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Full koll på vibrationerna med ABB-verktyg   
ABB lanserar en ny serie med verktyg, program och utbildningar för vibrationskontroll av 
maskiner och motorer. Med den nya utrustningen kan operatören mäta, analysera och ställa en 
diagnos direkt på verkstadsgolvet.  

2012-05-22 – Trio heter den nya serie instrument som ABB Service kommer att marknadsföra och 
sälja i Skandinavien. Trio består av en handburen kontrollenhet med 7-tumsskärm, samt en liten 
separat mätinsamlare som man ansluter vibrationsgivare och varvtalsmätare till. Kommunikationen 
mellan kontrollenhet och mätinsamlare sker trådlöst via Bluetooth. 

När vibrationsdata från maskinens alla mätpunkter har blivit registrerade, sker en automatisk analys 
av insamlade data, och en rapport med diagnos och rekommendation presenteras på skärmen. 
Teknikern får information om tillståndet i maskinen i nästan realtid och kan snabbt se vilka åtgärder 
som bör vidtas. 

”Det är som att hålla experten i handen när du går runt och mäter”, säger Christer Larsson, 
produktchef för diagnostik på ABB Service. 

Den snabba analysen är möjlig tack vare diagnostikprogrammet ExpertAlert, som innehåller cirka 4 
500 olika typer av analysregler och kombinationer. Dessutom finns alla tidigare mätningar sparade i 
en databas i instrumentet, så det gå att jämföra hur det tillståndet var i går, förra veckan, månaden 
eller året direkt vid maskinen. 

Normalt måste man först samla in mätdata och sedan ladda över det till en dator för analys och 
rapportskrivning.  

”Det är inte ovanligt att det är två olika personer som utför det jobbet; en som samlar in mätdata och 
en annan som gör analys och rapportering”, säger Christer Larsson. ”Vår tjänst spar alltså både tid 
och pengar.” 

Om teknikern upptäcker problem med sin maskinutrustning som han eller hon har svårt för att 
analysera, så finns möjligheten att kontakta ABB Service Diagnostikcenter, som då kopplar upp sig 
direkt till mätutrustningen för support och eventuell analyshjälp.  

”Jag har suttit på Diagnostik centret och genomfört mätningar av vibrationer för en systemkunds 
räkning, inuti en ponton, på en flytande oljerigg i Singapore”, säger Christer Larsson. ”Eller utfört 
balanseringsuppdrag i Avesta, sittande i Skövde.” 

Vibrationsmätutrustningen är tillverkad av det amerikanska företaget AzimaDLI och används bland 
annat av den amerikanska marinen. Hårdvara för att samla in vibrationsdata kommer från CTC, 
Connection Technology Center. 

I Sverige är det ABB som har agenturen på hela systemet. 

Förutom apparaterna och programmen lanserar även ABB en utbildning från Mobius Institute, för dem 
som ska göra mätningarna. 

”Det är en helt öppen utbildning, som inte kräver att man har något speciellt system”, säger Christer 
Larsson. ”Vi är det enda företaget som kör lektioner på svenska i den här utbildningen. Även tentamen 
kan skrivas på svenska.” 

Med Trio-serien och utbildningen kan ABB erbjuda ett heltäckande program för vibrationsanalys, som 
är grunden för tillståndsbaserat underhåll (se faktaruta). 

”Vi i kan erbjuda hårdvara, mjukvara, support, service, kalibrering, analys och utbildning. Kunderna 
väljer själva om de vill köpa en liten bit eller allt”, säger Christer Larsson. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 
prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar 
i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 
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För mer information kontakta: 
 
 
 

ABB Service     ABB Sverige 
Patrik Skoog      Christine Gunnarsson, presschef 
Säljchef, Motor & Generator Service  Tel. 021-32 32 32  
Tel. 040-55 00 18     press@se.abb.com  
patrik.skoog@se.abb.com     
 

Tillståndsbaserat underhåll  
 
De flesta haverier på utrustning har ingen eller 
mycket liten koppling till driftstid. De är i 
allmänhet oförutsägbara. Men genom att 
kontrollera vibrationerna i till exempel motorer 
och växellådor, så kan man undvika haverier 
och därmed dyra, plötsliga stopp i 
produktionen. Detta genom att planera och 
åtgärda fel innan det går så långt som till 
haveri.  
 
Bland de företag som ABB säljer den här 
typen av diagnostik till finns valsverk, 
kärnkraftverk, vindkraftverk och oljeborriggar.  
 
Redan i dag övervakar ABB Service ca: 3 000 
maskiner och processer. Inom kort öppnar 
företaget ett fast diagnoscenter i Malmö. Den 
största kunden är Danska Maersk Drilling, ett 
av världens största företag inom offshore 
drilling och shipping. 

Sedan hösten 2011 representerar ABB Service tre 
olika företag inom området diagnostik och 
vibrationsmätning: 
 
AzimaDLI – tillverkar bland annat Trio och 
ExpertAlert. Utrustningen. Programmet används 
bland annat av ABB Service, US Navy, Maersk 
Drilling, Cementa med flera. 
 
CTC, Connection Technology Center - tillverkar 
utrustning för att samla in vibrationsdata, som 
vibrationsgivare, kablage och anslutningsboxar. Detta 
med en helt unik ”livstids garanti”. 
 
Mobius Institute – ett utbildningsföretag som 
tillsammans med ABB University kommer att utbilda 
tekniker enligt en IOS standard som heter 18634-2. 
Utbildningen finns idag i tre steg. Efter slutförd 
utbildning genomgår eleverna en tentamen. 
Certifieringssystemet följer en internationell standard 
och efterfrågas ofta av kunderna när man ska utföra 
mätuppdrag.  
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