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1 Použití 

Rotory turbín jsou při provozu ovlivňovány mnoha různými okolnostmi. Jednou z nich je heterogenní 

teplotní pole, které se objevuje při předehřívání turbíny a jejích jednotlivých částí v rámci uvádění do 

provozu, kontaktu rotor-stator a dalších možných vlivů. 

Tento druh okolností způsobuje dočasnou deformaci – ohyb rotoru, který se odborně označuje jako 

excentricita. 

Provoz ohnutého rotoru je velmi rizikový, zejména při překračování jeho kritických otáček s přiměřeným 

tlumením. Amplitudy vibrací rotoru se zvyšují, a to může v nejhorším případě způsobit poškození nebo 

havárii stroje. 

Detektor průhybu rotoru poskytuje obsluze stroje přesné informace o skutečné excentricitě rotoru. 

Diagnostika excentricity probíhá při jakékoli konstantní úhlové rychlosti rotoru až do 500 otáček za 

minutu. Provoz rotoru pomocí otočného převodu je jedním z nejčastějších režimů, kdy se diagnostika 

provádí. 

Znalost skutečné excentricity rotoru může vést ke správným úpravám provozu stroje tak, aby bylo 

zaručeno dostatečné vyrovnání rotoru před uvedením do provozu (např. prodloužení doby předehřevu). 

Algoritmus vyhodnocování ohybu rotoru je chráněn následujícími patenty společnosti Doosan Škoda 

Power: 

1. EVROPSKÝ PATENT EP 3 055 661 B1 – ZPŮSOB URČENÍ AKTUÁLNÍ EXCENTRICITY ROTORU A 

ZPŮSOB DIAGNOSTIKY EXCENTRICITY ROTORU. 
2. KOREJSKÝ PATENT 10-1741885. 
3. AMERICKÝ PATENT US9,593,998 B2. 

 
 

2 Popis 

Detektor průhybu rotoru je měřicí systém využívající signály ze snímačů vibrací hřídele, který je určen k 

měření excentricity rotoru. Ta je reprezentována okamžitou polohou fázoru první harmonické složky 

signálu z bezkontaktní sondy v komplexní rovině. Signál z bezkontaktní sondy se měří podél nízké 

konstantní úhlové rychlosti rotoru, když v okolí nepůsobí dynamické síly. 

To znamená, že metodika spočívá v určení časového vývoje polohy fázoru. Identifikace polohy se 

provádí postupně v rámci několika otáček rotoru a vizualizuje se. 

Rotory turbín jsou při provozu ovlivňovány mnoha různými okolnostmi. Jednou z nich je nestejnorodé 

teplotní pole, které se objevuje při předehřívání turbíny a jejích jednotlivých částí z hlediska uvedení do 

provozu, kontaktu rotor - stator a dalších možných vlivů. 

Taková okolnost způsobuje dočasnou deformaci - ohyb rotoru, který se odborně označuje jako 

excentricita. 

Je stanovena referenční poloha fázoru v komplexní rovině spolu s tolerančním pásmem. Referenční 

poloha spolu s tolerančním pásmem odpovídá rotoru, který je ve fázorové rovině. dostatečně vyrovnán. 

Referenční poloha je identifikována podél rotace plochého rotoru. Toleranční zóna se vypočítá a výpočet 

je založen na statické katenární křivce rotoru. 
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Funkčnost diagnostiky excentricity rotoru je znázorněna na níže uvedených obrázcích. Pokud je 

skutečná poloha koncového bodu fázoru nalezena uvnitř tolerančního pásma a nepohybuje se, je rotor 

dostatečně seřízen a stroj může být spuštěn. Naopak, když je skutečná poloha koncového bodu fázoru 

nalezena mimo toleranční pásmo, rotor je ohnutý a obsluha musí provést opatření, aby se rotor vyrovnal 

(například prodloužení doby předehřevu). 

Polohu referenčního fázoru na optimálně vyrovnaném rotoru lze uložit dvěma způsoby: 

 

- V řídicím systému. 

Grafické znázornění grafu x-y ukazuje polohu referenčního 

fázoru a tolerančního pole (kružnice). V tomto poli se vektor musí 

nacházet se srovnaným rotorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Přímo v monitoru PM6000-BD. 

V tomto případě monitor uloží polohu referenčního vektoru při 

srovnání rotoru a odečte jeho hodnotu od aktuálně měřené 

hodnoty. Výsledkem je, že když je rotor srovnán, indikace 

vektoru je přibližně v poloze 0,0 (ve středu grafu). Výhodou 

tohoto řešení je, že po prvním vyrovnání rotoru a uložení 

reference do karty není nutné upravovat polohu tolerančního 

pásma v grafu. Její střed je vždy v bodě 0,0. 
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4 Mechanické provedení 

SBD2 je dvoukanálový monitor průhybu rotoru určený k instalaci do průmyslové skříně v blízkosti 

systému monitorování vibrací. Skládá se z:  

- malého montážního rámu CMR600, 

- základní desky se svorkovnicí BP605BD, 

- modul pro monitorování průhybu rotoru PM6000-BD. 

 

SBD4 / SBD6 je určen pro vícekanálové aplikace a umožňuje instalaci 2 nebo 3 monitorů PM6000-BD. 

Všechny monitory jsou funkčně nezávislé, mezi základními deskami není žádné vnitřní 

propojení. 

Skládá se z: 

- 9,5” montážní rám, 

- 2 nebo 3 základní desky se svorkovnicí BP605BD, 

- 2 nebo 3 moduly pro monitorování průhybu rotoru PM6000-BD. 

 
Připevněte rám čtyřmi šrouby M6 k montážnímu panelu. Horní a dolní stěna stojan je perforovaný pro 

větrání. Tato perforace nesmí být zakryta.  
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5 Technická specifikace 

Obecné 

Stupeň ochrany:   IP 20, EN 60 529 

Rozměry:     viz obrázek výše 

Hmotnost:     ~1,0 kg 

Šroubová svorkovnice:  Phoenix MK3DS 

Povolený průřez vodičů:  0,25 … 1,5mm2, (AWG22 … AWG14) 

Environmentální: 

Provozní teplota:   0…65 °C 

Skladovací teplota:    -30…85 °C 

Relativní vlhkost:   5…95 %, nekondenzující 

Vibrace:     IEC 60068-2-6 

0,15 mm, 10-55 Hz 

20 m/s2, 55-150 Hz 

EM odolnost:     EN 55011 

EN 61326 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3 

EN 61000-6-4 

EN 61000-4-2 

EN 61000-4-4 

Elektrická instalace 

K připojení kabeláže použijte třířadou svorkovnici na horní straně stojanu. Svorky jsou očíslovány v 

rozsahu 1...30. Podrobné schéma zapojení následuje na další straně. 

Analogové vstupy: 

Ke vstupům Kanál 1 a Kanál 2 jsou připojeny nezpracované (RAW) signály Eddy-current (z vyrovnávací 

paměti) ze standardních hřídelových snímačů vibrací. 

Rozsah napětí:   -24 V…+24 V 

Vstupní odpor:   100 kΩ 

Výchozí nastavení (skutečné nastavení viz Protokol o nastavení): 

Vstup rozsahu OK:   -2 V …-18 V 

Citlivost snímače:   8 V/mm 

Fázová značka: 
Signál je třeba připojit na vstup fázové značky (Key Pulse). Lze použít nezpracovaný signál ze snímače 
nebo tvarovaný impuls z výstupu VMS. Úrovně spouštění se nastavují automaticky. V případě potřeby 
lze signál fázové značky z výstupu jedné karty (svorka 13) přivést na vstup další karty (svorka 24, svorku 
25 připojte na GND). Lze použít například s kartou SBD4, pokud obě karty měří na jednom rotoru (mají 
společný snímač fázové značky). 
 
Rozsah napětí:   -24 V…+24 V 

Vstupní odpor:   100kΩ 

Min. amplituda signálu fázové značky pro automatické nastavení: 2 V p-p 

 
Všechny vstupní signály by měly být vedeny stíněnými kabely. 
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Digitální vstupy: 
K dispozici jsou dva digitální vstupy pro dálkové nastavení referenčního vektoru (pokud je vyžadováno). 
Tyto vstupy jsou připojeny paralelně k vestavěným tlačítkům SET 1 a SET 2 (viz kapitola Provoz a 
manipulace). 
 
Rozsah napětí:  0…+33 V 

Logické úrovně:   U > 14 V = H (aktivní), U < 6 V = L (neaktivní) 

Vstupní odpor:   100kΩ 

 
Výstupy: 
Analogové výstupy 1. harmonické složky: 

Proudové výstupy 4…20 mA, které představují 

reálnou a imaginární část členu. 

Počet výstupů:   4 na jeden PM6000-BD 

Typ analogových výstupů:  Aktivní zdroj proudu, společná zem 

Proudový rozsah:   4...20 mA 

Přípustné zatížení:   0...500Ω 

Výchozí konfigurace: 

Rozsah měření:   -50 … 0 … +50 μm = 4 … 12 … 20 mA 

 
Napájení: 
Redundantní 2x 24 VDC 

Přípustný rozsah napětí:  18…31 V DC 

Spotřeba energie:   max. 6 W (250 mA při 24 V) 

Doporučené jištění zdroje:  2x 1 A (nutná externí pojistka) 

 
Ostatní: 
Limitní výstupy:   limitní výstupy (alarmy) se nepoužívají 

Komunikační linka:   RS485, protokol Modbus RTU (nepoužívá se) 

 
Napájení snímače: 
Senzory jsou obvykle napájeny systémem monitorování vibrací. Při použití samostatných snímačů pro 
měření průhybu mohou být snímače napájeny přímo z monitoru PM6000-BD. Monitor PM6000-BD je 
vybavena dvěma nezávislými izolovanými zdroji 24 V / 50 mA. 
 
Volitelné příslušenství: 
Tlačítka SET1, SET2:  pro uložení referenčního vektoru kanálu 1 a kanálu 2 
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Schéma zapojení jedné karty PM6000-BD instalované na základní desce BP605BD. 

 
 
Uspořádání svorkovnice -X01 na základní desce BP605BD. 
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6 Provoz a manipulace 

Vzhledem k tomu, že detektor ohybu je elektrické zařízení, smí jej uvádět do provozu a 

obsluhovat pouze vyškolený personál. 

Údržbu by měl taktéž provádět pouze odborný a kompetentní personál. 

Oprava komponentů je možná pouze ve firmě PROFESS. 

 

 

Monitor PM 6000-BD je dodáván plně nakonfigurovaný a otestovaný a nevyžaduje žádné úpravy 

konfigurace během uvádění do provozu ani během používání. 

V této aplikaci je naprostá většina parametrů pevně daná. Pouze několik z nich je specifických pro daný 

projekt, ale ani ty se později nemění (např. otáčky stroje na otočném kole nebo citlivost snímače). 

Pro zadání těchto parametrů zákazníkem je připraven dotazník. Při objednávání náhradního modulu 

PM 6000-BD tento dotazník řádně vyplňte. 

Ke sledování funkce karty je k dispozici speciální software. Funguje na běžném počítači s operačním 

systémem Windows 7 nebo novějším. K PM 6000-BD se připojuje pomocí běžně dostupného kabelu 

USB-B. 

Tento software není nutný pro běžné uvedení do provozu a provoz. Všechny parametry jsou nastaveny 

z výroby nebo se nastavují automaticky (např. vstupní parametry fázové značky). 

Software zobrazuje důležité veličiny v digitální a grafické podobě. 

Umožňuje také nastavit a resetovat referenční vektor, načíst kompletní konfiguraci karty a uložit ji do 

souboru a naopak. V případě potřeby má uživatel možnost načíst konfiguraci z karty, odeslat ji výrobci 

k úpravě a poté načíst upravenou sadu parametrů zpět do karty. Uživatelské změny konfigurace nejsou 

povoleny z důvodu velkého počtu parametrů a patentové ochrany algoritmu. 

 

Při práci u monitoru zajistěte odpovídající ochranu proti elektrostatickému výboji. Abyste 

zabránili elektrostatickému výboji přes elektroniku monitoru, musíte např. nosit ESD 

náramek. Pokud je nutné provádět měření nebo testy s monitory PM6000 za provozu 

nebo pokud je nutné přístroj vyměnit nebo vyřadit z provozu, pak zajistěte, aby při tomto 

procesu nebyla narušena ochrana stroje. 
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Manipulační a indikační prvky: 
 

Prvky předního panelu PM6000-BD: 
 
 
2 zelené LED  Kanál OK 
 
2 červené LED Limity překročeny (nepoužívá detektor průhybu) 
 
 
2 konektory SMB  50 % nezpracovaného vstupního signálu, 

vyrovnávací paměť, krátký test 
 
 
Konektor USB-B  Komunikační linka pro konfiguraci a testování 
 
 
 
 

Obslužné prvky kompaktního rámu CMR600: 

Stiskněte tlačítka SET 1 a SET 2, která jsou k dispozici po sejmutí zaslepovacího panelu vpravo od 

monitoru PM6000-BD. 

Stisknutím tlačítka se aktuální hodnota vektoru výchylky příslušného kanálu zapíše do vnitřní paměti 

modulu. Tato referenční hodnota se poté odečte od aktuálně měřené hodnoty a výstupní vektor má 

souřadnice 0,0. 

Pokud je tato operace provedena se správně seřízeným rotorem, bude nulově seřízený rotor označen 

vektorem 0,0. 

 

Provozní režimy: 

Detektor ohybu hlásí 3 provozní režimy: 

HW chyba 

Zelená LED je trvale vypnutá 

Porucha HW, porucha senzoru atd. 

Výstupní proud = 0 mA (oba výstupy patřící k selhanému snímači) 

Měření není k dispozici 

Zelená LED bliká 

Monitor a vibrační signál jsou připraveny, ale otáčky (frekvence fázové značky) jsou mimo limit 

(např. turbína stále stojí, příliš vysoké otáčky, porucha snímače fázové značky atd.) nebo jsou 

vstupní signály špatné kvality, a proto jsou měřené hodnoty nestabilní. 

Výstupní proud = 4 mA (oba výstupy patřící k ovlivněnému kanálu) 

Běžný provoz 

Zelená LED dioda je trvale zapnutá 

Karta a signál snímače jsou připraveny, otáčky jsou v mezích. Karta vyhodnocuje excentricitu 

(průhyb) rotoru. 

Výstupní proud = 4...20 mA indikující excentricitu  
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7 Údržba 

Upozornění: 

Monitorovací systém SBD 2 je elektrické zařízení a může s ním manipulovat pouze řádně vyškolený 

personál. Rovněž údržba a opravy mohou být svěřeny pouze osobám s elektrotechnickou kvalifikací. 

Systém je bezúdržbový, nemá žádné díly podléhající mechanickému opotřebení. 

Přesto doporučujeme tyto rozsahy a intervaly kontrol: 

Otestujte funkci simulovaným provozem (odpojte snímače a použijte signálový generátor). 

Použijte signálový generátor se synchronním sinusovým a pulzním výstupem (např. Profess FG320). 

Úrovně signálu jsou uvedeny v protokolu o nastavení, kde jsou uvedeny úrovně signálu použité pro 

počáteční test a příslušné výstupní hodnoty. 

Typické úrovně signálu: 

Frekvence v závislosti na rychlosti otáčení soukolí (např. 1 Hz) nebo až 10 Hz (rychlejší odezva). 

Výstup SINE:  Sinusový signál, -10VDC, 200mV AC (0-p) indikuje velikost vektoru 25 μm se 

snímačem 8V/mm). 

Výstup PULSE:  Obdélníkový nebo pulzní signál, amplituda min. 3 V p-p. 

 
Pokud máte software SBD, připojte počítač s tímto softwarem k modulu PM6000 pomocí konektoru USB 
na přední straně a navažte komunikaci. 
Hlavní obrazovka softwaru SBD zobrazuje aktuální stav monitoru PM6000-BD a naměřené a vypočtené 

hodnoty. Instalace a obsluha softwaru SBD je popsána v samostatné příručce.   
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Pokud není k dispozici software SBD, otestujte funkce PM6000 pouze pomocí LED diod na předním 
panelu a měřením proudu na výstupech (nebo sledováním indikace v ŘS). 
 
Ověřte: 

Indikace poruchy kanálu (Channel Clear) 

Na signálovém generátoru nastavte stejnosměrnou úroveň 0 V (nebo generátor odpojte). 

- Zelená LED dioda je vypnutá. 
- Výstupní proud na obou kanálech patřících k tomuto vstupu ukazuje 0 mA. 
- Ověřte indikaci poruchy v ŘS. 

 
Na signálovém generátoru nastavte stejnosměrnou úroveň -10 V, střídavou úroveň 200 mV (0-p), 
frekvenci 10Hz. 

- Rozsvítí se zelená LED dioda. 
- Výstupní proud na obou kanálech patřících k tomuto vstupu udává aktuální vektor. 
- Ověřte indikaci na displeji ŘS (a připojeného PC, je-li k dispozici). 

 
Údaj o překročení rychlostních limitů 

Na signálovém generátoru nastavte stejnosměrnou úroveň -10 V, střídavou úroveň 200 mV (0-p), 
frekvenci 10Hz. 

- Rozsvítí se zelená LED dioda. 
- Výstupní proud na obou kanálech patřících k tomuto vstupu ukazuje aktuální vektor. 
- Ověřte indikaci v ŘS (a připojeném PC, je-li k dispozici). 
-  

Odpojení pulzního signálu ze vstupu fázové značky (X01:23) 
- Zelená LED začne blikat. 
- Výstupní proud na všech čtyřech kanálech se zvýší na 4 mA. 
- Ověřte indikaci na displeji ŘS (a připojeného PC, je-li k dispozici). 

 
Četnost testování: přibližně jednou za 3-5 let (při běžných opravách nebo po delší odstávce). 
Kromě výše uvedených kontrol nejsou vyžadovány žádné další pravidelné kontroly. 
 
Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročný postup, který vyžaduje speciální vybavení, 
doporučujeme objednat tuto kontrolu u specialisty dodavatele. 
 

8 Likvidace zařízení 

Pokud nebyla uzavřena žádná dohoda o vrácení nebo likvidaci, musí být po odborné demontáži zařízení 
jeho součásti recyklovány specializovanou firmou. Nepoužité zbytky a obalové materiály musí být 
recyklovány specializovanou firmou. 
 
Použijte vnitrostátní předpisy upravující likvidaci a ochranu životního prostředí.  
 

Ohrožení životního prostředí! 
 
Elektroodpad a elektronické součástky podléhají zpracování jako 
zvláštní odpad a měly by být likvidovány pouze schválenými 
specializovanými firmami. 
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9 Servis a technická podpora 

Detektor ohybu byl navržen a sestaven společností PROFESS. 
Pokud je nutná oprava některé součásti, musí být zaslána společnosti PROFESS. Na detektor 
připevněte pevný štítek se jménem zákazníka a zjištěnou závadou. 
 
 

Pro více informací, žádost o servis nebo náhradní díly kontaktujte: 

PROFESS, spol. s r.o. 

Květná 5, 326 00 Plzeň, 

Česká republika 

tel. +420 377 454 411 

fax. +420 377 240 472 

E-mail: mms@profess.cz 

 
 
 
Ostatní dokumentace: 

PM6000-BD Datový list 

mailto:mms@profess.cz

