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Tehnici eficiente de îmbunătăţire  

a fiabilităţii utilajelor prin monitorizarea lubrifierii (1) 

 

ing. Carmen Popescu 

Rezultatele sunt măsurabile. Economiile sunt 
reale. Studiile de caz vorbesc de la sine. Există o 
soluţie sigură pentru îmbunătățirea fiabilității 
utilajelor, şi anume lubrifierea corespunzătoare. 
Companiile care înţeleg la timp rolul lubrifierii 
corecte, beneficiază sistematic de avantajele in-
troducerii celor mai bune practici de ungere în 
programele lor de mentenanţă. 

Dacă vă aflați la începutul unei asemenea experi-
enţe, luați în calcul și următoarele sfaturi: 

 Determinaţi corect cauza degradării 
lubrifiantului, pentru prevenirea ulterioară a 
acestui neajuns  
Există mai multe cauze care conduc la degradarea 
lubrifianților, dintre care cele mai frecvente ar fi 
oxidarea, supraîncălzirea, contaminarea cu funin-
gine la motoarele diesel, epuizarea stratului de 
aditiv și contaminarea cu particule străine.  

 Dezvoltaţi proceduri eficiente de ungere1  
Obișnuiți-vă să preluați de la generațiile prece-
dente de specialiști experiențele acumulate în ani 
de zile, cunoştinţele valoroase şi obiceiurile co-
recte de întreţinere a utilajelor, printre care şi 
ungerea periodică a parcului de utilaje de care 
dispuneți. Îmbunătățiți continuu aceste practici și 
adaptați-le nevoilor dumneavoastră, iar rezultate-
le nu vor întârzia să apară! 

 Aduceţi îmbunătăţiri constructive 
utilajelor pentru creşterea fiabilităţii2 
Utilajele pot necesita modificări constructive mi-
nore din varii motive, precum îmbunătățirea acu-
rateței procedurilor de lubrifiere, dar şi accesul 
facil la lubrifiant, pentru asigurarea analizei uleiu-
lui și prelevarea probelor de unsoare consistentă 
și pentru creşterea eficienţei programului de con-
trol al contaminării. Așadar, nu ezitați să vă ușu-
rați munca, ori de câte ori aveți posibilitatea să 
faceți acest lucru. 

                                                
1
 Jeremy Wright – “Developing effective lubrication procedures” 

– “Machinery Lubrication” (8/2013)  
2

 Alejandro Meza – „Machine modifications that increase 
reliability” – „Machinery Lubrication” (2/2015) 

 Identificați verigile slabe din lanţul de 
distribuţie a lubrifianţilor 3 
Responsabilitatea pentru calitatea lubrifianților 
se distribuie pe întregul traseu de distribuție, de 
la producător şi până la utilizatorul final. Calitatea 
lubrifianţilor trebuie păstrată şi protejată de către 
toate părţile  responsabile, de-a lungul lanțului de 
custodie. Utilizatorii finali trebuie să împărtă-
șească şi ei această responsabilitate, prin testarea 
tuturor loturilor de lubrifianți pe care le recepți-
onează de la furnizori și prin luarea tuturor mă-
surilor necesare de depozitare, pentru a le păstra 
la calitate optimă, până la utilizare. 

 Abordaţi în sens invers programul de 
analiză a lubrifiantului4 
Unii utilizatori nu conștientizează cât de multe 
întrebări poate lămuri un program de analiză a 
lubrifiantului, și nu exploatează la maximum op-
țiunile oferite de acestea. Începeți de la lista idea-
lă de beneficii pe care v-ar putea-o oferi analiza 
lubrifiantului, până ajungeţi la aplicaţia dumnea-
voastră concretă, parcurgând traseul invers. 

 Includeţi şi determinarea vâscozităţii în 
cadrul programului de monitorizare a stării 
lubrifianţilor 5 
Atunci când apar tendințe de modificare a vâsco-
zităţii lubrifiantului, trebuie să determinaţi cauza 
principală a acestui neajuns, astfel încât să puteţi 
împiedica ulterior repetarea fenomenului. 

 Efectuaţi inspecţii locale pentru 
detectarea timpurie a problemelor 6 
Există trei zone importante de inspecție la rezer-
voarele obişnuite de ulei și la băile de ulei. Prima 
este zona în care puteți determina nivelul, spu-
marea și eventualele depuneri, a doua este zona 
inferioară (baza) cuvelor de ulei, unde se pot veri-

                                                
3 Jim Fitch – „Lubricant quality and the chain of custody”  - 
„Machinery Lubrication" (2/2015) 
4
 Jim Fitch – „Which questions does your oil analysis program 

answer?” –„Practicing Oil Analysis” (5/2003) 
5

 Jim Fitch – “Trouble-shooting viscosity excursions” – 
„Practicing Oil Analysis” (5/2001) 
6
 Jim Fitch – „Use zone inspections for early problem detection” 

– „Machinery Lubrication” (2/2014) 
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fica sedimentele și apa din lubrifiant, iar a treia 
este zona unde se verifică culoarea și claritatea 
uleiului.  Fiecare dintre aceste zone vă oferă in-
formaţii preţioase, atât despre starea lubrifiantu-
lui folosit, cât şi despre utilaj.  

 Inspectaţi evacuarea lubrifiantului la      
lagăre7 
Există trei posibilități de a inspecta starea lubrifi-
antului. Una dintre acestea este prin îndepărtarea 
capacului lagărului, a doua este prin prelevarea 
de probe de lubrifiant cu ajutorul unei sonde 
(ASTM D7718), iar a treia este prin examinarea 
lubrifiantului purjat.  
Prelevarea şi evaluarea mostrelor de lubrifiant la 
evacuarea din lagăre aduc informaţii esenţiale 
despre funcţionarea acestora. Tehnicile speciali-
zate de analiză a incluziunilor reprezintă un in-
strument puternic de mentenanţă predictivă, 
deoarece permit atât determinarea incluziunilor, 
contaminanţilor interni şi externi şi produselor 
secundare degradate, cât şi măsurarea parametri-
lor specifici lubrifianţilor, în vederea evaluării 
calităţii acestora. Evacuarea lubrifiantului permi-
te determinarea unei unsori degradate sau alege-
rea greşită a lubrifiantului, un volum excesiv de 
ungere sau o frecvenţă de gresare improprie.  

 Întocmiţi diagrame de temperatură 
pentru lubrifianţii echipamentelor critice8 
Când vine vorba despre temperatura lubrifiantu-
lui, apare nevoia de control și de moderaţie. De-
terminând punctul de temperatură de maximă 
performanţă al lubrifiantului în puncte vitale ale 
utilajului monitorizat şi asigurându-vă că acesta 
nu este supus unor fluctuaţii mari de temperatură, 
ci funcţionează în jurul valorii determinate, veţi 
reuşi să prelungiţi de câteva ori timpul de exploa-
tare al lubrifiantului. 

 Învăţaţi să diagnosticați rapid utilajele9 
Mecanicii, tehnicienii și chiar operatorii trebuie 
să fie calificați şi foarte bine instruiţi în funcţiona-
rea utilajelor. Aceştia trebuie să perceapă până şi 
cele mai mici indicii, schimbările subtile sau 
simptomele care ar putea reprezenta semne pre-
coce de funcționare defectuoasă sau de uzare 
accelerată a utilajelor de care răspund. Învățați să 
recunoașteți repede eventualele probleme, încă 
de la început, de la inspecția lubrifiantului. Dacă 
aveți dubii, faceți investigații detaliate.   
                                                
7
 Jim Fitch – „Why you should inspect bearing grease discharge” 

– „Machinery Lubrication” (10/2012) 
8 Jim Fitch – „The effects of temperature on lubricants” – 
„Practicing Oil Analysis” (3/2007) 
9  Jim Fitch – „How to give your machine a physical” – 
„Machinery Lubrication (7/2005)” 

 Începeți să efectuați frecvent contorizarea 
particulelor10 

Specialiștii știu că sistemele controlate sunt cele 
cu buclă de răspuns. În acest context, în 
mentenanța proactivă etapa de monitorizare con-
stă în contorizarea particulelor uleiurilor. Dacă 
efectuați suficient de des această procedură, fa-
ceți într-adevăr întreținere proactivă, determi-
nând din timp o mulțime de neajunsuri pe care le 
veți corecta ulterior. Din acest motiv testul de 
contorizare a particulelor este unul prioritar și se 
recomandă a se efectua săptămânal.  
Referitor la contorizarea particulelor din uleiuri, 
specialiștii vă recomandă ca practici de întreţine-
re predictivă: 
 să identificați vizual semnele de uzare anor-

mală în stadiu incipient, la orice utilaj; 
 să identificați locația și sursa de uzare anor-

mală prin metode de izolare multipunct; 
 să verificați eficiența operațiunilor de întreți-

nere corectivă și de reparație; 
 să monitorizați starea generală a utilajelor 

supuse uzării excesive; 
 să identificați în uleiuri prezența particulelor 

rezultate în urma ruginirii și corodării anor-
male a subansamblelor; 

 să asistați la alinierea și echilibrarea utilaje-
lor; 

 să efectuați des analiza uleiului în laborator; 
 să faceți analiza incluziunilor și reziduurilor 

din lubrifianți, rezultate în urma uzării suban-
samblelor,  

iar ca întreținere proactivă: 
 să verificați frecvent puritatea uleiului; 
 să verificați puritatea uleiurilor la livrare; 
 să identificați rapid filtrele defecte; 
 să vă asigurați că etanșările și supapele de 

aerisire rețin contaminanții afară; 
 să vă asigurați că după reparație sistemele de 

ungere au fost curățate și spălate corespunză-
tor; 

 să vă asigurați că mașinile noi sunt bine cură-
țate și spălate înainte de punerea în funcțiu-
ne; 

 să identificați utilizarea containerelor de de-
pozitare murdare; 

 să respectați calendarul pentru înlocuirea 
filtrelor uzate. 

Dacă parcurgeți toate aceste operațiuni aveți nu-
mai de câștigat. Alegerea vă aparține. 
  

                                                
10

 Jim Fitch - „Why onsite particle counting makes sense” – 
„Practicing Oil Analysis” (5/2008) 
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 Folosiți analiza particulelor de uzură ca 
avantaj11 
În cadrul programele de mentenanță bine proiec-
tate, analiza particulelor de uzură poate repre-
zenta cel mai bun sistem de avertizare timpurie 
dintre toate tehnologiile de mentenanță practica-
te. 

 Folosiți abordarea Frett pentru a stopa 
avarierea repetată a pompelor12  
Dacă pompele se defectează tot timpul, atunci cu 
siguranță nu ați determinat corect sursa proble-
melor. Pentru a rezolva eficient aceste probleme, 
trebuie să aveți o abordare structurată a analizei 
de defect. Nu puteți doar presupune sau bănui 
despre ce este vorba, pentru că nu veți reuși. Me-
toda Frett de abordare este o metodă puternică, 
care se folosește pentru determinarea cauzelor 
profunde ale problemelor repetate. Conform 
acesteia, din practică rezultă că pompele se dete-
riorează din cel puțin unul din următoarele patru 
motive:  

 forță 
 mediul reactiv 
 timp 
 temperatură. 

 Nu aruncați banii pe lubrifianți scumpi 
sperând că veți rezolvă toate problemele13 

Oricât de buni ar fi lubrifianții moderni,  nu există 
unul care să contracareze practicile improprii de 
ungere. Aditivii moderni pot reprezenta soluția 
cea mai potrivită pentru o multitudine de pro-
bleme cu impact major asupra utilajelor, dar nu  
s-au inventat încă aditivii care să facă miracole în 
orice situație.  

 Urmăriți performanțele filtrelor de ulei14 
Anumite condiții de funcționare pot modifica 
brusc performanțele unui filtru și îi pot scurta 
dramatic durata de viață. Dacă filtrul este neco-
respunzător, incluziunile provenite din diferite 
surse vor circula nestingherite pe traseele de 
ungere, prin subansamblele sensibile ale utilaju-
lui și pe suprafețele de frecare, ceea ce determină 
inevitabil deteriorarea și avarierea prematură a 
utilajului. 

                                                
11

 Jim Fitch – „The benefits of utilizing wear debris analysis in 
industrial machinery” – „Practicing Oil Analysis” (9/2008) 
12

 Heinz P. Bloch - „Structured failure analysis strategies solve 
pump problems”- „Machinery Lubrication” (5/2011) 
13

 Jim Fitch –„These additives don’t exist” - „Machinery 
Lubrication”  (1/2009) 
14

 Jim Fitch –„When a filter is not a filter” - „Machinery 
Lubrication”  (3/2009) 

 Folosiți containere etanșe, reutilizabile 
pentru stocarea intermediară a uleiului15  
Particulele străine și umezeala contaminează 
lubrifianții prin diferite puncte de intrare, prove-
nind din surse diferite. În foarte multe situații, o 
cantitate surprinzător de mare de contaminanți 
se introduc involuntar în uleiuri, începând de la 
stocarea intermediară și până la introducerea 
lubrifiantului în mașină. 

 Învățați să inspectați corect cutiile de 
viteze16 
Printre cele mai potrivite modalități de a inspecta 
reductoarele sau amplificatoarele de turație se 
numără inspecția vizuală exterioară, inspecția 
vizuală prin intermediul orificiilor de vizitare și a 
alezajelor dedicate acestui scop, măsurarea tem-
peraturii pe carcasă (cu termometrul, cu senzori 
de temperatură, sau termografic), măsurarea 
presiunii uleiului, măsurarea nivelului de vibrații 
și de zgomot, inspectarea filtrelor, inspectarea 
colectoarelor magnetice de reziduuri metalice, 
analiza lubrifiantului în teren și în laborator, con-
trolul nedistructiv cu pulberi magnetice și cu li-
chide penetrante, verificarea specificației tehnice  
a utilajului, a schițelor, a fotografiilor și indicații-
lor și prescripțiilor producătorului. 

 Evitați oferta cea mai ieftină la 
achiziționarea lubrifianților17 
Deși de obicei tratăm lubrifianții ca pe orice altă 
marfă,  când faceți aprovizionarea trebuie să vă 
amintiți că aceștia sunt componente vitale ale 
mașinilor. Pentru cele mai multe companii, calita-
tea lubrifiantului reprezintă factorul cheie care 
influențează fiabilitatea mașinilor și productivita-
tea acestora. Aceste companii au sigur de câștigat 
abordând această atitudine. 

 Protejați echipamentele pe perioada 
depozitării, conservării sau după 
dezafectare18 
Umiditatea are un mare potențial de a distruge 
utilajele industriale aflate în stare de conservare. 
Pentru a evita acțiunea distructivă a coroziunii 
asupra utilajelor, acestea vor trebui pregătite 
special înaintea depozitării sau dezafectării. 

                                                
15

 Jim Fitch –„Ban the can: Sealable, reusable oil containers are 
smarter option” - „Machinery Lubrication”  (3/2010) 
16

 Jane Muller, Robert Errichello –„How to inspect a gearbox” - 
„Machinery Lubrication”  (2/2012) 
17

 Jim Fitch –„ Why lubricant supply contracts no longer go to 
the lowest bidder” - „Machinery Lubrication”  (3/2009) 
18

 Heinz P. Bloch - „Protection of equipment during storage, 
standby and decommissioning” - „Machinery Lubrica-
tion” (1/2003) 
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 Evitați greșelile la eșantionarea 
uleiurilor19 
Este evident că numai eșantionarea corectă, din 
zonele active ale utilajului în funcțiune, vă poate 
oferi o imagine reală a situației. În acest context 
trebuie să vă asigurați că prelevați probe de cali-
tate, evitând: 

1. Prelevarea de probe de pe fundul rezervoare-
lor, deoarece vor avea concentrații mai mari și 
nereprezentative de sedimente și apă, în com-
parație cu zonele vii ale sistemului.  

2. Colectarea de probe din zonele cu turbulențe 
ale rezervoarelor, deoarece ar furniza informa-
ții pertinente numai despre lubrifianții perfect 
omogeni, ceea ce nu există în practică, în timp 
ce incluziunile metalice și contaminanții care 
se produc în zonele active ale utilajului pot să 
treacă neobservați. 

3. Eșantionarea în amonte, deoarece probele 
prelevate în zonele de ungere au aceleași pro-
prietăți ca probele prelevate din rezervor. Ca 
atare, concentrațiile reale ale incluziunilor de 
uzură și contaminanților se pierd din vedere. 

4. Eșantionarea de probe în aval. În unele com-
panii, din motive de comoditate, se preferă 
prelevarea de mostre în avalul liniei de presi-
une sau conductei de retur. În asemenea situa-
ție nu se poate identifica prezența pulberilor în 
suspensie în ulei. 

5. Obținerea unui eșantion dintr-o zonă în care 
uleiul stagnează este complet greșită, deoarece 
acest ulei are proprietăți diferite de cel din zo-
na de lucru.  

6. Alegerea procedurii de eșantionare greșite sau 
a unor dispozitive perimate. Pentru rezultate 
concludente este important să alegeți metode 
și echipamente performante de eșantionare.   

7. Prelevarea de probe din utilaje aflate în stare 
de repaus, deoarece uleiul va avea concentrații 
modificate de incluziuni, contaminanți și alte 
suspensii insolubile.  

 Lămuriți-vă  ce înseamnă „corect” și 
„greșit” la ungerea rulmenților 20 
Lubrifierea de înaltă clasă presupune precizie și 
îndemânare. Deși pot exista mai multe moduri de 
a face corect acest lucru,  există, cu siguranță, și 
mai multe moduri de a greși. Studiați detaliat 
ungerea rulmenților pentru a evita greșelile bana-
le cu urmări nedorite. 
                                                
19

 Jim Fitch – „Oil sampling mistakes to avoid” – „Practicing Oil 
Analysis” (1/2002) 
20

 Jim Fitch – „How grease kills” - „Machinery Lubrica-

tion” (11/2003) 

 Selectați-vă corect programele de analiză 
a lubrifiantului conform aplicației21 
Analiza uleiului este un instrument excelent care 
vă poate orienta corect în luarea deciziilor de 
mentenanță, dar alegerea greșită a metodei de 
analiză înseamnă pierdere de timp și de bani. 
Așadar, asigurați-vă că programul dumneavoastră 
de analiză a lubrifiantului se aliniază obiectivelor 
de fiabilitate pe care vi le-ați propus, în conformi-
tate cu aplicația dată. 

 Instruiți-vă periodic și rămâneți la curent 
cu noutățile în domeniu 
Există publicații de specialitate, cursuri de forma-
re, schimburi de experiență, expoziții și conferin-
țe care vă oferă informațiile prețioase de care 
aveți nevoie pentru a crește fiabilitatea utilajelor 
dumneavoastră. Nu ezitați a învăța din experiența 
altora! 

 Elaborați un program de ungere și 
respectați-l cu strictețe 
Nu este suficient să elaborați un plan de lubrifiere, 
în funcție de aplicațiile și utilajele de care dispu-
neți, ci este imperios necesar să executați toate 
procedurile, conform planului, la data stabilită și 
în maniera stabilită, fără concesii. Puteți, de ase-
menea, să vă îmbunătățiți planul pe măsură ce 
acumulați observații și experiență. 
În literatura de specialitate există sugestii despre 
cum ați putea face acest lucru22. 

 Implementați sisteme complete de 
monitorizare23 
Analiza lubrifiantului și analiza de vibrații se 
completează reciproc, funcționând în tandem în 
cadrul sistemelor de monitorizare predictivă și 
proactivă complete și personalizate în funcție de 
aplicație, rezultatele fiind pe măsura așteptărilor. 

 Efectuați frecvent teste de ulei în teren24 
Laboratoarele mobile de analiză a uleiului mo-
derne, bine concepute și corect gestionate devin 
din ce în ce mai populare, deoarece permit specia-
liștilor interesați de creșterea fiabilității să poată 
realiza beneficii importante menite să îmbunătă-
țească profitul companiilor. Așadar, dacă aveți 
posibilitatea, achiziționați un asemenea laborator 
mobil. 

                                                
21

 Loren Green - „How to select the right oil analysis tests” - 
„Machinery Lubrication” (10/2014) 
22 Jim Fitch – „12 - Step Program - for recovering addicts of 
lubrication neglect” - „Machinery Lubrication” (11/2005) 
23

 Drew Troyer – “Integrating oil analysis and vibration analysis 
– machine by machine” – „Machinery Lubrication” (3/2011) 
24

 Ashley Mayer - „Considerations for an on-site oil analysis lab” 
– „Practicing Oil Analysis” (7/2007) 

http://www.machinerylubrication.com/Read/811/lubrication-12-step-program
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 Înțelegeți corect ce înseamnă eficiența 
filtrelor și rapoartele de filtrare25 
Pentru a prelungi durata de viață a utilajelor 
dumneavoastră și pentru a stimula fiabilitatea 
prin controlul contaminării, este important să 
acționați inteligent la achiziționarea și la utiliza-
rea filtrelor, astfel încât să vă puteți atinge obiec-
tivele de puritate a lubrifianților. Calitatea filtre-
lor se apreciază în funcție de raportul de filtrare 
(sau raportul beta), și anume numărul de particu-
le mai mari de X microni din amonte de filtru, 
împărțit la numărul de particule mai mari de X 
microni din aval de acesta. 

 Întrețineți pompele de gresare  
Întrețineți corespunzător gresoarele și accesoriile 
aferente, ținând cont de următoarele aspecte: 
 Folosiți cârpe curate de bumbac pentru a cură-

ța foarte bine gresoarele și accesoriile. 
 Controlați și înlocuiți accesoriile defecte sau 

deteriorate și garniturile îmbătrânite. 
 Pe cât posibil, folosiți gresoare standardizate. 
 Notați pe gresor lubrifiantul folosit în mod 

curent și încercați să îl mențineți mereu pe 
acela. 

 Calibrați din când în când gresorul, pentru a 
introduce în sistem exact cantitatea de lubrifi-
ant dorită. 

 Unele gresoare dezvolta presiuni de până la 
1055 bar. Lucrați cu atenție, pentru a evita de-
teriorarea garniturilor. 

 Nu așezați gresoarele pe suprafețe murdare. 
Reîncărcați-le cu lubrifiant pe un banc de lucru 
curat, folosind un pistol de reîncărcare. 

 Depozitați gresoarele acoperite și ferite de 
mizerie, atunci când nu le folosiți. 

 Înlocuiți furtunurile de ungere în încăperi cu-
rate, pentru a evita contaminarea. 

 Excludeți apa din ulei26 
Cu tact și strategie, puteți extinde atât timpul de 
viață al lubrifiantului, cât și pe cel al mașinii, ne-
permițând apei să pătrundă în sistemul de ungere. 
Dacă totuși se întâmplă acest lucru, luați măsuri 
imediate pentru îndepărtarea apei din lubrifiant.  

 Curățați utilajele după drenarea uleiului 
numai când este cazul27 
Știți când este timpul să schimbați uleiul, știți ce 
trebuie să faceți atunci când un lubrifiant nu are 
certificat de analiză și ce se face cu utilajul din 
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care s-a drenat un lubrifiant degradat sau conta-
minat? Este sau nu necesară spălarea traseului de 
ungere? Răspunsurile la următoarele întrebări 
simple vă vor ajuta să decideți dacă trebuie să 
curățați și să spălați utilajul: 
 Care a fost cauza principală a contaminării? 
 Cât de urgentă este nevoia de a spăla utilajul? 

Nu ne putem aștepta? 
 Care sunt riscurile dacă amânați spălarea? 
 Poate avea spălarea și efecte secundare negati-

ve?  
 Care este cel mai bun mod de a reduce costurile, 

riscurile și de a evita întreruperea activității? 

 Accesorizați rezervoarele de ulei pentru a 
beneficia de multiple avantaje28 
Accesorizarea corespunzătoare a rezervoarelor 
de ulei vă oferă acces direct la informații prețioa-
se, facilitându-vă controlul contaminării lubrifian-
tului și efectuarea analizei uleiului, ori de câte ori 
este nevoie.  

 Acționați proactiv la gresarea utilajelor29 
Orice utilaj se menține în stare excelentă de func-
ționare timp îndelungat, dacă este gresat susținut 
și adecvat cu lubrifiantul corespunzător. De obicei, 
fiecare producător menționează în specificația 
tehnică atât lubrifiantul potrivit, cât și condițiile 
de ungere, precum și alte indicații în acest sens. 
Toate instrucțiunile trebuie respectate ad-literam. 

 Învățați să diagnosticați un ulei tulbure30 
Uleiurile se tulbură în mod tipic din cauza funin-
ginii, aerului, apei, aditivilor nedizolvați, sau la 
epuizarea aditivilor, din cauza sărurilor, parafinei 
sau altor compuși insolubili. Puteți deveniți efici-
enți în diagnosticarea și restaurarea uleiurilor 
tulburi. 

 Nu lăsați umiditatea să vă distrugă 
rulmenții31 
Este nevoie de o cantitate infimă de apă  
(sub 500 mg/l) pentru a scurta în mod substanți-
al durata de viață a rulmenților.  
Nu subestimați potențialul distructiv agresiv al 
apei și nu ezitați să efectuați proactiv controlul 
contaminării cu apă pentru a-i limita efectele. 

va continua…  
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