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Alinierea arborilor

• Este un fapt stiut ca dezalinierea arborilor unui utilaj dinamic rotativ este
un factor major care contribuie la defectiunile premature. Alinierile
acurate de arbori pot preveni in numar de astfel de opriri neplanificate
care rezulta in pierderi de productie. In mediul concurential de astazi care 
pune presiune pe reducerea costurilor si optmizarea eficientei utilajelor, 
nevoia unei alinieri corecte, rapide si precise este mai mare ca niciodata.

• Alinierea arborilor poate fi realizată cu diferite instrumente. Prin
comparatie cu metodele bazate pe cesuri comparatoare sau rigle, 
alinierea cu instrumente laser ofera rezultate rapide si documentate. 

• Aproximativ 40-50% din totalitatea defecțiunilor mecanice ale utilajelor
sunt cauzate de nealiniere !
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Definiția dezalinierii

Nealinierea este abaterea poziției relative a arborilor in cuplare
directa de la axa de rotație atunci când echipamentul funcționează în
condiții normale. In imaginea alaturata sunt cateva tipuri de
nealiniere.

Cum se recunoaște nealinierea?

• Defectarea prematură a lagărului, etanșării, arborelui și cuplajului
• Vibrații radiale și axiale excesive
• Temperatura ridicată a lagarelor sau în apropierea acestora
• Scurgeri de lubrifiant la garniturile lagărului
• Cuplajul este fierbinte cât funcționează și imediat după oprirea unității. 
• Șuruburi de fundație slăbite
• Șuruburi de cuplare slăbite sau rupte
• Echipamente similare vibrează mai puțin si au o durată de viață mai
mare
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Efectele condițiilor de bază și variațiile termice

Dacă fundația pe care este montat motorul este deformată sau din fabricatie
talpile motorului nu sunt executate precis (adica nu sunt situate in acelasi plan)
este posibil să aveți o stare de “picior moale”, adică unul dintre picioarele
motorului are un contact slab cu podeaua. Este foarte important ca acest lucru
să fie corectat înainte de a efectua alinierea.

Dacă alinierea se realizează atunci când mașinile sunt reci și nu se ia în
considerare nici o compensare pentru creșterea termică, mașinile vor funcționa
nealiniate la temperatura de funcționare.
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Dezalinierea și consum de energie

Nealinierea are un impact direct asupra consumului de energie.
Cazurile documentate au arătat economii cuprinse între 2 și 17%.
Termograma de mai jos prezintă două cuplaje diferite și cantitatea
de căldură generată din cauza nealinierii.

Efectele nealinierii asupra rulmenților și etanșărilor

Durata de viață a rulmenților este direct afectată de forțele la care
sunt expusi. Cea mai mică nealiniere poate genera forțe excesive
asupra rulmenților și garniturilor. O mașină nealiniată provoacă
stres atât rulmenților, cât și arborilor. Prin urmare etanșările se
deterioreaza, cauzand scurgeri de lubrifiant si patrunderi ale
contaminantilor. Rezultand o durata de viață a rulmenților simtitor
redusa.
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Alinierea corectă

Mașinile trebuie aliniate atât în plan orizontal cât și vertical. Nealinierea
poate fi: nealiniere paralelă , unghiulară sau o combinație a celor doua.

La nealinierea paralelă, axele ambilor arbori sunt paralele una cu alta, dar
sunt decalate. La nealinierea unghiulară, axele arborilor sunt dispuse într-un
unghi una fata de cealalta.

Corectarea alinierii arborilor

Metodele tradiționale de aliniere încă utilizate în zilele noastre includ
inspecția vizuală combinată cu o linie sau o riglă sau verificarea cu ceasuri
comparatoare. Astfel de metode pot fi foarte laborioase, consumatoare de
timp și NU produc gradul exact de precizie cerut de utilajele performante de
astăzi.
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Cand este necesara verificarea alinierii ?

• Ori de cate ori se efectueaza punerea in functiune a unor echipamente rotative noi

• In eventualitatea constatarii oricaror dintre simptomele descrise anterior ( vibratii, temperaturi, pierderi de lubrifiant)

• Ori de cate ori se intervine in vederea reparatiilor la una dintre cele doua masini aflate in cuplare
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