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INTEGRAREA EFICIENT Ă A ANALIZEI DE VIBRA łII 

ŞI A ANALIZA LUBRIFIANTULUI 

 

 

 

Introducere 

 

Monitorizarea şi întreŃinerea predictivă a stării de funcŃionare a utilajelor dinamice au 

fost considerate în trecut activităŃi rigide, de rutină. Cercetătorii şi specialiştii practicieni au 

menŃinut mult timp o abordare unidimensională a activităŃii de evaluare a stării de funcŃionare 

a maşinilor (1).  

 În aplicaŃiile industriale, în special în uzinele electrice şi în industria petrochimică, 

analiza vibraŃiilor s-a dovedit a fi opŃiunea cea mai potrivită,  în special datorită prezenŃei unui 

număr mare de utilaje cu componente rotative. În schimb, în industria navală de exemplu, 

analiza lubrifiantului a constituit metoda cea mai eficientă, datorită existenŃei preponderente a 

motoarelor diesel. În aplicaŃiile industriale ca prelucrarea metalelor, celuloză şi hârtie etc., 

analiza lubrifiantului nu a reuşit să-şi atingă potenŃialul maxim.  

 

În trecut, în aplicaŃiile industriale la care s-a apelat deopotrivă la analiza lubrifiantului şi 

la analiza de vibraŃii în vederea întreŃinerii predictive a utilajelor dinamice, departamentele 

mecano-electrice responsabile de întreŃinerea utilajelor au reuşit să adune toate informaŃiile 

necesare pentru a-şi eficientiza activitatea. Activitatea de analiză a vibraŃiilor intra în mod 

normal în sarcina departamentelor de întreŃinere, unde se luau decizii referitoare la asigurarea 

fiabilităŃii utilajelor. Analiza lubrifiantului se efectua de către un departament chimic, unde se 

luau decizii la nivelul schimbului de ulei. În prezent, aici intervine modificarea. Multe 

întreprinderi au ajuns la concluzia că separarea acestor două departamente nu face decât să 

îngreuneze îndeplinirea dezideratelor de creştere a fiabilităŃii maşinilor.  De asemenea, 

analiza/ evaluarea curentă a stării de funcŃionare a motoarelor, termografia şi alte activităŃi 

auxiliare au fost în ultimul timp integrate în activitatea generală de întreŃinere predictivă a 
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utilajelor dinamice, de care se ocupă un singur departament. Totuşi, dintre toate aceste 

activităŃi, strâns legate şi foarte importante rămân analiza vibraŃiilor şi analiza lubrifianŃilor.  

 

Acest articol îşi propune: 

 

• Să descrie diferitele obiective ale analizei lubrifiantului raportate la spectrul de 

evaluare a stării maşinii   

• Să definească rolurile analizelor de vibraŃii şi de lubrifianŃi în asigurarea 

controlului proactiv  asupra cauzelor principale degradării şi deteriorării utilajelor 

dinamice  

• Să treacă în revistă punctele tari şi punctele slabe ale celor două tipuri de analize 

în asigurarea starii de funcŃionare a maşinilor  

• Să susŃină integrarea analizei de vibraŃii şi a analizei lubrifiantului într-un singur 

departament, pentru un singur efort  

• Să descrie o metodă simplă şi economică de integrare a celor două analize  

Aceasta lucrare se bazează în mare măsură pe contribuŃiile cercetătorilor şi practicienilor 

care au investit timp şi resurse semnificative pentru a îmbunătăŃi calitatea stării de funcŃionare 

a utilajelor dinamice şi a deciziilor operaŃionale, printr-o abordare integrată a evaluării 

funcŃionării maşinilor.   

 

  

 

Rolul analizei lubrifiantului în monitorizarea util ajelor dinamice  

 

Rolul analizei lubrifiantului are un trecut variat. În uzinele petrochimice şi în uzinele 

electrice, analiza lubrifiantului s-a folosit mai întîi pentru luarea deciziei de înlocuire a 

acestuia. La aplicaŃiile hidraulice această analiză s-a folosit pentru controlul contaminării 

lubrifiantului, aspect care duce la blocarea servo-supapelor şi are un efect abraziv asupra 

diferitelor componente, conducând astfel la deteriorarea lor prematură. În aplicaŃiile din 

industria navală, s-a efectuat analiza lubrifiantului pentru a determina când se epuizează 
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aditivii, când apare funingine în ulei, cum combustibilul şi/ sau agenŃii de răcire au contaminat 

uleiul, sau când apar incluziuni anormale datorate uzării componentelor. Fiecare aplicaŃie este 

valabilă şi oferă informaŃii în sprijinul deciziilor importante, dar şi diferite. Există trei 

categorii sau dimensiuni distincte ale analizei lubrifiantului, şi anume (2): 

 

1.  Analiza fluidităŃii uleiului  – Analiza uleiului evidenŃiază calitatea generală a 

uleiului. ProprietăŃile fizice, chimice ale uleiului şi proprietăŃile aditivilor se pot măsura şi se 

poate anticipa evoluŃia lor în timp, fapt care ajută foarte mult la luarea deciziilor de schimbare 

a uleiului sau de regenerare a acestuia cu aditivi.  Analiza uleiului poate confirma dacă 

utilajului respectiv i s-a adăugat lubrifiantul corespunzător.  Când uleiul se degradează 

anormal, o analiză corespunzătoare poate adesea determina dacă degradarea este oxidativă, 

hidrolitică sau altfel. In plus, analiza este extrem de utilă, deoarece se poate afla din timp dacă  

trebuie schimbat uleiul de bază, formula de aditivare sau trebuie verificate condiŃiile de mediu 

în care operează lubrifiantul respectiv. Utilajele nu pot funcŃiona în perfectă stare fără 

lubrifiere, iar o decizie corectă în acest sens devine imperativă în contextul efortului de 

creştere a fiabilităŃii acestora.   

2.  Monitorizarea contaminării  – Contaminarea este adesea cauza care conduce la 

degradarea şi avarierea utilajelor. Particulele abrazive şi umiditatea conduc în majoritatea 

aplicaŃiilor industriale la apariŃia uzurii. De asemenea, contaminarea cu incluziuni sau cu apă 

privează lubrifiantul de aditivi şi îi exacerbează degradarea.  Monitorizarea contaminării  

permite departamentelor de întreŃinere adoptarea deciziilor corecte, pentru a Ńine sub control 

această sursă importantă de probleme.   

3.  Detectarea şi analizarea urmelor de uzură – Când un utilaj nu funcŃionează 

corespunzător , în urma frecării unor componente se generează particule de metal. Detectarea şi 

analizarea acestor resturi rezultate în urma uzării componentelor sprijină decidenŃii în 

planificarea acŃiunilor de întreŃinere şi în determinarea sursei problemelor.   

 

Un program industrial eficient de analiză a uleiului ar trebui să se concentreze pe toate 

cele trei dimensiuni distincte prezentate anterior. Totuşi, bazându-ne numai pe informaŃiile 

oferite de analiza uleiului pentru a ne orienta când trebuie acesta schimbat, pierdem o cantitate 
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impresionantă de informaŃii despre starea de funcŃionare a maşinii, precum şi despre interfaŃa 

dintre maşina respectivă şi mediul înconjurător. 

 

Controlul proactiv al starii de funcŃionare al utilajelor prin monitorizare   

Evitarea avarierii maşinilor ar trebui să fie prima prioritate a departamentelor de 

întreŃinere. O dată ce o maşină este specificată, proiectată, fabricată, instalată şi pusă în 

funcŃiune, există un număr finit de variabile pe care trebuie să le avem în vedere în asigurarea 

funcŃionarii optime a acesteia. Managementul producŃiei defineşte sarcinile prin planificarea 

producŃiei. Departamentul de întreŃinere şi fiabilitate deŃine controlul asupra următoarelor 

cauze de avariere şi degradare a maşinilor: 

• aliniere 

• echilibrare 

• temperatură de lucru 

• stare lubrifiant 

• contaminare lubrifiant 

 

Programele de aliniere şi de echilibrare de mare precizie s-au dovedit eficiente în 

reducerea numărului de avarieri.  Pe de altă parte, controlul calităŃii şi contaminării s-a dovedit 

extrem de eficient în extinderea timpului de viaŃă al componentelor utilajelor. Într-un studiu 

efectuat de către Consiliul NaŃional de Cercetare al Canadei, contaminarea lubrifiantului a fost 

determinată a fi cauza uzării majorităŃii utilajelor caracteristice industriilor investigate. (3).  De 

fapt, 82% din toate tipurile de uzare se datorează incluziunilor. (fig. 1). 
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Sector Cu incluziuni Fără incluziuni  
 

Total 

 Abraziune Eroziune Oboseală AderenŃă Frecare Altele  
Celuloza şi hârtie 217 93 13 36 4 19 382 
Silvicultură 101 - 14 25 12 6 158 
Minerit 551 117 25 15 1 17 726 
Agricultură 735 54 45 104 2 - 940 
Transporturi 799 - 202 240 17 68 1326 
Energie electrică 69 30 - 31 26 34 190 

        
Total 2472 294 299 451 62 144 3722 
        
Procent 66% 8% 8% 12% 2% 4% 100

%         
Procent 

din categorie 
82% 18%  

 
Figura 1 
 
Efectele contaminării sunt lente şi de obicei imperceptibile până în ultimele faze de 

deteriorare. Rezultatul, oricum, este foarte predictibil. Contaminarea cu incluziuni solide sau 

cu apă poate reduce viaŃa componentelor mecanice în funcŃie de gravitate. În studiile de 

laborator efectuate de către Universitatea de Stat din Oklahoma, de AsociaŃia de Cercetări 

Hidromecanice britanică şi de alte foruri, s-a stabilit că  viaŃa componentelor mecanice este 

funcŃie predictibilă de contaminarea lubrifiantului. 

Uzinele Nippon Steel au redus deteriorarea lagărelor cu 50% printr-un program foarte 

strict de supraveghere a contaminării lubrifiantului. Fabrica International Paper’s Pine 

Bluff  a raportat o scadere cu 90% a avarierii lagărelor, în urma unui control sever al 

contaminării (3). Într-un alt studiu, Alumax din Carolina de Sud a obŃinut o scădere a 

cheltuielilor de înlocuire a componentelor deteriorate de la 15,000 $/ an la mai puŃin de  500 $/ 

an, deci mai mult de 96% economie (4).  Cifrele de la Alumax nu se referă la cheltuielile de 

manoperă şi de timpi morŃi pe care le presupun în mod normal avariile. 

 

EsenŃial este faptul că implementarea unui program de control sever al contaminării 

lubrifiantului ajută foarte mult la îmbunătăŃirea fiabilităŃii utilajelor mecanice. Dar, în timp ce 

activităŃile de întreŃinere proactivă ca alinierea sau echilibrarea sunt tipice departamentului de 
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întreŃinere, activităŃile asociate, cum ar fi controlul contaminării, sunt adesea uitate. Compania 

suedeză producătoare de rulmenŃi SKF apreciază că cele trei “condiŃii implicite” ale vieŃii 

rulmenŃilor sunt alinierea corectă, temperatura optimă de funcŃionare şi controlul contaminării 

lubrifiantului. (3). Deci, monitorizarea şi controlul contaminării ar trebui să-şi ocupe poziŃia 

de prioritate în organizarea şi asigurarea fiabilităŃii utilajelor. 

 

Compararea eficienŃei detectării defectelor utilajelor cu ajutorul analizei 

lubrifiantului şi analizei de vibraŃii  

 

Pe lângă determinarea cauzelor sursă de defect prin întreŃinerea proactivă, 

departamentele de întreŃinere şi asigurarea fiabilităŃii au sarcina de a detecta şi diagnostica 

avariile maşinilor şi de a prescrie acŃiuni operaŃionale şi de întreŃinere pentru corectarea 

situaŃiei, sau măcar de a avertiza asupra riscurilor continuării funcŃionării în asemenea condiŃii.  

Aşa cum medicul obŃine informaŃii preŃioase în urma analizei sângelui, a radiografiei sau a 

ecografiei pacientului pentru a-i evalua starea de sănătate, specialiştii în întreŃinere şi 

fiabilitate apelează la analiza de vibraŃii, la analiza lubrifiantului şi la orice alte informaŃii utile  

pentru a asigura buna funcŃionare a utilajelor. În ambele cazuri, desigur, scopul principal 

constă în adoptarea deciziei corecte.   Lipsa de informaŃii duce la decizii incerte. În schimb, o 

cantitate suficientă de informaŃie creşte mult calitatea deciziei.   

 

În general vorbind, până nu demult, în industrie, deciziile privind activitatea de 

monitorizare şi întreŃinere a utilajelor dinamice se bazau în special pe analiza de vibraŃii. 

Acum se observă o modificare majoră, prin introducerea în ecuaŃie a analizei lubrifiantului. 

La centrala nucleară Palo Verde specialiştii au ajuns la concluzii surprinzătoare referitoare la 

capacitatea analizei lubrifiantului în detectarea deteriorării lagărelor. (5). Au descoperit că cel 

mai eficient program de monitorizare a utilajelor dinamice trebuie să combine analiza de 

vibraŃii cu analiza lubrifiantului. De fapt, aşa cum sugerează şi fig 2., analiza lubrifiantului 

este uşor mai eficientă în detectarea defectelor de lagăr, comparativ cu analiza de vibraŃii. Aşa 

cum vedem şi în fig.2, cu ajutorul analizei de ulei s-au depistat 40% din defectele de lagăre de 

la centrala nucleară, în timp ce în urma analizei de vibraŃii s-au detectat numai 33% .  

Remarcabil este faptul că ambele tehnologii s-au dovedit eficiente în 27% din cazuri. Aceasta 
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este o statistică importantă pentru că evaluarea stării utilajelor şi predicŃia avarierii acestora 

este până la urmă o ghicitoare. Când mai multe tehnologii confirmă o problemă, se pot face 

recomandări demne de încredere depertamentelor mecanice. Încrederea în decizie este direct 

proporŃională cu cantitatea de informaŃie disponibilă.    

 
 
Detectarea defectelor de lagăr 
la Centrala Nucleară Palo Verde  
 
 
 
 
Lubrifiant 
40% 

Ambele 
27% 
 

 
 
VibraŃii 
33% 
 

 
 

 

Ambele  
VibraŃii 
Lubrifiant        

 

Fig. 2 
 

Johnson şi Maxwell (6) au ajuns la concluzia că între analiza lubrifiantului şi analiza de 

vibraŃii există o strânsă corelaŃie în foarte multe aplicaŃii. În tabelul din fig. 3 sunt 

concluzionate aplicaŃiile la care se potrivesc cele două tipuri de analize.   
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AplicaŃie Program analiză 

lubrifiant  
Program analiză a 

vibra Ńiilor  
Lagăre anti- friction 

lubrifiate cu ulei  
Eficient Eficient 

Lagăre de alunecare 
lubrifiante cu ulei 

Eficient Mixt 

Dezechilibre rotori Ineficient Eficient 
Apă în ulei Eficient Ineficient 
Lagăre gresate cu unsori 

consistente 
Mixt Eficient 

Supape gresate Mixt Slab 

Arbori deterioraŃi Ineficient Eficient 
Uzură angrenaje Eficient Eficient 
Aliniere Ineficient Eficient 
Analiza cauzei principale 

de defect 
Eficient Eficient 

Monitorizarea stării de 
funcŃionare în general 

Eficient Ineficient 

RezonanŃă Ineficient Eficient 

Fig.3 
 
 
În studiul lor, Johnson şi Maxwell au punctat câteva observaŃii şi corelaŃii importante 

referitoare la îmbinarea celor două metode de analiză. Iată, pe scurt, aceste observaŃii: 

 

• Analiza lubrifiantului oferă informaŃii incipiente despre deteriorarea lagărelor 

• Analiza de vibraŃii oferă informaŃii despre lagărele aflate în stadiu mai avansat de 

deteriorare.  

• La aplicaŃiile cu lagăre axiale lubrifiate cu ulei, reziduurile rezultate în urma uzării 

generează frecare uscată şi jocuri. 

• VibraŃiile datorate unei cauze de bază a deteriorării maşinii, cum ar fi dezalinierea sau 

dezechilibrul, pot conduce eventual la detectarea  reziduurilor  rezultate în urma uzării. 

Cauze principale de defect datorat uleiului, precum contaminarea sau degradarea 

acestuia conduc la necesitatea folosirii analizei de vibraŃii.   

Până să apară tehnici mai bune de eşantionare şi analiză a lubrifiantului solid, analiza de 

vibraŃii era recomandată ca unică metodă de diagnosticare a lagărelor lubrifiate cu vaselină. În 

funcŃie de situaŃie, ambele tehnici sunt valabile pentru localizarea problemei, pentru 

determinarea naturii şi severităŃii acesteia, precum şi a cauzei de bază care a determinat-o.  
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Un exemplu elocvent pentru acest caz ar putea fi o cutie de viteze la care apare o vibraŃie 

în creştere, la frecvenŃa angrenajului. În urma inspecŃiei s-a constatat prezenŃa unui număr 

semnificativ de incluziuni metalice şi nemetalice, ceea ce a confirmat existenŃa unor probleme.  

Până la evaluarea tendinŃei de modificare a vâscozităŃii lubrifiantului , se poate spune că s-a 

confirmat cauza reală a problemei apărute la angrenajul respectiv.  

La analiza lubrifiantului, s-a observat o scădere a văscozităŃii de la 220 cSt la 40 grade 

Celsius la 70 cSt la 40 grade Celsius. O trecere în revistă a istoricului maşinii respective, a 

evidenŃiat faptul că uleiul fusese schimbat cu două săptămâni înainte. După toate 

probabilităŃile, uleiul nou nu a fost corect ales, fapt care a determinat creşterea gradului de 

uzură şi implicit creşterea nivelului de vibraŃie.  

Fără a îmbina tehnologiile de monitorizare a starii de funcŃionare a utilajelor, cauza de 

bază a problemei poate scăpa nedepistată. 

 

Studiile efectuate la Universitatea Monash, Victoria, Australia, au arătat că între analiza 

lubrifiantului şi analiza de vibraŃii există în general o corelaŃie foarte bună. (1). Oricum, există 

situaŃii când cele două metode se contrazic. De exemplu, în aplicaŃii în care apare frecvent 

uzarea elementelor de alunecare, s-ar putea determina o uzură în creştere şi vibraŃii în scădere. 

Aceasta este ceea ce cercetătorii numesc efectul de “neutralizare”.  În primul rând, la maşinile 

de joasă turaŃie, la care apare uzarea la alunecare, suprafeŃele în contact se şlefuiesc, 

reducându-se astfel vibraŃiile generale, până în momentul în care apar vibraŃii din altă cauză. 

Până una alta, suprafeŃele aflate în mişcare de alunecare una faŃă de cealaltă nu afectează 

dramatic starea generală de funcŃionare a maşinii, dar în momentul în care pe calea de rulare 

apar incluziuni abrazive, rezultatul frecării abrazive devine dezastruos.  

 

Pe de altă parte, cercetătorii australieni  au găsit analiza de vibraŃii extrem de eficientă în 

detectarea unei danturi fracturate, de exemplu, dar deoarece reziduurile generate în această 

situaŃie  sunt prea mari, analiza lubrifiantului devinte ineficientă. Reziduurile cad pur şi simplu 

pe fundul rezervorului de scurgere, devenind imposibil de găsit până nu se oxidează şi nu 

contaminează lubrifiantul, proces care poate dura luni de zile până a fi observat.  

Cercetătorii australieni au concluzionat că ambele tehnici sunt utile pentru o 
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monitorizare eficientă a utilajelor industriale, deoarece fiecare dintre metode evaluează 

simptome diferite şi complementare, şi întotdeauna mai multe informaŃii conduc la cea mai 

bună decizie.  

 

În concluzie: 

1.  Ambele metode sunt utile în determinarea cauzelor principale de deteriorare a 

maşinilor.   

2.  Adesea, una dintre metode serveşte ca şi indicator de bază al deteriorării unui utilaj, pe 

când cealaltă metodă vine să confirme diagnosticul. 

3.  Analiza lubrifiantului este în general mai eficientă la diagnosticarea angrenajelor, a 

sistemelor hidraulice şi a maşinilor cu pistoane.   

4.  Analiza de vibraŃii este mai eficientă la detectarea defectelor lagărelor de alunecare 

care lucrează  la viteze mari.  

5.  Analiza de vibraŃii este deseori mai bună la localizarea defectului.  

6.  Analiza lubrifiantului este adesea mai puternică în a determina uzarea cărui mecanism 

induce defectul. 

7.  Ambele tehnici sunt utile şi eficiente în determinarea sursei problemelor.   

8.  Între cele două metode există o bună corelaŃie, dar totuşi apar şi situaŃii contradictorii.  

9.  Încrederea în deciziile operaŃionale şi de întreŃinere este substanŃial mai mare atunci 

când se folosesc ambele metode.  

 

Integrarea tehnicilor de monitorizare a stării de funcŃionare a utilajelor consolidează 

poziŃia departamentelor de întreŃinere şi fiabilitate din uzine  

 

Aşa cum am arătat anterior, analiza lubrifiantului a intrat mult timp în sarcina unui 

laborator chimic, care avea ca şi obiectiv, printre altele, să determine când trebuie făcut 

schimbul de lubrifiant.  InformaŃia, odată generată, putea fi crucială pentru starea generală de 

funcŃionare a maşinilor. Monitorizarea contaminării şi analiza reziduurilor se raportează la 

starea utilajului, nu la starea lubrifiantului. Lubrifiantul este doar purtător de informaŃie care 

trebuie analizată.  Astfel, analiza lubrifiantului devine mai degrabă treaba departamentului  de 

întreŃinere şi fiabilitate, care trebuie să devină competent în analizarea informaŃiilor oferite de 
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această analiză. Nu este suficient să priveşti un raport de analiză a lubrifiantului numai prin 

prisma necesităŃii schimbului de ulei. Acest departament trebuie să ajungă expert în obŃinerea 

unei cantităŃi importante de informaŃie pe urma datelor culese din analiza lubrifiantului, aşa 

cum este în prezent în citirea şi interpretarea spectrului de vibraŃii. 

Mai mult decât atât, specialiştii în întreŃinere şi fiabilitate trebuie să devină capabili să 

combine informaŃiile provenite din cele două metode de analiză, precum şi din alte tehnologii 

de întreŃinere, inclusiv inspecŃia tehnică şi apoi să dea un diagnostic pertinent, util 

departamentelor mecanice şi electrice.  

 

La centrala nucleară Palo Verde s-a început cu un program convenŃional de analiză a 

lubrifiantului (5). În cadrul acestui program se dădeau mostre de lubrifient spre analiză, către 

un laborator. Programul a avut un succes limitat. În 1990, un alt specialist a realizat un program 

mai bun de analiză a lubrifiantului.  Programul s-a dovedit a fi eficient, dar mărginit. Mai târziu, 

în 1993 s-a iniŃiat în un program de analiză mult mai bun, în cadrul centralei nucleare. Fără beneficiile 

analizei lubrifiantului la faŃa locului, eficienŃa programului în efectuarea diagnozei ar fi fost 

mult scăzută. De asemenea, activitatea de efectuare a acestor analize în fabrică a început să se 

dezvolte ca practică şi ca ştiinŃă, aspect imperativ în implementarea oricărui program de 

întreŃinere de succes. Este totuşi problema patronatului întreprinderii respective. Este dificil să 

te implici într-un program, fără să faci parte dintr-un sistem complet, controlat de o persoană 

sau de o organizaŃie. Odată cu reducerile de personal şi cu adoptarea unor programe zilnice 

excesiv de aglomerate, personalul are tendinŃa de a ignora problemele de care nu se face direct 

răspunzător. Totuşi informaŃiile oferite de analiza lubrifiantului sunt prea importante pentru a 

fi ignorate sau folosite necorespunzător de către decidenŃi.   
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Integrarea analizei lubrifiantului printre celelalte sarcini ale departamentului de 

întreŃinere şi fiabilitate     

Odată identificată importanŃa strategică a analizei uleiului în monitorizarea stării de 

funcŃionare a utilajelor dinamice, nevoia de integrare a acesteia în sarcinile departamentului de 

întreŃinere şi fiabilitate devine imperios necesară şi presupune implementarea unui plan tactic 

de acŃiune. De vreme ce nu este fezabilă în multe situaŃii înfiin Ńarea unui laborator de uzină, cu 

capacităŃi complete de a efectua complet analiza lubrifiantului, se poate implementa un 

program  economic, raŃionalizat de analiză a lubrifiantului, în cadrul uzinei, la departamentul 

întreŃinere – fiabilitate. (7).  Cum spuneam mai devreme, avem trei obiective distincte în 

analiza lubrifiantului 1) să ne asigurăm că lubrifiantul este ales corect 2) să menŃinem 

contaminarea în limite acceptabile şi 3) detectarea diferitelor stadii de uzare. Aceste obiective 

se pot realiza făcând următoarele teste simple: 

 

Numărătorul de particule – Un numărător de particule cuantifică cantitatea de reziduuri 

abrazive din sistem. Cercetările au concluzionat că determinarea numărului de particule şi 

timpul de viaŃă al maşinii sunt invers proporŃionale. Controlul contaminării vă ajută să ŃineŃi  

sub control problemele care ar putea să apară. De asemenea, orice generare de impurităŃi va fi 

imediat detectată prin creşterea numărului de particule.  AsiguraŃi-vă că numărătorul folosit dă 

rezultatele în unităŃi recunoscute  (de ex. conform ISO 4406) şi calibraŃi-l conform 

standardelor (de ex. ISO 4402).  Trebuie să aveŃi în vedere faptul că tehnica de numărare se 

poate aplica unui număr mare de lubrifianŃi pentru care se solicită analiza.  

Detectorul de reziduuri – Se foloseşte numai ca şi instrument de excepŃie pentru 

detectarea rapidă a particulelor de reziduuri metalice rezultate în urma uzării unor componente 

sau incluziuni acumulate (murdărie). După ce se constată existenŃa acestor tipuri de particule 

se efectuează un alt test pentru determinarea sursei de incluziuni şi reziduuri.  Efectuarea 

periodică a acestui test ajută la evaluarea gravităŃii situaŃiei.   

Ecran de umezeală – Apa este o adevărată nenorocire pentru sistemele hidraulice şi 

pentru sistemele de ungere. Se poate folosi un tester cu un ecran fierbinte, cu care se poate 

determina prezenŃa particulelor libere de apă, sau apă emulsionată în sistem. Acesta este genul 

de test folosit de cele mai multe laboratoare. Dacă testul este negativ, înseamnă că nu s-a 

detectat nici un fel de umiditate în sistem.  Este simplu şi eficient. 
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Testul de vâscozitate – Vâscozitatea este singura proprietate importantă a uleiului. Prin 

testul acesta se determină grosimea filmului de fluid şi gradul în care acesta asigură separarea 

suprafeŃelor metalice. De asemenea, testul avertizează asupra unui grad ridicat de degradare a 

uleiului sau existenŃa în sistem a unui lubrifiant necorespunzător, aspecte care pot crea reale 

probleme utilajelor dinamice. Aceste teste simple sunt suficiente pentru a acoperi nevoia de 

informaŃie a echipei de întreŃinere, în marea parte a situaŃiilor. În situaŃii excepŃionale se pot 

cere analize suplimentare. De exemplu, dacă apare un grad mare de uzură, iar cauza principală 

care provoacă probleme nu se poate determina efectiv prin teste simple la faŃa locului, probele 

colectate se pot da spre analiză unui laborator care determina gradul de uzură al maşinii, cu 

ajutorul analizei uleiului. În funcŃie de rezultatul analizei se decide inspecŃia ulterioară a 

maşinii.  În plus, se recomandă efectuarea analizei ocazionale a uleiului pentru a estima şi a 

planifica schimbarea acestuia.   

 

Pentru decizii corecte, informaŃiile oferite de către ambele programe trebuie combinate 

eficient. În acest context, se impune folosirea unei baze de date integrată pentru analiza de 

vibraŃii şi analiza lubrifiantului, care ajută efectiv analistul pentru a anticipa evoluŃii ulterioare 

şi pentru a lua decizii corecte pe baza unor rapoarte de analiză cu tehnici combinate. Adesea, 

pentru a analiza starea de funcŃionare a unui utilaj dinamic, trebuie să ştim să citim printre 

rânduri.  AfirmaŃia este perfect adevărată când alergăm după cauza de bază a problemelor. 

Dacă nu avem cât mai multe date despre maşină, nu putem obŃine informaŃii despre starea sa 

de funcŃionare.  

 

Concluzii 

Acum este clar că analiza de vibraŃii şi analiza lubrifiantului se aliază în mod natural în 

scopul creşterii fiabilitaŃii maşinilor. InformaŃiile celor două analize sunt complementare. 

Programele integrate de analiză de vibraŃii şi de lubrifiant îmbunătăŃesc considerabil şansele 

analistului de a diagnostica eficient, corect şi la timp utilajele dinamice. Pe scurt, se iau decizii 

net superioare atunci când analiza de vibraŃii şi cea de lubrifiant se folosesc împreună, în 

cadrul unui program integrat de analiză.  
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