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PM6000-BD 
Dvoukanálový monitorovací modul průhybu rotoru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 ohybu hřídele 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).

 

Hlavní přednosti 

• Dvoukanálový monitor s patentovaným 

unikátním algoritmem pro detekci 

excentricity (ohybu) hřídele 

• Použitelné se standardními snímači 

hřídelových vibrací na principu vířivých 

proudů 

• Funkce autotestu elektronických 

obvodů a snímačů 

• Součást pokročilé diagnostiky stavu 

rotoru 

• Navrženo pro provoz rotoru pomocí 

otočného převodu (otáčky ≥ 2 ot./min.) 

• Funkčně nezávislý modul. Nejsou 

nutné žádné další moduly 
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Popis

Excentricita rotoru je 

reprezentována okamžitou polohou 

fázoru první harmonické složky 

signálu z proximitní sondy v 

komplexní rovině. Signál z 

proximitní 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. 

Stanoví se referenční poloha fázoru 

v komplexní rovině spolu s 

tolerančním pásmem. Referenční 

poloha spolu s tolerančním pásmem 

odpovídá dostatečně srovnanému 

rotoru. Referenční poloha je 

identifikována podél otáčení 

plochého rotoru. Výpočet 

tolerančního pásma je založen na 

statické katenární křivce rotoru. 

Funkčnost diagnostiky excentricity 

rotoru je znázorněna na níže 

uvedených obrázcích. Pokud je 

skutečná poloha koncového bodu 

fázoru nachází uvnitř tolerančního 

pásma a nepohybuje se, je rotor  

 

dostatečně srovnán a stroj může být 

spuštěn. 

 

Naopak, pokud je skutečná poloha 

koncového bodu fázoru nalezena 

mimo toleranční pásmo, rotor je 

ohnutý a obsluha musí provést 

opatření, aby se rotor vyrovnal 

(například prodloužení 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 PM6000-BD 

V tomto případě karta 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.

 

 
Implementace
 

Použití v systémech epro / 

Emerson: 

Karta PM6000-BD je mechanicky a 

elektricky kompatibilní se 

systémovými rámy epro / Emerson 

MMS6000, CSI 6500, AMS 6500 

ATG. Lze ji snadno instalovat, 

napájet, připojit k senzorům a 

výstupům. 

Výjimkou je komunikační linka 

RS485. Karty Emerson používají na 

rozhraní RS485 proprietární 

protokol, který nelze připojit k 

rozhraní Modbus zařízení PM6000-

BD. Při použití ve stojanech 

systému AMS 6500 ATG je nutné 

rozhraní RS485 na kartě PM6000-

BD odpojit pomocí přepínačů DIP. 

Vstupy IN1 a IN2 jsou připojeny 

paralelně ke vstupům karty pro 

měření vibrací rotoru. Vstup fázové 

značky je připojen paralelně k 

ostatním kartám systému měření 

vibrací. 

 

 

Použití v systémech třetí strany:  

Pro standardní aplikace detekce 

ohybu rotoru se používá kompaktní 

rám s integrovanou svorkovnicí. 

Deska s tištěnými obvody (základní 

deska BP605BD) zajišťuje vnitřní 

připojení i upevnění svorkovnice. 

Základní deska o šířce přibližně 60 

mm zajišťuje běžně používané 

funkce jedné karty PM6000-BD. 

Je-li potřeba více karet, použije se 

příslušný počet základních desek.  
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Pro systémy s jednou kartou se 

používá kompaktní rám o šířce 

systému 60 mm (viz náčrtek), větší 

systémy se montují do běžných 9,5" 

nebo 19" rámů. 

Existují určitá omezení v počtu 

svorek zadní desky, ale 

nepředstavují problém při ohýbání 

detektoru: 

- k dispozici jsou pouze 2 digitální 

vstupy, které slouží k ukládání 

referenčních vektorů kanálů CH1 a 

CH2, 

- k dispozici jsou pouze 4 digitální 

výstupy, které se nepoužívají, 

- nezpracované výstupy nejsou na 

svorkovnici k dispozici. 

 

Vstupy měřicích kanálů IN1, IN2 

jsou stíněným vodičem připojeny k 

RAW „bufferovaným“ výstupům 

systému monitorování vibrací 

rotoru. Připojení přímo paralelně ke 

snímačům je také možné, pokud 

systém monitorování vibrací snese 

vstupní odpor připojené karty 

PM6000-BD. 

Vstup fázové značky se připojuje 

buď přímo k senzoru, nebo k 

pulznímu výstupu. Úrovně 

spouštění se automaticky nastaví, 

jakmile karta zjistí na vstupu fázové 

značky opakující se frekvenci vyšší 

než 50 % otáček soustrojí.  

 

Volitelné příslušenství 

Kompaktní rám může být také 

vybaven dvěma tlačítky SET1, 

SET2 pro uložení referenčního 

vektoru kanálu 1 a kanálu 2. Tato 

tlačítka, připojená ke vstupům DI1 a 

DI2, jsou přístupná po sejmutí 

zaslepovacího panelu na pravé 

straně karty. Toto umístění 

zabraňuje náhodnému stisknutí 

tlačítek a tím i náhodnému uložení 

neplatného referenčního vektoru. 

 
Konfigurace a servis

Karta PM6000-BD je dodávána plně 

nakonfigurovaná a otestovaná a 

nevyžaduje žádné úpravy 

konfigurace během uvádění do 

provozu ani během používání. 

V této aplikaci je naprostá většina 

parametrů pevně stanovena. Pouze 

několik z nich je specifických pro 

projekt, ale ani ty se později nemění 

(např. rychlost otáčení stroje na 

otočném převodu nebo citlivost 

snímače). 

Pro zadání těchto parametrů je 

připraven dotazník pro zákazníka. 

Pro sledování funkce karty je k 

dispozici speciální software. Je 

spustitelný na běžném počítači s 

operačním systémem Windows 7 

nebo novějším. K PM6000-BD se 

připojuje pomocí běžně dostupného 

kabelu USB-B. 

 

 

Pro běžné uvádění do provozu a 

provoz není tento software nutný. 

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 uživateli načíst 

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 

konfiguraci zpět do karty. 

Uživatelské změny konfigurace 

nejsou povoleny z důvodu velkého 

počtu parametrů a patentové 

ochrany algoritmu. 

 

 

Provozní režimy: 

HW chyba 

Zelená LED dioda je trvale 

vypnutá. 

HW porucha, porucha čidla atd. 

Výstupní proud = 0 mA. 

Mimo meze otáček 

Zelená LED bliká. 

Karta a signál ze snímače jsou 

připraveny, ale otáčky (frekvence 

impulsů fázoru) jsou mimo meze 

(např. turbína stále stojí). 

Výstupní proud = 4 mA (všechny 

výstupy). 

Normální provoz 

Zelená LED trvale svítí. 

Karta a signál snímače jsou 

připraveny, rychlost otáčení je v 

mezích.  

Karta vyhodnocuje excentricitu 

(ohyb) hřídele. 

Výstupní proud = 4...20 mA 

indikuje excentricitu. 
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Technická specifikace

Vstupy pro snímače: 

Dva nezávislé vstupy 

Rozsah napětí:  -24V…+24V 

Vstupní odpor:  100kΩ 

Rozlišení:  24 bit 

Vzorkovací frekvence: up to 100kHz 

 

 

Napájení snímačů: 

Dva izolované zdroje: 24V/ 50mA 

 

Vstup pro fázovou značku: 

Rozsah napětí:  -24V…+24V 

Vstupní odpor:  100kΩ 

Rozlišení:  16 bit 

 

Vzorkovací frekvence: 3 MHz 

Úrovně spouštění se nastavují 

automaticky (jako výchozí) nebo 

manuálně. 

Min. amplituda pro automatické 

nastavení:  2V p-p 

 

 

Digitální vstupy (DI): 

Počet DI: 4 (2) 

Napěťový rozsah:  0…+33V 

Vstupní odpor:  100kΩ 

Aktivní (H): >14V 

Neaktivní (L):  <6V 

 

 

Analogové výstupy (AO): 

Typ AO: Aktivní zdroj proudu, 

společná zem. 

Počet AO:  4 

Proudový rozsah:  4...20mA 

Přípustné zatížení: 0...500Ω 

Rozlišení:  16 bit 

2 výstupy pro každý kanál: 

- reálná složka vektoru 

- imaginární složka 

4.. 12..20 mA = -X μm…0…X μm, 

 

Digitální výstupy: 

Typ DO: individuálně izolovaný 

polovodičový spínač. 

 

Počet DO:  6 (4) 

Napěťový rozsah:  +/-35V 

Max. proud:  200mA 

Spínací odpor:  6 …15 Ω 

Lze použít pro indikaci poruchy 

nebo překročení meze. 

 

Výstup pro fázovou značku: 

Typ KPO:  Aktivní zdroj napětí, 

společná zem. 

Rozsah napětí:  -10V…+10V 

Max. zatížení:  10kΩ 

 

Výstup nezpracovaného signálu: 

Počet RSO:  2 

 

K dispozici: přední panel, 

systémový konektor 

Rozlišení: analogové, ½ vstupního 

signálu 

Napěťový rozsah: -10V…+10V 

Max. zatížení:  10kΩ 

 

Napájení: 

Redundantní:  2x 24VDC. 

Přípustný rozsah napětí:18…31,2V 

Spotřeba energie: max. 6W 

  (250mA při 24V) 

 

Komunikační rozhraní: 

Na systémovém konektoru je k 

dispozici linka RS485. Protokol 

Modbus RTU. Připraveno pro 

budoucí použití. 

 

Environmentální, obecné: 

Stupeň ochrany: IP 20 

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 

 

Patenty 

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. 
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Mechanické rozměry karty 

Jednotná euro deska dle DIN 41494 

Rozměry:  100x160 mm 

Šířka panelu:  6TE (30,1 mm) 

Výška panelu:  3HE (128,4 mm) 

Barva panelu:  anodizovaný hliník 

Hmotnost bez obalu: cca 200g 

Hmotnost včetně obalu:  cca 400g 

Objem balení:   cca 2,5dm3 

 
 
 
 
 
Mechanické rozměry kompaktních rámů 

SBD2  Jednokartový kompaktní rám se základní deskou BP605BD. 

Blok šroubových svorek: Phoenix-contact MK3DS, povolený průřez vodičů 0,25…1,5mm2. 

Hmotnost balení: cca 1 kg 

Hmotnost včetně balení a dokumentace: cca 3 kg 

Objem balení: cca 20dm3 

 

 

mailto:mms@profess.cz


 
 
 

6 | 8 

Machine Monitoring Systems 
 
 

PROFESS spol. s r.o. 

Květná 5, 326 00 Plzeň, 

Česká republika 

 

 
 

Tel.: +420 377 454 411 

E-mail: mms@profess.cz 

Web: www.profess.cz 

 
 

Datový list – PM6000-BD 
03/2023, Rev 1.2 

Copyright © 2022 PROFESS spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 
 
 

 
SBD4 / SBD6 Dvou nebo tříkartový 9,5” kompaktní rám se základními deskami BP605BD. 

  Blok šroubových svorek: Phoenix-contact MK3DS, povolený průřez vodičů 0,25…1,5mm2. 

Hmotnost balení: cca 3 kg 

Hmotnost včetně balení a dokumentace: cca 5 kg 

Objem balení: cca 60 dm3 
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Funkční diagram karty 
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Schéma zapojení rámu s propojovací deskou BP605BD 
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