
FÖRDELAR MED UPPRIKTNING



Parallellfel

Vinkelfel

Fördelar med uppriktning
Maskiner har uppriktats i mer än 200 år. 
Skälen har väl inte alltid varit uppenbara, men i våra dagar är alla medvetna om att uppriktning är en absolut nödvändighet. 
Dagens optimerade maskiner gör uppriktningar till en viktig del av underhållsarbetet. Maskinerna måste kontinuerligt vara 
tillgängliga med minimala driftavbrott. 
Maskinhaverier skapar förödande produktionsförluster. Nästan 50 % av alla maskinhaverier förorsakas av feluppriktning.

Axlar kan riktas upp med olika verktyg. Enklaste sättet är att lägga en linjal eller en riktskena över de två kopplingshalvorna 
och rikta dem med ögonmått. Men resultatet blir inte särskilt noggrant och beror i hög grad på operatören. Bättre resultat 
kan uppnås med mekaniska mätklockor. En skicklig och erfaren operatör kan få goda och pålitliga mätresultat på det 
sättet. Men det kräver både tid och tålamod. Ett betydligt enklare och mer noggrant sätt är att använda laserbaserade 
uppriktningssystem. De kräver inga specialkunskaper och ger noggranna och tillförlitliga resultat.

Definition av feluppriktning
Feluppriktning är en avvikelse i den relativa positionen mellan roterande axlar som ska stå i linje med 

varandra vid normala driftförhållanden.

Hur upptäcks feluppriktning?
Det finns flera symtom som pekar på en feluppriktning. Om du håller ögonen öppna kan du upptäcka 
dem även utan specialutrustning. 
• förtida lager-, tätnings-, axel- och kopplingshaverier
• höga radiella och axiella vibrationsnivåer
• höga temperaturer i lagerhus och/eller i dess närhet samt hög oljetemperatur
• kraftiga oljeläckage vid lagertätningar
• kopplingen är varm under drift eller direkt efter avstängning. Se efter om det finns gummidamm inuti 

kopplingshöljet
• lösa fundamentbultar
• lösa eller trasiga kopplingsbultar
• stora mängder fett inuti kopplingsskyddet
• liknande utrustning har lägre vibrationsnivåer eller längre drifttid
• axlar går av (eller spricker) vid eller nära de inre lagren eller kopplingsnaven

Konsekvenser av temperaturvariationer fundamentets tillstånd
Även om du riktat upp maskinerna korrekt finns det risk för att de går sönder på grund av feluppriktning. 
Om maskinfundamentet inte är plant kan det uppstå ett tillstånd med mjukfot, vilket innebär att en av 
maskinens stödfötter har dålig kontakt med underlaget. Det är mycket viktigt att detta korrigeras innan 
uppriktningen genomförs. 
Om uppriktningen genomförs då maskinen är kall, utan kompensation för den termiska tillväxten,
kommer maskinerna sannolikt att få en allvarlig feluppriktning vid drifttemperaturen. 

Temperaturskillnader kan förorsaka allvarlig feluppriktning därför att maskinhöljen och ledningar 
expanderar i takt med att temperaturen varierar.
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Effekter på lager och tätningar på grund av feluppriktning
Lagrens livslängd påverkas direkt av de krafter som de utsätts för. Minsta feluppriktning kan 

ge upphov till alltför stora krafter på lager och tätningar. En feluppriktad maskin utsätter både 

lager och axlar för stora påkänningar. Följden blir att tätningarna öppnas så att smörjmedel 

läcker ut och föroreningar tränger in. Resultatet blir att lagrens livslängd försämras på ett 

dramatiskt sätt.

Fördelar med uppriktning
En uppriktning av axlarna ger...

•  längre drifttid  •  högre produktivitet  •  högre produktionskvalitet

Feluppriktning och strömförbrukning
Feluppriktning har en direkt inverkan på strömförbrukningen. Dokumenterade fall 

visar att det går att uppnå besparingar på mellan 2 och 17 %. I termogrammet 

nedan visas två olika kopplingar och den värmemängd som genereras på grund 

av feluppriktning. 

Fördelar med uppriktning – kundreferenser
GEORGE A. CAIN, UNDERHÅLLSINGENJÖR, SOLVAY ADVANCED POLYMERS, USA
”Vi har övergått till laserbaserade uppriktningssystem för all uppriktning av roterande axlar i pumpar och 
motorer. Framför allt för att laserbaserade system är enklare att använda, inte minst när det gäller doku-
mentation och lagring av mätdata. Det gör det enkelt för mig att kontrollera att företagets maskiner är korrekt 
riktade. Tidigare bytte vi tätningar var tredje månad, nu kanske vartannat år, så övergången till laserbaserad 
uppriktning har utan tvekan betalat sig flera gånger om.” 

THOMAS MELBY, DRIFTSTEKNIKER, STATOIL TJELDBERGODDEN, NORGE
”Här på Statoil har vi otroligt mycket nytta och glädje av Fixturlasers system för maskinuppriktning. Det 
visar sig bland annat i god underhållsekonomi och bra tillförlitlighet på anläggningen – i år hela 99 %. 
Vi upplever Fixturlaser som en av de bästa leverantörerna av laserbaserade uppriktningssystem, med 
god och pålitlig service, vilket är viktigt för mig som kund.”  

JOUNI WALLIN, FÖRMAN UNDERHÅLL, NYMÖLLA MILL, STORA ENSO, SVERIGE
Innan vi började använda laserbaserad axeluppriktning hade vi stora problem med slitage på kopp-
lingens flexibla element på grund av en feluppriktning mellan pumpen och motorn. I dag har vi sällan 
problem och bytena är mycket få. Vi använder även laserbaserad uppriktning av våra remdrivningar 
som tidigare byttes ofta på grund av slitage. Nu utsätts inte remmarna för lika mycket slitage och därför 
kräver denna maskin mindre underhåll, vilket i sin tur har sänkt kostnaderna.

där
P = Fr + Fa = lagerbelastningen

C = konstant beroende på lagertyp
L10 = livslängd i miljoner varv

TRUE POSITION SENSING 
• Realtidsvisning av värden under justering

• VertiZontal Moves = Mät en gång, flytta i två riktningar

• Båda axelpositionerna övervakas samtidigt

GRASP
• Ikonbaserad – Adaptivt användargränssnitt

• Pekskärm 

• OmniView

ALIGNMENT INTELLIGENCE
• Andra generationens högkvalitativ CCD-sensor –  

  Ger hög repeterbarhet 

• Heldigitalt system 

• Oöverträffad signalkontroll



P.O. Box 7   SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN       
Tel: +46 31 706 28 00  -  Fax: +46 31 706 28 50    
E-mail: info@fixturlaser.se  -  www.fixturlaser.com  

ACOEM AB är ett globalt företag med en ledande position inom utvecklingen av inno-
vativ, användarvänlig utrustning för axeluppriktning. Genom att hjälpa industriföretag 
över hela världen att bli exakt uppriktade och eliminera allt som inte är det, minimerar vi 
onödigt slitage och produktionsstopp. I slutändan gör detta våra kunder mer lönsamma 
och vår miljö mer hållbar.
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Var kan jag räkna med att det uppstår uppriktningsproblem?
Överallt där du har roterande axlar finns det också behov av uppriktning. Ju högre varvtalen är, desto noggrannare måste 
uppriktningen vara. Om en applikation ger upphov till vibrationer ska du alltid kontrollera uppriktningen. 

Förbrukar feluppriktade maskiner mer ström? 
Feluppriktade maskiner ger upphov till krafter på lager och kopplingar. Dessa krafter omvandlas till värme som enkelt kan 
upptäckas med en värmekänslig kamera. 

Krävs uppriktning när jag använder flexibla kopplingar? 
Flexibla kopplingar är nödvändiga. De minskar de skadliga krafterna (som uppstår på grund av feluppriktning) under upp-
starten tills maskinerna nått sin drifttemperatur. En flexibel koppling kan bara ta upp en mycket liten del av feluppriktning-
en. Komponenterna utsätts ändå för påkänningar och slits ut snabbare. Därför är det viktigt att maskinerna riktas för sina 
drifttillstånd och inte för kallt tillstånd. 

Jag har helt nya maskiner. Behöver jag verkligen bekymra mig om uppriktning? 
 En maskin, till exempel en motor med pump, levereras ofta på en ram eller bottenplatta. Ungefär som Plug & Play! Även 
om maskinen har uppriktats perfekt av leverantören finns det inga garantier för att den är perfekt uppriktad när den monte-
rats och anslutits till ledningarna i din fabrik. Kontrollera alltid uppriktningen innan du startar en ny maskin.

Varför kan jag inte montera den renoverade maskinen i samma läge som tidigare utan att först kontrollera uppriktningen?
Även om du markerat läget innan du tog bort maskinen kan du aldrig veta att den hamnar i exakt rätt läge igen. 
Uppriktningskravet för en motor-/pumpinstallation av standardtyp är 0,08 mm/m eller bättre. Det är omöjligt att 
sätta tillbaka en maskin inom den toleransen utan att genomföra en uppriktning.

Vanliga frågor och svar

Våra effektivaste axeluppriktningsverktyg

Fixturlaser NXA Pro
Fixturlaser NXA Pro är ett komplett axeluppriktningssystem.
• 6,5 tums pekskärm 
• Ikonbaserad – Adaptivt användargränssnitt
•TD-enheterna inkluderar alla funktioner samt Bluetooth    
  och laddningsbart batteri 
• OmniView
• Andra generationens 
  sensor ger hög repeterbarhet
 

Fixturlaser GO Pro  
Fixturlaser GO Pro är ett användarvänligt uppriktningsverktyg för alla underhållsproffs.
• Trådlöst: Bluetooth©- kommunikation.
• Förmonterade fixturer.
• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer   
  eller ommätningar 
  däremellan.
• CCD-teknik.
• Stora detektorytor (30 mm).
 


