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Резюме: В този документ се представя конфигурация на изградена система за постоянен вибрационен 
мониторинг на индустриални системи и съоръжения, както и практическа системна реализация на базата 
на новата продуктова гама за виброконтрол PCH1420 в сътрудничество с партньора на СПЕКРИ ЕООД за 
вибрационен мониторинг PCH Engineering A/S. Дефинира се концепцията по конфигурация на PCH1420 
базирана система, избор и местоположение на измервателни точки и конфигурационни параметри. Работна 
оценка на точността на измерване едновременно в контролните точки се извършва със системата PULSE 
Reflex 3560-B на Brüel & Kjær.

Ключови думи: - Вибрации, шум, измерване на вибрации и шум, мониторинг, виброконтрол.

1. Въведение
Мониторингът на функционирането на 

индустриални машини и съоръжения е от 
съществено значение за работоспособността 
и дълготрайността им както по отношение на 
основните технически показатели така и по 
отношение на вибрационното им състояние.

Конфигурирането на зададена система за 
виброконтрол се базира на типа машина, и 
изискванията за нива на вибрациите – номинални, 
гранични и нива на превишение за предприемане 
на действия за изключване.

Конфигурираната система за постоянен 
вибрационен мониторинг на машини подложени 
на вибрации в резултат на тяхната работа (бутални, 
ротационни и винтови помпи и компресори) или 
в резултат на въздействие на околната среда се 
базира на модула PCH1240 и като опция модул 
PCH EtherBridge®, type CHB1120 за свързване на 
няколко модула тип PCH1240 по RS-485.

Мониторинговият модул за контрол на 
вибрациите на машини PCH1420, включва 4 
измервателни канала (със сигнализация на 
предния панел) в честотния обхват 0.7 Hz до 
115 kHz, 4 изходящи сигнала 4-20 mA/10V и 2 
релейни сигнала (4 конфигурационни аларми) 
за предприемане на действие. Запис на суров 
сигнал и последващ FFT анализ. Отговаря на 
функционалните изисквания за безопасност в 
съответствие с ISO 13849-1 и защита на обекта 
според API670 норми - време на реакция не 

повече от 100 ms.
PCH Engineering A/S предоставя набор 

от промишлени акселерометри обхващащи 
широк спектър на виброконтрол с различна 
чувствителност и работни температури.

 

Фиг.1 Мониторингов модул на вибрации PCH1240  
и широк спектър от акселерометри тип CTC  

от PCH Engineering A/S

Модулът е окомплектован със софтуер 
за връзка с PC - PCH Vibration Studio, чрез 
USB/RS-485 port – настройка на параметрите 
на измерваните величини, визуализация и 
генериране на аларми (4 бр.) за състоянието на 
процеса на измерване и контрол на вибрационното 
състояние.
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2. Изложение
Реализация на конфигурация на 8 (2 х 4) канална 

система за постоянен вибрационен мониторинг 
на индустриални машини и съоръжения, на 
базата на 2 бр. мониторингови модули тип 
PCH1420 за контрол на вибрациите на машини. 
Визуализация на контролираните параметри: в 
PCH Vibration Studio на компютър по USB/RS-
485 port; - възможна визуализация на нивата на 
вибрациите към съществуваща контролираща 
система на други параметри на машината чрез 8 (2 
х 4) аналогови сигнали 4-20mA/10V и 2 релейни 
сигнала за аларми (или опция - конвертиране 
на протокола чрез PCH EtherBridge®, type 
CHB1120 за свързване на няколко модула тип 
PCH1240 по RS-485 или по Ethernet – предлагат 
се комуникационните протоколи Modbus TCP 
и OPC UA за HMI устройства). Измерване на 
вибрационното състояние е чрез акселерометри 
тип CTC/M/AC102-1A. Свързващите кабели на 
акселерометрите се присъединяват чрез куплунг 
с резбово съединение към акселерометрите.

Захранването на мониторинговите модули 
PCH1420 (2бр.) е на 24V, 10W. В комплекта 
е включен захранващ модул TDK Lambda 
24VDC/220-240V. Мониторинговите модули 
PCH1040 – 2 бр. и захранващият модул TDK 
Lambda 24V/220V, се монтират в стандартно 
електротехническо табло CRN 250x200x150 
(IP65) с 11 кабелни входа PG9.

Реализиране на базова конфигурация.
Обект на приложение на мониторинговата 

система е винтов V-образен компресор на въздух 
с параметри: работно налягане 8 bar, дебит 15.65 
m3/min, номинална мощност на задвижващия 
електродвигател 90kW.

Акселерометрите тип CTC/M/AC102-1A се 
монтират чрез резбово съединение към залепени 
монтажни планки на предния и задния капаци, по 
2 в хоризонтално и 2 във вертикално направление 
на лагерите. 

Необходимите типове кабели за свързване 
са: – Захранване – Гъвкав екраниран кабел 
LiYCY 3х0.75мм2, външен диаметър 6.3мм -1 
бр.;  – Аналогови и релейни сигнали –Гъвкав 
екраниран кабел LiYCY 6х0.34мм2, външен 
диаметър 7.2мм - 2 бр.;

Настройки на системата за контрол:
Акселерометри с типична 
чувствителност 100mV/g;
Измервателен обхват – до 15mm/s;
Честотен обхват – от 1 Hz до 1000Hz;
Аларми -> ВНИМАНИЕ 6mm/s, ОПАСНОСТ: 

8mm/s;

 
 
 

Фиг.2 Схема на разположение на точките на 
измерване на нивата на вибрациите:  

-B1R и -B3R, -B2A и -B4A – в радиално и аксиално 
направления на помпата.

Фиг.3 PCH1420
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Фиг.3.1 PCH Vibration Studio - екран на  настройка на измервателните канали на нива на вибрациите:  
Т1-2, Т1-2, Т2-2, Т3-2, Т4-2

Фиг.3.2 PCH Vibration Studio – основен екран, екран на визуализация на вибрациите  
във времето и екран на OF-Line FFT анализ.
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Фиг.3.3 PCH Vibration Studio - екран на  настройка на аналоговите изходи на нива на вибрациите:  
Т1-2, Т1-2, Т2-2, Т3-2, Т4-2

Фиг. 4 Свързване на модула за мониторинг на вибрации PCH 1420 - клеми
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Фиг.5 Схема на свързване на 2-та виброизмерителни модула PCH1240.

Фиг.6 PCH Vibration Studio - визуализация на нивата на вибрациите на канал
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ИЗВОДИ
Конфигурираната система за постоянен 

вибрационен мониторинг на индустриални 
машини и съоръжения на базата на базата на 
продуктова гама за виброконтрол PCH1420 на PCH 
Engineering A/S е компактна и има възможност 
за разширение, осигурява визуализация на 
нивата на вибрациите на локално PC или чрез 
аналоговите изходи 4-20 mA/10V, а през релейния 
изход да подава сигнал за аларма с оглед на 
предприемане на действия за принудително 
спиране на контролираната машина.

3. Литература
[1]  www.bksv.com
[2] www.pch-engineering.dk

Данни за авторите:
Борис Борисов Михайлов, инж., ТУ-София, 

СПЕКТРИ ЕООД, www.spectri.net, средства за 
измерване и мониторинг на шум и вибрации;

Милчо Тодоров Георгиев, инж., ТУ-София 
(1986), д-р (2001), доц. (2004), ОТСК, МФ ТУ-
София. Конструиране, средства за измерване и 
мониторинг на шум и вибрации.

 

CONfIGURATION, IMPLEMENTATION AND PRACTICAL 
CONCLUSIONS IN BUILDING A SySTEM fOR CONTINUOUS 

VIBRATION MONITORING Of INDUSTRIAL MACHINERy AND 
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Abstract: - Summary: This paper presents the configuration of a system for continuous vibration 
monitoring of industrial systems and facilities, and practical system implementation based on the new 
product range Vibration control PCH1420 in cooperation with partner for Spectri Ltd - Vibration monitoring 
PCH Engineering A/S. Concept is defined in configuration PCH1420 based system, selection and location 
of measuring points and configuration parameters. Working evaluate the accuracy of measurement in both 
the control points is performed with the system PULSE Reflex 3560-B of Brüel & Kjær.

Key-Words: - Vibration, Noise, Vibration and Noise measurement, Monitoring, Vibration Control


