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Vesmírna sonda Curiosity ktorá je na Marse

Špeciálne vibračné skúšky



Máme riešenia aj pre výskum a vývoj 
Ústav experimentálnej fyziky SAV – Oddelenie kozmickej fyziky
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Brüel & Kjaer - 70 rokov inovácií a najvyššej kvality

Scuderia Ferrari nedávno zakúpila 6-kanálový analyzátor PULSE
LAN-XI so softvérom na vyvažovanie vo viacerých rovinách pre 
testovacie zariadenia motorov Formula 1. 
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Druhý systém PULSE s torzom typu 4128 s umelými ústami a ušami
používa Ferrari na testovanie rádiovej komunikácie medzi pilotom,
ktorý je vystavený 140 dB(A), a inžiniermi v depe.

Brüel & Kjaer - 70 rokov inovácií a najvyššej kvality
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Brüel & Kjaer - 70 rokov inovácií a najvyššej kvality





Ochrana, monitorovanie a vibrodiagnostika strojov
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CMEPS - CM European Power Slovakia
v areáli SLOVNAFT a.s., Bratislava, 



Našimi partnermi sú eustream a.s. (SK) a skupina MOL (H)

Integrované systémy pre stroje prevádzkované pri preprave plynu
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HC Gabčíkovo VVB závod VD Žilina 
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Najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku,
TEKO Košice, Zvolenská teplárenská, Žilinská teplárenská



B & K s.r.o. je účastníkom investičného projektu „EDISON“,
rekonštrukcie teplárne CMEPS - CM European Power Slovakia

v areáli SLOVNAFT a.s., Bratislava, člen skupiny MOL

Prehľad vybraných segmentov inštalačných prác na TG5
výkon 60 MW, výrobca ŠKODA POWER
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Ponúkame široký sortiment služieb a výrobkov

Snímače kmitania ložiskových stojanov (nerotačné časti strojov) ako aj bezkontaktné 
snímače rotorového kmitania (rotačné časti strojov)
Snímače ponúkame pre základné prostredie ako aj ATEX certifikované pre Ex prostredie  



VIBROTEST 60

Dôležité je správne sa rozhodnúť,  pochôdzková Off-line 
alebo trvale inštalovaná On-line vibrodiagnostika

COMPASS 6000TM

VIBROPORT 80

VIBROCONTROL 6000TM

VIBROTEST 80
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VIBROTEST 80 & VIBROPORT 80

Prístroje využívajú najmodernejšiu technológiu s farebnou 
zobrazovacou jednotkou, určený aj pre Ex prostredie, pričom je 
podporovaný výkonným programom REX a RIO pre PC



Možnosti prístrojov VIBROPORT 80 a VIROTEST 80:

• IP65  resp. ATEX II and IECEx II 3G
Ex ic IIC T4 Gc

• OVERALLS - Súčtové / charakteristické 
hodnoty s rôznymi typmi detektorov vo
voliteľných frekvenčných pásmach

• FFT - Frekvenčná analýza na báze FFT,
• BALANCER - Vyvažovanie rotorov

• TRACKING - Analýza rádov
• TIME SIGNAL - Analýza v časovej oblasti 
a ukladanie údajov

• TRANSFER FUNCTION - Meranie
a hodnotenie  prenosových   funkcií 
prostredníctvom rázových testov
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ČSN EN 15461 určuje spôsoby merania a zber údajov pri skúške fyzikálnych 
vlastností koľajníc. V popise meracích metód sa požaduje okrem vhodného 
prístroja vhodné pre FRF, aj snímač zrýchlenia a rázové kladivo

• Priame pripojenie rázového kladiva - Impact Hammer CCS, ICP®
• Tvorba úloh pred začatím merania
• Indikácia koherencie (správnosti merania)
• Priemerovanie meraní
• Automatické nastavenie dynamického rozsahu

TRANSFER FUNCTION - Prenosové   funkcie 
FRF - Frequence Response Function (Vstup/ Výstup Output/ Input)



Optimálna voľba možných metód

/P 3.2

Prenosové funkcie s rázovým kladivom
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BALANCER – Vyvažovanie v dvoch rovinách / Polarplot 2
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VIBROCONTROL 6000®

Machinery protection and Condition Monitoring
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Nová stratégia posudzovania technického stavu
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MONITORING

SAFETY / Bezpečnosť

ISO 10816

API 670

CONDITION / Diagnostika

ISO 7919

Nová stratégia posudzovania technického stavu
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SAFETY CONDITION

Kde VDAU správne zaradiť

?

Nová stratégia posudzovania technického stavu
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Detekcia poruchy
Časový záznam 
signálu Diagnostika

Time waveform

Nová stratégia posudzovania technického stavu
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Nová stratégia posudzovania technického stavu

Bruel & Kjaer Vibro monitoruje viac
ako 5 000 veterných elektrární 
inštalovaných v rôznych častiach sveta
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t

T

F1/T

Compass Monitoring Workstation

Nevyváha

Nesúosovosť

Poškodené 
ložisko

FiltreFiltreDeskriptoryDeskriptory

Nová stratégia posudzovania technického stavu
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Diagnostic Workstation as Analyzer 
requires waveform for diagnosis

200 skalárnych hodnôt / 
deskriptorov (BP, vektory atď.) 
merané paralelne, ukladané v 
databáze COMPASS pre 
trendovanie a alarmovanie v 
Monitoring Workstation 

Monitoring Workstation for daily use

Diagnostic Workstation for fault investigation

Compass Monitoring Workstation

VDAU Diagnostic Workstation

Nová stratégia posudzovania technického stavu
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Pevný Pohyblivý Typy nesúosovosti

l Paralelná / Offset
l Uhlová / Angular

Metóda                             Metóda obvod
obvod - čelo                    - reverzný obvod   

Úvod – nastavenie súosovosti
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lJednolúčové laserové 
systémy používajú 
zrkadlo a jednoosový 
a/alebo viacosový 
detektor

lDvojlúčové laserové 
systémy používajú dva 
lúče  s priradeným 
detektorom na princípe 
metódy 
obvod – reverzný obvod

Laserové systémy





Technická novinka v roku 2014

VÝHODY PRÍSTROJA 
FIXTURLASER EVO

ü Vhodné do priemyselného prostredia IP65

ü Prenosná vyhodnocovacia jednotka s 
farebným dotykovým displejom, len 0,4 kg

ü Výdrž 8 hodín nepretržitej prevádzky 

ü Plne digitálny systém, CCD nie je citlivý na 
okolité svetlo 

ü Dĺžka detektora 30mm

ü Najužšia laserová meracia jednotka,
iba 33,5mm

ü Trieda lasera: Safety class 2

ü Bezdrôtová komunikácia: 
Trieda II Bluetooth

ü Všetko od jedného výrobcu

ü Celoživotná záruka

ü Lokálna podpora





Ti200/ Ti300/ Ti400 Hlavné výhody a možnosti

ØTradične vysoká odolnosť a spoľahlivosť 
(pád z výšky 2 m, krytie IP54)

ØTechnológia IR-Fusion®, automatické 
zaostrenie LaserSharp®

Ø5 MP fotoaparát, video výstupom HDMI, 
LCD displej 640 x 480

ØBezdrôtový systém CNX  umožňuje 
preberať údaje z iných prístrojov do 
kamery

ØBezdrôtový prenos do PC, iPad®
a iPhone®

ØVideo záznam vo viacerých režimoch

ØSystém poznámok IR-PhotoNotesTM

ØGPS odkaz na polohu objektu, kamery







Ponúkame široký sortiment služieb a výrobkov
ako aj odborné školenia podľa vzájomnej dohody.



B & K s.r.o.
Palisády 20
811 06 Bratislava

Takmer 10 rokov 
vo vlastných priestoroch:

Obnovená www.bruel.sk 

Nezabudnite, že B & K s.r.o., 
poskytuje  podporu a riešenia pre:

• Ochranu, monitorovanie, vibrodiagnostiku 
strojov a vyvažovanie rotorov

• Meranie, analýzu a monitorovanie hluku 
a vibrácií

• Kontrolu a nastavenie súosovosti rotorov
• Termodiagnostiku prostredníctvom 

termovízie
• Diagnostiku časti strojov a potrubného 

systému prostredníctvom endoskopov
• Monitorovanie lisovacieho procesu 

a NC lisovanie
• Meranie a monitorovanie 

krútiaceho momentu  


