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snímače a měřicí technika

Protože více než 50 % mechanických zá-
vad způsobuje opotřebení ložisek, je účinné 
monitorování jejich stavu nejdůležitějším prv-
kem všech programů zaměřených na zvyšo-
vání spolehlivosti výrobních strojů.

Společnost Emerson Process Manage-
ment představila novou generaci přenosné-
ho přístroje pro analýzu vibrací strojů CSI 
2140 Machinery Health Analyzer (obr. 1), 
který pomůže odhalit potenciální problémy 
dříve, než povedou k neplánovaným pro-
stojům. Nový analyzátor byl navržen na zá-
kladě svého populárního předchůdce, ana-
lyzátoru CSI 2130, s novými funkcemi po-
dle požadavků údržbářů. Má čtyři kanály 
pro sběr dat, komunikaci prostřednictvím 
WiFi a Bluetoothu a barevný dotykový dis-
plej. Umožňuje rychlý sběr dat na pochůz-
kách, čímž snižuje časovou náročnost této 
činnosti o 30 až 60 % a zkracuje tak pobyt 
obsluhy v nepříjemném nebo i nebezpečném 
prostředí. Nový analyzátor ergonomicky na-
vrženého tvaru je lehčí, aby shromažďování 
údajů z pochůzek bylo pro uživatele méně 
náročné. Údaje na obrazovce jsou díky au-
tomatickému nastavení jasu dobře čitelné ve 
tmě i na přímém slunečním světle a ovláda-
cí prvky se ve zšeřelém prostředí automa-
ticky podsvěcují.

Díky čtyřkanálovému měření s detekcí 
fáze a tříosému akcelerometru je možné mě-
řit vibrace ložiska ve vodorovném, svislém 
i axiálním směru současně. Pomocí těch-
to údajů a s využitím aplikace Emerson Pe-
akVue™ může údržbář rozpoznat ohrožení 
ložiska dříve než s jakoukoliv jinou měřicí 
technikou. Kromě toho má CSI 2140 pokro-
čilou diagnostiku i s nápovědou, která uživa-
tele nasměruje k určení hlavních příčin me-
chanických závad.

Většina systémů pro vibrodiagnostiku vy-
žaduje pro předání dat z měření do podniko-
vé databáze výrobních prostředků (např. AMS 

Analyzátor CSI 2140 pro vibrodiagnostiku 
a sledování stavu strojů

Suite od firmy Emerson) 
připojení k počítačové síti 
kabelem. CSI 2140 umí 
posílat shromážděné úda-
je bezdrátově přímo z pro-
vozu. Technik poté může 
pokračovat ve své pochůz-
ce bez nutnosti vracet se 
k PC ve své kanceláři. 
Naměřené hodnoty jsou 
ihned k dispozici pro ana-
lýzu také všem specialis-
tům oddělení údržby při-
pojeným k počítačové síti 
kdekoliv v podniku.

Analyzátor CSI 2140 
uživatelům umožňuje pro-
vádět jedno-, dvou- nebo 
čtyřkanálovou analýzu 
vibrací, vzájemnou ana-
lýzu mezi kanály, analý-
zu přechodových stavů, 
strukturní analýzu (dovo-
luje detekovat rezonan-
ce nebo praskliny), mo-
nitorování napájecí sítě 
u elektrických motorů 
a dále dynamické vyvažo-
vání ve čtyřech rovinách. 
Tím poskytuje kompletní 
sadu nástrojů monitoro-
vání stavu strojů. Nově je 
k dispozici také bezdrá-
tové rozhraní pro lasero-
vé vyvažovačky (obr. 2).

Více informací o ana-
lyzátoru zájemci získají 
na http://bit.ly/CSI_2140 
nebo www.emersonpro-
cess.cz.

(Emerson Process 
Management)

Obr. 2. Analyzátor CSI 2140 lze využít také k vyvažování hřídelí; 
k laserové vyvažovačce jej lze připojit bezdrátově

Obr. 1. Nový čtyřkanálový analyzátor vibrací CSI 2140 má ergo-
nomický tvar, malou hmotnost a na jedno nabití baterie může být 
v provozu až deset hodin
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y    Standardizovaný přístup ke 
službám CANopen z jazyků 
IEC 61131

Sdružení CAN in Automation (CiA) zve-
řejnilo specifikaci CiA 314, která z části na-
hrazuje specifikaci CiA 405, zveřejněnou již 
před dvaceti lety. Ostatní části specifikace 
CiA 405 byly již před časem začleněny do 
CiA 302-4 (síťové proměnné a okno process 

image) a do CiA 306-3 (elektronický kata-
logový list). Dokument CiA 314 specifikuje 
funkční bloky CANopen, např. čtení z SDO 
(Service Data Object) nebo zápis do nich, vy-
žádání stavu NMT (Network Management) 
nebo stavu jádra CANopen. Další funkční 
bloky jsou určeny pro přenos a příjem infor-
mací EMCY (Emergency Messages) stejně 
jako pro tvorbu vstupů do slovníku objektů.

Tyto funkční bloky využijí dodavatelé za-
řízení s rozhraním CANopen programovatel-

ných v jazycích IEC 61131-3 a souvisejí-
cích soft-PLC pro tvorbu aplikací přenos-
ných na jiné platformy. Roste tak možnost 
opětovného využití již vytvořených progra-
mů. Zařízení s rozhraním CANopen progra-
movatelná podle IEC 61131-3 jsou použí-
vána zejména v průmyslové automatizaci, 
k řízení strojů, v „inteligentních“ pohonech 
a stále více také v mobilních strojích.

Další informace: www.can-cia.org.
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