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O alinhamento de acoplamentos de grandes dimensões, como são os 
turboacoplamentos, é relativamente fácil na prática, usando o equipa-
mento certo. A PRUFTECHNIK, líder mundial no mercado em aparelhos 
ópticos a laser para alinhamento de máquinas e de eixos, fabrica o 
equipamento apropriado para o alinhamento de turboacoplamentos. 
Para esses casos, equipamentos convencionais de alinhamento de eixos 

baseados em dispositivos de corrente de tensão e montagens magné-
ticas funcionam de forma limitada ou nem sequer funcionam. O borne 
sextavado PRUFTECHNIK resolve todos os problemas, conectando de 
forma inteligente o sensor do dispositivo de medição à carcaça do aco-
plamento.

Um turboacoplamento tem dimensões relati-

vamente grandes. Seu diâmetro pode ser ainda 

maior que o estator do motor. Por razões de peso 

e espaço, ele é colocado muito próximo ao motor. 

ALINHAMENTO DE ACOPLAMENTOS DE  
GRANDES DIMENSÕES: TURBOACOPLAMENTO
Como alinhar habilmente um turboacoplamento com  
o equipamento correto e know-how



Vamos supor que o motor “M” seja o iniciador de uma força de ro-
tação para acionar uma máquina “X”. Porém, esta máquina “X” deve ser 
cuidadosamente iniciada com um torque lentamente crescente, e pode 
parar mecanicamente de forma abrupta a qualquer momento durante a 
operação – mesmo em baixas velocidades – de forma espontânea, não 
intencional. Se o motor “M” foi acoplado à máquina “X” através de uma 
ligação fixa, como por embreagem lamelar ou de garras, uma parada 
abrupta traria sérias consequências para o motor, a embreagem, todos 
os suportes do motor e talvez até mesmo para as fundações do motor 
e da máquina. Para evitar esses danos mecânicos devido a paradas es-
pontâneas e abruptas e operar de modo efetivo a máquina “X”, é instal-
ado um turboacoplamento (do latim turbare = girar) entre o motor “M” 
e a máquina “X”.

Um turboacoplamento é construído de modo que a aderência entre os 

eixos de entrada e saída seja transmitida por dinâmica de fluidos. De 
forma concreta: O motor aciona uma roda de pás, que transporta um 
líquido por força centrífuga para uma roda de pás oposta. Com a energia 
cinética do fluido do acoplamento, a segunda roda de pás é acionada, 
transmitindo assim a força do motor ao eixo acionador da máquina, 
montado na segunda roda de pás. A aderência é feita pelo fluido no tur-
boacoplamento.

Se a máquina “X” parar abruptamente, a roda de pás acoplada também 
deixa de funcionar abruptamente, mas a roda de pás na lateral do eixo 
do motor não é afetada – no mínimo, a energia aí gerada é tão bem 
absorvida pelo fluido do acoplamento, que ele ou o motor e seus com-
ponentes não podem ser danificados. Assim que o bloqueio na máquina 
for liberado, o motor “M” pode voltar a funcionar e acionar a máquina 
“X” através do turboacoplamento.

Tão bem quanto pode funcionar um turboacoplamento para diversos 
tipos de máquinas, igualmente complicado pode ser alinhar esse aco-
plamento. Os turboacoplamentos geralmente têm um diâmetro grande 
(a partir de 40 cm aproximadamente). Os dispositivos convencionais de 
alinhamento a laser são, na prática, tensionados em torno do eixo com 
um dispositivo tensor de corrente, para fixá-los. Com uma medida tão 
grande do acoplamento, muitas correntes de tensão atingem o seu lim-
ite rapidamente. De modo geral: Um terço do comprimento da corrente 

corresponde ao diâmetro máximo do eixo ou do acoplamento. Embora 
se possa produzir e utilizar correntes mais longas, o contrário também 
deve ser considerado: O complemento do sistema de medição a laser 
também deve ser montado no eixo de acionamento mais baixo. Como 
resultado, seria necessário usar hastes de medição muito longas e cor-
rentes especiais muito longas. Além da montagem complicada e demor-
ada, existe outro problema: o espaço. 

As duas partes da carcaça do turboacoplamento maciço 

são feitas em alumínio. Suportes magnéticos não 

podem aderir a ele. A fixação de correntes de tensão 

consome muito tempo devido a esse grande diâmetro. 



Acoplamentos turbo têm grandes dimensões. Por isso, devem ser mon-
tados de modo a economizar espaço. Não existe espaço adicional pa-
ra incluir sistemas de alinhamento a laser. Portanto, os dispositivos de 
medição (laser e sensor) devem ser montados de forma inteligente e 
segura na carcaça do acoplamento. A PRUFTECHNIK desenvolveu um 
método especial para unir as unidades de laser/sensor de alinhamento 
nesse tipo especial de acoplamento.

A área de acoplamento frontal está equipada com muitas conexões ros-
cadas da carcaça na área do flange. A unidade de medição PRUFTECH-
NIK pode ser montada de forma segura na cabeça de um parafuso da 
carcaça, com o chamado borne sextavado (ALI BV 26.x). O sensor do 
dispositivo de medição (ALI.BV 26) pode assim ser fixado com segurança 
e, principalmente, economizando espaço na parte frontal do turboa-
coplamento. O complemento da unidade de medição pode ser monta-
do, como de costume, no eixo correspondente, pelo dispositivo tensor 
de corrente. No entanto, deve-se tomar cuidado para que a haste do 
dispositivo de medição seja suficientemente longa para que o laser e 
o sensor fiquem alinhados na mesma altura. Consequentemente, isso 
significa: Quanto menor o diâmetro do eixo, maior deve ser a haste do 
dispositivo de medição, para que ele se “comunique” com o comple-
mento do dispositivo de medição por feixe de laser.

Mas o principal para uma boa medição que também possa ser imple-
mentada na prática – e é isso que realmente conta – é que o sensor do 
dispositivo de medição no acoplamento se mantenha tão baixo quanto 
possível, sem aumentar desnecessariamente o diâmetro do acoplamen-
to. Devido ao enorme diâmetro do acoplamento, é comum que dispos-
itivos tensores de corrente não sejam fixados, ou não suficientemente. 
Da mesma forma, sistemas magnéticos não podem ser utilizados, pois 
a carcaça do acoplamento é feita de alumínio não magnético. Somente 
o borne sextavado da PRUFTECHNIK (ALI BV 26.x), em combinação com 
o sensor do dispositivo de medição (ALI.BV 26), cumpre todos os requi-
sitos para o alinhamento seguro dos turboacoplamentos, adaptado às 
suas necessidades. O borne sextavado está disponível em tamanhos dif-
erentes, de acordo com o tamanho da chave correspondente à cabeça 
do parafuso: 19, 24, 30, 36, 46 e 55 mm. (O “x” no nome do produto 
representa o respectivo tamanho da chave!)

O borne sextavado ALI BV 26.x é facilmente fixado a uma das muitas conexões  

roscadas da carcaça e preso por um pino de travamento. A haste de medição (li.) é  

fixada ao eixo da maneira usual, por um dispositivo tensor de corrente. 

O curso completo da medição, incluindo a unidade de laser e sensor, se projeta para  

poucos centímetros além do turboacoplamento. Graças à tecnologia de laser único da 

PRÜFTECHNIK, a distância entre o laser e o sensor não influencia o resultado da medição.



Embora os turboacoplamentos pareçam muito grandes e maciços, não 
há aderência, no modo de repouso, entre o eixo do motor “M”, vindo 
do motor, e o eixo da máquina, que transmite força para a máquina “X”. 
Assim, o modo de medição deve ser selecionado no computador do 
aparelho de alinhamento. Tanto o modo “SWEEP” como o “Multiponto” 
podem ser usados aqui. 

O borne sextavado ALI BV 26.x é perfeito para obter dados de medição 
de alinhamento absolutamente seguros e confiáveis em espaços limit-
ados. O sistema fácil de instalar pode ser usado em todos os tipos de 
acoplamentos, não somente nos turboacoplamentos. Mesmo em aco-
plamentos para motores de combustão, esta solução é utilizada com 
muita frequência!

Além do sistema de alinhamento ideal, a PRUFTECHNIK também fornece 
os acessórios correspondentes, para alinhar todos os tipos de eixos com 
mínimo esforço e máxima precisão. Você encontra todas as informações 
sobre o borne sextavado ALI BV 26.x e sobre os nossos aparelhos de 
alinhamento a laser aqui:

Borne sextavado ALI BV 26.x
Aparelhos de alinhamento a laser PRUFTECHNIK
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Não precisa ser sempre num turboacoplamento. O borne sextavado ALI BV 26.x 

é de uso universal e pode ser empregado igualmente em todas as máquinas. 

Todos os aparelhos de alinhamento ROTALIGN® e OPTALIGN® da PRUFTECHNIK 

oferecem o chamado modo “SWEEP” para alinhar eixos com objetividade e exa-

tidão. Esse modo de medição é utilizado também para turboacoplamentos.

https://www.pruftechnik.com/pt-BR/Contato/Contato-de-Vendas/Formul%C3%A1rio-de-contato/
https://www.pruftechnik.com/pt-BR/Produtos-e-servi%C3%A7os/Sistemas-de-alinhamento-%C3%B3ptico-a-laser-para-m%C3%A1quinas-rotativas/Alinhamento-de-Eixos/

