpressarna vid Hallsta Pappersbruk i kombination 
med det faktum att vi (SPM Instrument AB) höll på att utveckla SPM HD-metoden gjorde att vi i 
början av 2009 tillsammans enades om att starta ett fälttest. Installationen var klar i april 2009. 
 
Det huvudsakliga målet med fälttestet var att utvärdera SPM HD-metoden i den här typen av låg-
varviga tillämpningar där andra detektionsmetoder har misslyckats. De fyra äldsta bandpressarna 
från Andritz, där sannolikheten för lagerskador kunde förväntas vara högst, valdes ut som objekt för 
testerna. 
 
Varje press utrustades med 16 SPM givare; 12 givare i de tre pressnypsektionerna och fyra som 
täcker S-valsarna. Totalt 16 givare per press resulterade i sammanlagt 64 givare. Två Intellinova-
system förberedda för SPM HD användes för att täcka de 64 mätpunkterna. Därmed nyttjades 
samtliga 32 kanaler per Intellinova-system. 
 
Enligt underhållspersonalen som ansvarar för bandpressarna har flera leverantörer tidigare försökt 
upptäcka lagerrelaterade problem men misslyckats, antingen därför att mätmetoderna som an-
vänds inte fungerar eller på grund av orealistiskt höga kostnader för utrustning.   
 

5 Systemkonfiguration 

Två Intellinova-system med 32 SPM HD-kanaler var, en varvtalsgivare per press (monterad för att 
mäta på de drivande valsarna) innebar att två varvtalskanaler för varje Intellinova återstod. 
 
Följande systeminställningar användes för SPM HD (för mer detaljer, se separat SPM HD-
dokumentation):  

Frekvensområde: 0-100 order (0 Hz till ungefär 25 Hz) 

Spektrumlinjer: 800 (för att minimera mättid) 
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Order tracking: På (starkt rekommenderat; lågt varvtal betyder långa mättider och Order tracking 
hanterar eventuella varvtalsvariationer under mätning). 

Förstärkarfaktor: 10 (standardinställning) 

Mätintervall: 1 timme (det faktiska mätintervallet med denna konfiguration är i själva verket mycket 
längre, men 1 timmes mätintervall garanterar att systemet mäter så fort som möjligt). 

Bandvärde i Spektrum HD: Bandgränser kan sättas från 0 (noll) order upp till 50 (femtio) orders.  
Detta bör täcka lagerfrekvenser upp till minst fem harmonier, som täcker de mest intressanta om-
rådena i spektrumet. 

Mätcykel: Cirka 5-8 timmar för en cykel (beroende på varvtal). På grund av att varvtalet är lågt, 
förstärkningsfaktorn är 10 och varje Intellinova har 32 kanaler, kommer mätcykeltiden vara lång. Det 
är möjligt att minska mätcykeltiden genom att ändra förstärkningsfaktorn till 5, exempelvis – som 
följaktligen kommer att ge sämre upplösning i tidssignalen HD och Spektrum HD. Detta innebär att 
varje kanal producerar tre till fem resultat per 24 timmar med den aktuella inställningen. 

Grafisk presentation: HDm värdena (se SPM HD-avsnittet) samt bandvärdena i den här rapporten 
är (löpande) medelvärden. Varje mätning som visas i diagrammet är medelvärdesberäknad med 
föregående tio värden. Resultatet av medelvärdesberäkningen kan lätt ses i trendgraferna som vi-
sas i fallavsnitten, särskilt efter ett lagerbyte. Värdena går dock inte ner med en gång. Tio värden är 
lika med två till tre dagars mätningar. Detta i kombination med den långsamma skadeutvecklingen 
bör medföra att genomsnittsberäkningen inte döljer någon ”relevant” information. 

 

6 SPM HD-metoden 

SPM HD metoden är en utveckling av SPM®-metoden, baserad på den resonanta SPM-givaren. Den 
använder digitala algoritmer för att extrahera mer information från SPM-givaren, vilket ger resulta-
ten större tillförlitlighet och tydlighet än den ursprungliga SPM-metoden och vibrationsrelaterade 
tekniker. Den nya metoden är särskilt användbar för lågvarvsapplikationer, där de lagerrelaterade 
signalerna är svaga och svåra att upptäcka. Mer information om SPM HD-tekniken finns i separata 
beskrivningar. 
 

6.1 Beskrivning SPM HD-metodens in- och utdata  

SPM HD-metoden producerar fyra olika resultat: två skalära värden som representerar lagerkondit-
ionen i form av skadenivå (HDm) och smörjkondition (HDc), samt två uppsättningar data som an-
vänds för analys av lagerkondition: SPM Spektrum HD och SPM Tidssignal HD. 
 
När det gäller fallbeskrivningen som beskrivs senare i denna rapport används i stor utsträckning 
SPM Tidssignal HD samt HDm-värdena.
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HDm 

HDm är ett skalärt värde uttryckt i decibel. Det är det primära värdet att använda för att avgöra hur 
allvarlig lagerskadan är. Värdet representerar de högsta stötpulserna som påträffas under en mät-
cykel. Detta värde används också för att utlösa larm.  

HDc 

HDc är ett skalärt värde uttryckt i decibel. Detta värde representerar den nivå där 200 stö-
tar/sekund uppmäts. HDc är användbart för bestämning av smörjkondition. I den här fallrapporten 
har detta värde inte analyserats eller använts. 

SPM Tidssignal HD 

Tidssignal HD är mycket användbart för att lokalisera var i lagret en eventuell skada finns. I många 
fall är det också möjligt att avgöra typ av skada (sprucken innerring med skalning runt om, en enda 
spricka o s v). 
 
Under mätperioden från och med april 2009 till slutet av februari 2010 har vi dragit slutsatsen att 
SPM Tidssignal HD ger en intuitiv förståelse för lagrens kondition. Den är också lättare att använda i 
en utbildningssituation, när man försöker beskriva lagerkonditionen för användarna. Vi rekommen-
derar användning av SPM Tidssignal HD för framtida installationer. 

SPM Spectrum HD 

SPM Spektrum HD är resultatet av tillämpning av FFT-algoritmer på SPM Time Signal. SPM HD 
Spektrumet är användbart för att avgöra var en eventuell lagerskada finns.  Den är också användbar 
för trendningsändamål (tillämpning av bandvärden). 
 
Eftersom SPM HD-metoden är känslig för signaler av typen stötar men inte alls för lågfrekventa 
signaler som obalans och förskjutning, är ”SPM Spektrum bandvärden” användbara för trendända-
mål; detta för att bandvärden är känsliga för förändringar i signalen från lagren. I fallet med band-
pressarna användes ett SPM HD Spektrumband mellan 0 och 50 Orders. Det ger en mycket tydlig 
indikation på ökade effektnivåer i ett lager. Som en följd av detta resonemang använder vi inte de 
traditionella lagersymptomvärdena (BPFO, BPFI, BS och FTF), eftersom inställningar för band är så 

Fig. 3 Översikt över in- och utdata i SPM HD-metoden 

SPM-givare 
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mycket enklare. I denna fallstudie har vi studerat användningen av band jämfört med tillvägagångs-
sättet men symptomvärden, och vår slutsats är att tillämpningen av band fungerar bra (över 70 000 
spektrummätningar stödjer denna slutsats). 

Sammanfattning av SPM HD-metodens in- och utdata 

HDm och HDc är de parametrar som används för utlösning av larm. SPM Tidssignal HD och SPM 
Spektrum HD används för att hitta var på ett lager en eventuell skada finns, men är också använd-
bar för trendningsändamål (med bandvärden). 
 
SPM Tidssignal HD är ett resultat av mycket avancerade digitala algoritmer där repetitiva stötar 
förstärks och slumpmässiga signaler undertrycks. 
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7 Fallbeskrivningar 

I det här avsnittet beskrivs fem oberoende fall från bandpressen där SPM HD-metoden framgångs-
rikt använts för att identifiera lager med mer eller mindre allvarliga problem. I alla fem fallen anger 
metoden tydligt: a) att det är en skada, b) var skadan finns och c) typ av skada. I samtliga fem fall 
har de skadade lagren demonteras och skickats till SPM för verifiering och dokumentation. 
 
Utbytesprocessen i fall 3, 4 och 5 var dramatiskt annorlunda jämfört med det normala tillväga-
gångssättet för lagerbyten som beskrevs i inledningen. Maskinen stoppades här under en begrän-
sad tid och lagret ersattes utan att hela valsen demonterades. Den kortare reparationstiden samt 
att  ingen reparation krävdes av valstapparna gjorde att de direkta kostnaderna minskade avsevärt. 
 
Notera att i följande fem fallbeskrivningar infördes parametern HDm i mitten av oktober 2009, me-
dan SPM Tidssignal HD och SPM Spektrum HD infördes redan från starten i april 2009. Detta är 
anledningen till att trenddiagram för bandvärden startade tidigare än HDm-diagrammen. 
 
Observera också att några av diagrammen har Y-axelns värden i ”order” och ”SX”; dessa beteck-
ningar har ändrats i den slutgiltiga versionen av programmets gränssnitt. Ignorera dem i diagram-
men som beskrivs senare. Amplitudvärdena är dock relevanta. 
 
De fyra bandpressarna är numrerade: 11, 12, 13 och 14.  
 
 

7.1 Fall 1: Bandpress 13, S-vals, nedre delen 

Sfäriskt rullager (SKF 22 320) 
 
Mätpunkten visade direkt mycket höga HDm-värden (> 60) när HDm infördes i oktober 2009. Av-
lyssningar med stetoskop indikerade inga problem och valsen roterade fortfarande. Lagret ersattes 
den 5 december 2009 och en undersökning gjord på lagret visade på en sprucken innerring. Rull-
lageraxeln var i gott skick och ingen reparation behövdes. Även om en sprucken innerring är en 
ganska allvarlig skada, uppgav kunden att tidpunkten för bytet var perfekt.
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Notera det typiska, mycket tydliga innerrings-skademönster som orsakas när en innerringsskada 
moduleras med varvtalet. 

 

Observera den ökande amplituden och det tydliga innerringsmönstret.

Fig. 4 Tidssignal HD i slutet av april 2009 
 

Fig. 5 Tidssignal HD innan byte av lager i december 2009 
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Notera den dramatiskt sjunkande amplituden; inga tydliga lagerfrekvenser kan hittas. 

 

 
Notera nedgången i amplitud efter lagerbytet. De resultat som saknas i juni gäller ett problem med 
varvtalsgivaren. 

Fig. 6  Tidssignal HD efter byte av lager i december 2009. 

Fig. 7 Bandtrendvärden från slutet av april 2009 och framåt, förvarningstid sex månader. 

April 2009 July 2009 December 2009 
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Observera de mycket höga HDm-värdena (>60dB) och förändringen till 20dB efter byte (100 gång-
ers förminskning på en linjär skala). 
 

 

Fig. 8 HDm värden från mitten av oktober 2009 och framåt, som visar minskade värden efter lagerbyte. 

Fig. 9  Foto på ett lager med sprucken innerring. 
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7.2 Fall 2 Bandpress 13, nyp 3, DS, nedre delen  
Sfäriskt rullager (FAG 22 330) 
 
Denna mätpunkt visade höga HDm värden (45dB) direkt när HDm infördes i oktober 2009. Steto-
skopmätningar indikerade inga problem.  
 
Bandtrendvärdena samt HDm-värdena visade typiska öknings-/minskningsvärden med en ökad vari-
ation i december 2009 och januari 2010. Detta beteende är relaterat till nya skalningar med skarpa 
kanter, följt av en period där de skarpa kanterna mjuknar, följt av en ny skalning osv.  
 
Bandtrenden indikerade ökade nivåer redan i september 2009. 
 
Lagret byttes den 7 januari 2010 och som förutsett var innerringen sprucken och skalningar kunde 
ses runt hela innerringen. Även i detta fall var personalen på Hallsta (och vi själva) nöjda med ti-
mingen på bytet. Rullagerenheten var inte skadad och bytet av lagret gick smidigt. 

 

Observera moduleringen två gånger per varv som indikerar skalningar på flera områden i innerring-
en. 

Fig. 10 Tidssignal HD i slutet av april 2009. 
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Observera det typiska mönstret som indikerar en (sprucken) innerring, men också mindre signaler 
mellan de tydligt höga amplitudsignalerna, som indikerar skalning på flera ställen i innerringen. 

 

Observera minskningen av amplituden (1000 gånger lägre).

Fig. 12 Tidssignal HD efter byte av lager i januari 2010. 

Fig. 11 Tidssignal HD innan byte av lager i januari 2010. 

1 varv 

9 RPM 
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Observera den typiska skalningen – uppmjukning av kanter (ökning/minskning av signalens ampli-
tud). Det första tydliga tecknet på ett lagerproblem kan ses i september. 
 
De saknade värdena är kopplade till ett problem med varvtalsgivaren. 
 
 

 
 

Fig. 13  Bandtrendvärden från slutet av april 2009 och framåt; förvarningstid fyra månader. 

September 2009 Januari 2010 

Fig. 14  HDm värden från mitten av oktober 2009 och framåt, samt minskade värden efter byte av lager. 

Oktober 2009 Januari 2010 
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Skalning och den spruckna innerringen. Den yttre ringen visade inga tydliga tecken på skada.  

 
 

7.3 Fall 3 Bandpress 12, nyp 2, FS, nedre delen 

Sfäriskt rullager (SKF 22 320) 
 
Denna mätpunkt visade höga HDm-avläsningar (50dB) direkt när HDm infördes i oktober 2009. 
I detta fall indikerade bandtrendvärdet ökade nivåer i slutet av augusti 2009 och trenden visade en 
stadigt ökande nivå. Också här kunde man tydligt se skalning med vassa kanter som följdes av en 
”uppmjukande” period (det ”pumpande” beteendet i trenddiagrammet). 
 
Den första avläsningen i april 2009 indikerade på en tydligare ytterringsskada men på en relativt låg 
nivå (när lagret byttes den 28 januari 2010 visade den skalningar på den yttre ringen i belastnings-
området). 
 
Den första indikationen på ett innerringsproblem inträffade i slutet av augusti (detta orsakade de 
ökade bandtrendvärdena). Skadan på innerringen ökade stadigt tills byte i januari 2010. Detta är ett 
intressant fall i den meningen att skadans utbredning kan följas så tydligt; det börjar med skalning i 
ytterringen i april 2009, följt av ökade innerringssignaler i slutet av augusti 2009, vilket i sin tur följ-
des av sprucken innerring - förmodligen i januari 2010.

Fig. 15  Foto på lager med sprucken innerring och skalningar på flera ställen. 
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Ett stetoskop användes precis innan bytet av lagret (HDm-värden cirka 60dB) och med förstärkning 
inställd på max kunde man ett ”tickande” ljud upptäckas. 
 
Rullagrets axel påverkades inte och bytet gick smidigt. 
 

 
 
 
Observera det tydliga ytterringssignalmönstret och den relativt låga nivån. Där finns också en mo-
dulering med 1 x varvtalet. Detta orsakas av skalning i ytterringen (se foto). 
 

Fig. 16  Tidssignal HD i slutet av april 2009. 

1 varv 

15 RPM 



SPM®HD Case Story  16 (30)   
Bandpressar, Hallsta Pappersbruk 
 
 

 
 
SPM Instrument AB I Box 504 I SE-645 25 Strängnäs I Sweden      Technical data subject to change without notice. 
Tel +46 152 22500 I Fax +46 152 15075 I info@spminstrument.se I www.spminstrument.com      ©  SPM 2010-13. CS_002A 

 

 

Innerringssignalen är tydligt dominant men förmodligen är ringen ännu inte sprucken. 
 

 
Observera det tydliga innerringsmönstret och den höga amplituden, innerringen sprucken.

Fig. 17  Tidssignal HD i slutet av september 2009. 

1 varv 

13 RPM 

Fig. 18  Tidssignal HD innan byte av lager i januari 2010. 
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Observera den dramatiskt sjunkande signalen – mer än 2000 gånger. 
 

 

 

 

Fig. 19  Tidssignal HD efter byte av lager i slutet av januari 2010. 
 

Fig. 20  Bandtrendvärden från slutet av april 2009 och framåt; förvarningstid fyra månader. 
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Observera de sjunkande värdena (> 40dB) efter byte av lager den 28 januari 2010. 
 

Fig. 21  HDm-värden från mitten av oktober 2009 och framåt, som visar minskade värden efter lagerbyte. 

Fig. 22  Foto på lager, sprucken innerring med skalning och ytterring med mindre skalning.  
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7.4 Fall 4 Bandpress 11, nyp 2, DS, nedre delen 

Sfäriskt rullager (SKF 22 320) 
 
Denna mätpunkt betedde sig på ett lite annorlunda sätt. Förvarningstiden var kortare än förut (cirka 
två månader) och mätamplituderna ändrades snabbare. 
 
Den första indikationen på höga avläsningar kunde ses i november 2009 och i slutet av december 
2009. Dessa följdes av en dramatisk ökning i mitten av januari. HDm-amplituden nådde 70dB-nivån 
den 1 februari 2010 (den högsta avläsningen hittills). Under denna tid kunde skadan upptäckas med 
stetoskop.  
 
Lagret byttes den 5 februari 2010. Ytterringen var allvarligt skadad, men innerringen visade endast 
mindre tecken på skador. Valsaxeln var hel och återigen var kunden nöjd eftersom lagrets livstid 
kunde maximeras.  
 

 
 
 
En ytterringssignal men med en mycket låg nivå. 

Fig. 23  Tidssignal HD i juni 2009. 
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Första tydliga tecknen på skada, förmodligen en ny skalning på ytterringen. 
 

 
Extremt hög amplitud, lager svårt skadat, rullager som förmodligen glider mot lagerbanan, svårt att 
tolka tidssignalen. 

Fig. 24  Tidssignal HD i november 2009. 

Fig. 25  Tidssignal HD i slutet av januari 2010. 
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Minskningen i amplitud är uppenbar. 
 
 
 

 
 
Det första mycket tydliga tecknet på lagerskador kan ses i november.

Fig. 26  Tidssignal HD efter byte av lager. 

Fig. 27  Bandtrendsvärden från slutet av april 2009 och framåt; förvarningstid fyra månader. 

April 2009 Februari 2009 November 2009 
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Observera det extremt höga värdet i februari och nedgången i amplitud efter byte av lager.  

 

7.5 Fall 5 Bandpress 14, S–vals, nedre delen DS 
Sfäriskt rullager (SKF 22 320) 
 
När mätningarna startade i augusti 2009 var avläsningarna från denna mätpunkt ett ”läroboks-
exempel” på en innerringsskada. Tidssignalen var ovanligt tydlig. Bandtrendsvärdet var relativt 
högt i april och hade en topp i juli 2009, men efter det minskade nivåerna fram till slutet av januari 
2010, då det ökade lite. 
 
När lagret byttes den 17 februari 2010, visade undersökning av lagret en tydlig spricka med mycket 
mjuka kanter (indikation på en relativt gammal skada) och djupa skalningar på flera ställen. Ytter-
ringen visade inga större skador.  
 
Detta är ett exempel på ett skadat lager som har använts under lång tid men med en mycket hög 
risk för totalt haveri. De ökande amplituderna strax innan byte kan indikera dem slutliga fasen innan 
ett totalt haveri.

Fig. 28  HDm-värden från mitten av oktober 2009 och framåt visar minskade värden efter byte av lager. 
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Observera det typiska mönstret hos en innerringsskada (spricka). 
 

 

Innerringsmönstret syns tydligt. Denna mätning togs när amplituden toppade i juli 2009.

Fig. 29  Tidssignal HD i april 2009. 

Fig. 30 Tidssignal HD i juli 2009. 
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Observera att det mycket klara och tydliga innerringsmönstret som setts på föregående avläsningar 
har försvunnit. Denna tidssignal indikerar en mängd distribuerade skalningar på innerringen och en 
spricka med mjuka kanter. 
 

 

Signalnivån har sjunkit mer än 1000 gånger.

Fig 31. Tidssignal HD innan byte av lager i februari 2010. 

Fig. 32  Tidssignal HD efter byte av lager i februari 2010. 
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Notera nedgången i amplitud efter byte i februari.

Fig. 33  Bandtrendvärden från slutet av april 2009 och framåt; förvarningstid > 10 månader. 

April 2009 Februari 2010  

Fig. 34  HDm-värden från mitten av oktober 2009 och framåt, som visar sjunkande värden efter lagerbyte. 

Februari 2010 
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Fig. 35  Foto av lager; innerringsspricka med (djupa) skalningar. 
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8 Referensmätningar 

Dessa referensmätningar visar två exempel på bra lagerkondition och en med något ökande trend.

Fig. 36  Bandpress 13, nip 2, FS, nedre del. 
 

Fig. 37 Bandpress 12, S-vals, FS, övre del. 

Fig. 38 Bandpress 13, nip 2, FS, övre del. Mycket tidig indikation men en tydlig trend. 
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9 Ekonomisk motivering 

Vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport planeras minst två lager ytterligare att bytas på 
grund av höga HDm-avläsningar (ett innerringsproblem och ett med en blandning av ytter- och in-
nerringsskador). När man lägger till de två sista fallen till de fem som redovisats här, uppgår det 
totala antalet lagerbyten till sju. 
 
En uppskattning av kostnad, material och tid för att byta ut en hel valsenhet och reparera valsaxeln 
jämfört med att bara byta ut lagret utan att ta bort valsenheten blir cirka 70 000 SEK (6 900 EUR). 
Sju fall på ett år * 70 000 SEK är lika med nära 500 000 SEK/år i direkt sparande för de fyra virares-
sarna. 
 
Den minskade produktionsvolymen och möjlig inverkan på kvalitet har inte beaktats i beräkningarna 
ovan. 
 
 
3 mars 2010 

 
Tim Sundström 
SPM Instrument AB 

 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

Tillägg till rapporten 

Sedan mars 2010, då ovanstående text skrevs, har ytterligare tio lagerbyten skett. Till dags dato har 
därmed sjutton lager bytts ut till följd av indikeringar vid konditionsmätningar med SPM HD. 

 

12 december 2011  

 

Tomas Årman 
SPM Instrument AB 
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10 Bilaga 1 

10.1 Lagerfrekvenser och hur man tolkar dem  

BPFO, BPFI, BS och FTF 

När man analyserar lagermätningar med SPM HD, är det viktigt att förstå och kunna tolka resulta-
ten på ett korrekt sätt. 
 
De viktigaste faktorerna att förstå är ”Ball Pass Frequency Outer race” (BPFO), ”Ball Pass Fre-
quency Inner race” (BPFI), ”Ball Spin frequency” (BS) och ”Fundamental Train Frequency” (FTF). 
Genom att använda lagerfrekvenserna tillsammans med varvtalsvärdet är det möjligt att identifiera 
källan till stötpulserna på ett riktigt sätt. 
 
Låt oss säga att vi kan utläsa följande från ett lagerdatablad: BPFO=6.18, BPFI=8.82, BS=2.68 och 
FTF=0,412 (SKF 22 330). Detta innebär följande under ett axelvarv (med en stationär ytterring): 

- 6.18 rullkroppar kommer att passera en given punkt på ytterringen  

- 8.82 rullkroppar kommer att passera en given punkt på innerringen 

- En given punkt på en rullkropp kommer att ”träffa” ytterringen 2.68 gånger och träffa inner-
ringen 2.68 gånger (totalt 5.36 ”kollisioner”) 

- Lagerburen kommer att rotera 0.412 varv 

Förutsatt att en stötpulsgivare monteras nära belastningsområdet, kommer en möjlig defekt på 
ytterringen att skapa en stötpuls varje gång en rullkropp passerar defekten. Normalt sett är kraf-
terna relativt konstanta när en rullkropp passerar defekten, vilket resulterar i en serie stötpulser 
med relativt lika amplitud. En möjlig defekt i ytterringen återfinns normalt någonstans i belastnings-
området. 
 
Om det finns en skada på innerringen blir dock situationen annorlunda. En möjlig skada på inner-
ringen kommer då att gå in i belastningsområdet, passera den maximala kraften i belastningsområ-
det och till slut lämna belastningsområdet, och därmed skapa en modulerad innerringssignal. Modu-
leringsfrekvensen är 1 x varvtalet. 
 
En sprucken innerring till exempel kommer inte att generera stötpulser om inte sprickan finns i be-
lastningsområdet. När sprickan går in i belastningsområdet, kommer den att generera en stötpuls 
när sprickan träffar en rullkropp. Amplituden blir inte bli maximal på grund av att belastningen inte 
är maximal. När sprickan träffar en rullkropp i området där belastningen är maximal, kommer stöt-
amplituden att bli maximal. När sprickan lämnar belastningsområdet sjunker amplituden igen. 
 
Den här sekvensen med stötar modulerade med varvtalet skapar de mycket typiska SPM HD tids-
signaler som visas i denna rapport.
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Exempel på en innerring med en spricka: 

 


