
RULMENTI IN MOTOARE
ELECTRICE

SUCEAVA



51% din defectele in motoarele electrice sunt 
datorita rulmentilor sau in legatura cu acestia

care costa max.5% din valoarea motorului



Cauzele uzurii premature ale rulmentilor

• 34% oboseala

• 14% contaminarii( etansarii)

• 36% ungere necorespunzatoare

• 16% montare necorespunzatoare



Tipuri de rulmenti in motoare electrice

Rulmenti radiali cu bile

Se folosesc atat in lagarele fixe cat si cele libere

- Caracteristica principala o constituie frecarea
mica si viteze mari de rotatie

-Joc C3 recomandat pentru utilizare la motoare

-Se pot folosi atat etansati cu ungere pe viata
sau deschisi cu ungere temporara.



Tipuri de rulmenti in motoare electrice

Rulmenti radiali cu bile

-Rulmentii SKF pentru motoare sunt executati in 
clasa Explorer de performanta prin optimizarea
designului intern, superfinisarea suprafetelor de 
contact,reproiectarea coliviilor,folosirea unui otel
extrem de pur si a unui tratament termic special

Beneficii

-cresterea capacitatilor statice si dinamice

-scaderea frecarilor interne

-durata de viata mult mai mare (de 2-3 ori mai
mare)



Tipuri de rulmenti in motoare electrice

Se folosesc in lagarul liber al motorului
• Acest tip de rulmenti preiau sarcini radiale mari

si functioneaza la viteze rotatie relative mari

• Nu preiau sarcini axiale

• Utilizarea tipica in motoarele medii si mari
unde transmiterea puterii se face prin curele de 
transmisie sau reductoare mecanice

• -Joc C3 recomandat pentru motoare

• Colivie de alama disponibila
• Sufix ECML/C3

Rulmenti cu role cilindrice



Tipuri de rulmenti in motoare electrice

Rulmenti cu role cilindrice

• NU si N cele mai folositi in motoare

• Sunt fabricati in clasa de performanta
EXPLORER care inseamna:

• - cresterea capacitatii de incarcare

• - cresterea duratei de viata

• - rulare usoara



Tipuri de rulmenti in motoare electrice

• Sunt rulmenti izolatori electric (impiedica
circulatia curentului electric intre stator si 
rotor)

• Sunt executati in dimensiuni standard

• Au un strat de oxid de aluminiu pulverizat in 
plasma, stratul este izolator electric  si este
depus pe inelul exterior sau interior

• Sufix VL 2071 – Inel interior sau VL 0241 
pentru inelul exterior

• Tensiune de strapungere 1000-3000 VDC

• Rezistenta electrica minim 50 MΩ

Rulmenti SKF INSOCOAT®



Tipuri de rulmenti in motoare electrice

• Se folosesc la motoarele mari si foarte mari in lagarul fix 
sau liber

• Clasa de performanta EXPLORER

• Joc C3

• Suporta sarcini foarte mari si pot prelua dezalinieri (se 
autoaliniaza)

• Au  canal de ungere si gauri in inelul exterior



Tipuri de rulmenti in motoare electrice

• Rulment cu role toroidale

• Suporta sarcini radiale foarte mari

• Pot prelua si deplasari axiale si dezalinieri de 0.5 grade

• Se folosesc pe lagarul liber la motoare mici, mari si 
foarte mari

• Clasa de performanta Explorer

Rulmentul SKF CARB®



Tipuri de lagaruiri in motoarele electrice

• In motoarele electrice axul rotorului trebuie sa fie 
la un capat fixat axial fata de carcasa si liber la 
celalalt capat pentru a putea prelua dilatarile
termice ale axului

• La motoarele mici se folosesc un rulment cu bile 
pe lagarul fix si un rulment cu bile pe lagarul fix

• La motoarele medii si mari se foloseste un 
rulment cu bile in lagarul fix si un rulment cu role 
cilindrice pe lagarul liber



Tipuri de lagaruiri in motoarele electrice

• Se folosesc doi rulmenti radiali cu bile 

• Fixarea axiala se face la ambele capete cu 
preluarea dilatarii de capacele motorului

• Se folosesc rulmenti etansati si unsi pe 
viata(2Z/2RS)

• Se folosesc arcuri pentru incarcare axiala
a rulmentilor

Motoare mici



Tipuri de lagaruiri in motoarele electrice

• Motorul este prevazut cu canale de 
ungere

• Etansare labirint in lagarul fix

• Etansare cu eliberare vaselina in 
lagarul liber

• In lagarul liber se pot folosi rulmenti
cu role cilindrice

Transmisie prin curea



Tipuri de lagaruiri in motoarele electrice

• Aluminiul are un coeficient de 
dilatare de doua ori mai mare 
decat otelul sau fonta

• Pentru a evita rotirea
rulmentului in carcasa se folosec
“O” ringuri conform figurii
alaturate cu duritate 70⁰ grade 
shore

Motoare cu carcasa de aluminiu



Alegerea tipului de lagaruire



Alegerea tipului de lagaruire



Alegerea tipului de lagaruire



Etansari in motoare electrice

• In cazul motoarelor mici si mediu
curat sunt suficiente etansarile
permanente ale rulmentilor

Motoare mici si mediu curat



Etansari in motoare electrice

14% din cauzele defectarii premature ale rulmentului o 
reprezinta etansarile necorespunzatoare

• Etansari cu pasla

• Etansari tip”V-ring”

• Etansarile “V-ring” se folosesc atat
pentru a retine contaminantii cat si 
pentru a retine lubrifiantul

Etansari in conditii cu mediu contaminat



Etansari in motoare electrice

• Simeringurile se folosesc fie 
pentru retinerea lubrefiantului
fie pentru retinerea
contaminantilor

• Simeringurile SKF fac etansarea
cu buze speciale care au o 
miscare sinusoidala in timpul
rotirii axului

Etansari cu simeringuri



Tolerante si ajustaje

• Rulmentul este un produs de precizie. 

• În cazul transportului de sarcină capacitatea
lagărului trebuie să fie pe deplin realizată, 
inelul exterior trebuie să fie in contact pe 
intreaga circumferinta si pe intreaga latime

• Același lucru este valabil pentru arbore in 
contact cu inelul interior.



Tolerante si ajustaje

• Pentru a împiedica mișcarea relativa a  
inelului interior fata de ax si a  inelului
exterior fata de carcasa trebuie sa alegem
tolerante astfel incat sa realizam un ajustaj cu 
strangere sau cu joc functie de aplicatia
rulmentului .

• Jocul intern al rulmentului trebuie sa ramana
in limite admise.

Tolerante in arbori si carcase



Tolerante si ajustaje

Strangere prea mica duce la:

- Uzura

- Fretare de contact

- Riscul fisurarii inelului

Strangere prea mare duce la un joc
intern prea mic

- Creterea temperaturii de lucru

- Degradarea prematura a lubrefiantului

- Riscul fisurarii inelelor



Lubrifierea motoarelor electrice

36% din cauzele uzurii premature in rulmenti se 
datoreaza ungerii necorespunzatoare

Funcția lubrifiantului este de a forma un film de 
protecție, acesta separă suprafețele de rulare și
împiedică contactul metal pe metal.

Lubrifiantul protejează de asemenea lagărul și
componentele aferente împotriva coroziunii.

Lubrifiantul ajuta la protejarea rulmentului de 
contaminanti cum sunt murdaria, praful si apa. 



Lubrefierea motoarelor electrice

• In conditii normale de viteza si 
temperatura lagarele motoarelor
electrice sunt gresate cu vaselina . 

• Ungerea cu vaselina are mai multe
avantaje fata de ungerea cu ulei cum ar fi 
aderenta mai buna, protective impotriva
contaminantilor.

• Mecanisme de lubrifiere este aratata in 
figura (vaselina este antrenata de 
elementele de rulare si colivie).

Mecanismul lubrefierii in rulmenti



Lubrefierea motoarelor electrice

Conceptul SKF semafor pentru
temperatura de functionare

Tipuri de vaselina SKF utilizate pentru
lubrefierea motoarelor electrice



Lubrifierea motoarelor electrice
Factori care influenteaza alegerea vaselinei

• Pentru alegerea unui lubrifiant optim si cel mai potrivit
conditiilor de operare trebuie sa luam in considerare

• • tipul și dimensiunea rulmentului

• • temperatura de operare

• • sarcina

• • viteza de rotatie

• • condiții de funcționare, de ex. vibrație

• nivelurile, orientarea arborelui(orizontală sau verticală)

• • răcire

• • eficiența etanșeității

• • mediu inconjurator

Vaseline SKF pentru lubrifierea motoarelor
electrice



Lubrefierea motoarelor electrice

• Tehnicile de lubrifiere variază în funcție de tipul
rulmentului și a carcasei acestuia. 

• Regula de baza este ca rulmentul se umple tot si 
in carcasa se umple ½--3/4 spatial liber 

• pentru turatii normale

• -1/3 din spatiul liber  din carcasa viteze mari

• Un lucru ramane constant si anume
supraincarcarea rulmentului cu vaselina duce la 
supraincalzirea acestuie si cantitatea prea mica de 
vaselina duce la uzura prematura

Ungerea unui rulment montat pe ax



Lubrifierea motoarelor electrice

Pistol manual  SKF  LAGP 400

• Acest dispozitiv foloseste tuburi
de vaselina

• Se foloseste la umplerea cu 
vaselina la presiuni mici

• Este varianta mai economica si 
curata pentru umplerea manuala

• Elibereaza 20 cm3 pe actionare



Lubrefierea motoarelor electrice

Tecalemit SKF LAGH 400

• Se foloseste cu o singura mana

• Volum de vaselina incorporate 500 
cm3

• Volum de vaselina eliberat la o 
actionare 0.8 cm3

• Se poate reincarca



Lubrifierea motoarelor electrice
Pompa de umplut tecalemit LAGF 18+50
Volum eliberat/cursa =45 cm3

• De vizionat video TLGB+LAGF 

Tecalemit electric TLGB 20

https://www.youtube.com/watch?v=0shQJ_3dEiE
https://www.youtube.com/watch?v=-M7fjoWFBn8


Lubrifierea motoarelor electrice
Pompe pe butoi actionate manual si cu 

aer comprimat



Reungerea rulmentilor din motoare electrice

Cantitatea de vaselina necesara reungerii

• G=0.005 DB(grame) rulmenti cu bile si role 
cilindrice

• G =0.002DB(grame) rulmenti cu role butoi in 
cazul ungerii prin gaurile din inelul exterior

• Unde:

• G –cantitatea de vaselina in grame

• D-diametrul exterior al rulmentului in mm

• B-latimea rulmentului in mm

Intervalul de reungere



Ungere automata in motoarele electrice

Diferenta intre ungerea automata si ungerea manuala

Video functionare LAGD

https://www.youtube.com/watch?v=kDPBffdP960


Functionarea ungatoarelor automate cu gaz



Montarea rulmentilor in motoare electrice

16% din defectarile premature ale rulmentului se 
datoreaza montajului incorect

• Rulmentii sunt produse de precizie
care trebuie manipulate cu atentie in 
timpul montajului pentru o 
functionare corecta

• Pentru a facilita repararea motorului
inginerul proiectant trebuie sa
prevada si modalitatea de demontare

• Montarea corectă necesită
experiență, precizie, un mediu de 
lucru curat și instrumente adecvate.



Montarea rulmentilor in motoare electrice

• Atat axul cat si carcasele trebuie sa
posede cate o fisa de masuratori
care confirma conditiile tehnice :

• -tolerante si abateri geometrice

• Masuratorile se fac in trei sectiuni
si pe trei directii ca in figura
alaturata



Montarea rulmentilor in motoare electrice

• Functie de tipul si dimensiunile rulmentului
metodele de montare pot fi mecanice,termice si
hidraulice

• In toate cazurile este important ca rulmentul , 
inelele,coliviile sau elementele de rulare sa nu fie 
lovite niciodata cu obiecte dure si forta de 
montare sa nu fie aplicata prin elementele de 
rulare.

• Se aplica un strat subtire de ulei pe suprafata de 
frecare

• Dupa pozitionarea rulmentului in vederea
alinierii acestuia se aplica forta de montare pe
inelul supus frecarii

Montare rulmenti la rece



Montarea rulmentilor in motoare electrice

Pentru rulmenti cu diametrul interior pana la 50 mm 
se folosesc truse impact tip SKF TMFT

Pentru rulmenti cu diametrul interior situat pana la 
diametrul interior 100 mm se folosesc prese 
mecanice sau hidraulice cu folosirea unei piese
intermediare

Montarea rulmentilor la rece



Montarea rulmentilor in motoare electrice
Incalzirea rulmentilor cu inductoare SKF TIH si TWIM 

• Video demo

• Forta necesara pentru montare rulmenti
creste rapid cu dimensiunile rulmentului si 
este necesara montarea la cald

• Temperatura de incalzire necesara este cu 90 
grd C mai mare decat temperature axului

• Nu se recomanda cresterea temperaturii
rulmentului peste 120 grd C

Montarea rulmentilor la cald

https://www.youtube.com/watch?v=hr9wTC9dw7s


Montarea rulmentilor in motoare electrice

• In cazul rulmentilor separabili se monteaza
mai intai inelul separabil dupa care se 
introduce asamblul inel exterior si role cu 
ajutorul unui ghidaj cu conicitate la 
exterior pentru centrarea rolelor

Montarea rulmentilor separabili NU, N



Montarea rulmentilor in motoare electrice

Pentru o functionare corespunzatoare se recomanda
masurarea abaterilor unghiulare

Masurarea se face cu un ceas comparator

Se masoara deviatia maxima la o rotire de 180 grade

• b = 3 438 dx / D

• Unde

• b = Unghi de aliniere, minute de arc

• dx = deviația maximă [mm]

• D = diametrul exterior al lagărului [mm]

• Abaterea unghiulară permisă între inelele interioare
și cele exterioare ale unui rulment depinde de 
dimensiunea și designul intern al rulmentul, 

• Abaterea unghiulara admisibila este 3-4 grade

Masurarea abaterii unghiulare admisa



Demontarea rulmentilor din motoare electrice

• Diametru cuprins 45-300 mm

• Forta 50 kN

• Numar de brate=3

Demontarea cu prese mecanice SKF TMMP



Demontarea rulmentilor in motoare electrice

• Presa mecanica cu trei brate

• Mecanismul rosu cu arc permite
introducerea presei dupa rulment
cu o singura mana

• Brate cu autoblocare si 
autocentrare

• Diametre exterioare cuprinse 75-
200 mm

• Forta 120 kN

Presa mecanica cu autocentrare
SKF TMMA



Demontarea rulmentilor in motoare electrice

• Presa hidraulica cu trei brate cu 
autocentrare

• Cilindru hidraulic integrat

• Supapa de siguranta care impiedica
supraincarcarea axelor

• Diametru de prindere cuprins 75-
250mm

Prese hidraulice SKF TMMA…H



Demontarea rulmentilor in motoare electrice

• In cazul rulmentilor separabili tip 
NU este necesara practicarea unor
frezari penru a putea extrage inelul
interior cu un extractor cu trei
brate

Frezari in axele motoarelor



Demontarea rulmentilor in motoare electrice

• Inele elestice din aluminiu care 
dupa o incalzire din exterior pana
la temperatura de 280 grade 
Celsius, se aseaza peste inelul
interior al rulmentului tip NU

• Dupa transferul de caldura inelul
rulmentului se dilata si se extrage
foarte usor

Inel elastic din aluminiu TMBR



Testarea motorului electric

• Motor pregatit pentru testul la 
vibratii

• Este montat pe un stand de probe

Dispozitiv de incarcare cu sarcina externa



Testarea static –electrica a motoarelor
electrice

Teste si secvente recomandate

• Rezistent de compensare sau 
rezistenta L-L

• Test Megohm

• Testul indexului de polarizare

• Testul DC HiPot (potential mare)

• Testul treptei DC de tensiune

• Testul de suprasarcina

Static Motor Analyzer Baker  AWA IV 



Testarea dynamic-electrica a motoarelor electrice

• Analizoarele automate dinamice
pot fi folosite pentru a verifica
motorul din punct de vedere al 
cuplului motor, evalueaza starea
barelor rotorului si dezechilibrului
de curenti

Dinamic Motor Analyzer Baker EXP 4000



Testarea proprietatilor mecanice in 
motoare electrice

• Verificarea finala a motorului
asamblat

• -se determina nivelul vibratiilor si 
eventualele defecte mecanice din 
motor 

Analizor vibratii SKF 
GX… + QuickCollect



PREGATIREA PENTRU TRANSPORT A 
MOTORULUI ELECTRIC

• Pentru transport motorul va avea
axul rotoric rigidizat atat axial cat si 
radial pentru a evita amprentarile
elementelor de rulare pe caile de 
rulare datorita vibratiilor care apar
in timpul transportului

Fixarea motorului pe palet



Ambalarea motorului electric

• Inainte de transport motorul
trebuie ambalat corespunzator cu 
o folie protectoare

Video reparare motor electric

https://www.youtube.com/watch?v=dym9fUGRQ_0&feature=youtu.be

