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 Stabiliți și atingeți nivelul de puritate dorit 
pentru lubrifiantul folosit1 

Puritatea lubrifiantului nu este un scop în sine, ci 
reprezintă calea directă spre o fiabilitate sporită. 
Atingerea și menținerea unui nivel ridicat de puritate 
al uleiurilor sunt aproape întotdeauna operațiuni 
costisitoare, dar beneficiile obținute reprezintă, de 
obicei, multipli acestor costuri. 

 Evaluați profilul de risc al utilajelor critice2 
Există moduri diferite de creștere a fiabilității și de 
îmbunătățire a calității întreținerii. Cele mai bune 
opțiuni ar trebui să se bazeze pe analiza de risc. De 
vreme ce ați determinat gradul de criticitate al unui 
utilaj și i-ați efectuat profilul de risc, puteți acționa 
inteligent pentru a-i personaliza modul de întreținere. 
Pentru orientare, amintiți-vă de principiul Pareto, 
care spune că numai 20% dintre utilaje determină 
80% din probleme. Scopul dumneavoastră este să 
determinați aceste utilaje, denumite critice, și să le 
aveți mereu în vizor, aplicându-le tehnici de 
mentenanță personalizate. 

 Transformați inspecția zilnică în rutină3 
Inspecția zilnică pe care ar trebui să o facă tehnicienii 
de întreținere nu presupune instrumente specializate 
și nici prelevare de probe de ulei, ci numai percepție 
corectă și interpretare directă. Inspecțiile trebuie 
efectuate inteligent, atent, rapid, corect și frecvent. 
Întocmiți-vă o fișă de inspecție care să cuprindă ur-
mătorii parametri: 
 Temperatura  
 Nivelul de ulei 
 Presiunea uleiului 
 Starea filtrelor 
 Sedimente și depuneri anormale 
 Ventilație  
 Claritate, culoare, suspensii, spumare, colmatare, 

aerare, particule insolubile în ulei etc. 
 Culoarea, consistența și starea unsorilor consis-

tente. 
 Scurgeri de ulei, picături sau stropi de ulei. Utilaje-

le care pierd ulei emit sunete ciudate, zornăie, șu-
ieră etc. Utilizați o tijă, un furtun sau un stetoscop, 
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în funcție de aplicație, pentru a localiza sursa de 
zgomot. 

 Starea suprafeței de lubrifiant și a spațiului liber 
de deasupra acestuia, în urma evaluării vizuale. 

 Verificați dacă există guri și trape de aerisire desi-
gilate sau neprotejate. 

 Verificați exteriorul utilajelor. Utilajele murdare 
pe exterior sunt, de obicei, murdare și pe interior, 
ceea ce face contaminarea lubrifiantului iminentă.  

 Întocmiți planul corect de mentenanță4 
Un plan de mentenanță bine conceput reprezintă un 
post de comandă al indicatorilor cheie de performan-
ță, al câtorva indicatori de previzionare (cu ajutorul 
cărora se poate estima ce se va întâmpla) și a altor 
indicatori de întârziere (care cuantifică ceea ce s-a 
întâmplat sau se întâmplă). Acest plan emite cele mai 
importante măsuri la nivel macro, dar permite și o 
abordare detaliată și specifică, la nevoie. 

 Opriți supragresarea rulmenților5 
De unde știi că ați gresat suficient rulmenții? Dacă nu 
calculați înainte ciclurile și volumele de lubrifiere, 
veți ajunge în situația de a face mai mult rău decât 
bine.  
Determinați dimensiunile arborelui, lățimea și diame-
trul inelului exterior al rulmentului, precum și capaci-
tatea de gresare pe cursă a pistolului de ungere, apoi 
calculați cantitatea necesară de lubrifiant, aplicând 
formula SKF: 
Gq = 0.114 DB 
unde: Gq = cantitatea de lubrifiant [g] 
D = diametrul inelului exterior al rulmentului [mm] 
B = lățimea totală a rulmentului [mm] 
Dacă nu știți formula SKF, atunci, pentru rulmenți cu 
diametrul inelului interior de până la 150 mm, puteți 
estima grosier numărul de picurări, orientându-vă 
după diametrul arborelui. De exemplu, evaluați orien-
tativ diametrul arborelui, iar apoi ridicați acest nu-
măr la pătrat, pentru a obține o estimare aproximati-
vă a numărului de picături pe care le veți picura cu 
pistolul de ungere. Aplicați ultima jumătate de canti-
tate de ulei lent și, în momentul în care începeți să 
întâmpinați rezistență, opriți pomparea. Această re-
gulă nu este valabilă pentru rulmenții cu diametrul 
interior mai mare de 150 mm. 
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 Eficientizați programul de eșantionare a    
 uleiurilor uzate6 

Eficientizați periodicitatea colectării probelor de ulei 
uzat și minimizați eventualele perturbații, atunci 
când eșantionați ulei. A primi și a acționa ca urmare a 
unui raport de analiză care indică o "problemă criti-
că", dar se dovedește în cele din urmă a nu fi decât o 
eșantionare necorespunzătoare, este cea mai sigură 
cale de a distruge încrederea în orice program de 
analiză a lubrifiantului. Așadar, concentrați-vă pe 
obținerea probelor reprezentative de ulei. În acest 
sens, ține-ți cont de următoarele aspecte: 

1) Eșantionarea uleiurilor uzate se efectuează numai 
în timpul funcționării utilajelor. 

2) Întotdeauna eșantionați în amonte de filtre și în 
josul componentelor mașinii, cum ar fi rulmenți, 
roți, pistoane etc., fapt care vă asigură date bogate 
în informații. Din acest motiv nu se colectează 
probe după filtre sau după separatoare.  

3) Întocmiți proceduri scrise specifice pentru fiecare 
utilaj eșantionat, fapt care vă asigură că prelevarea 
probelor se efectuează într-o manieră consecventă.  

4) Asigurați-vă că supapele de prelevare a probelor și 
dispozitivele de eșantionare au fost curățate cu 
atenție înainte de prelevare.  

5) Asigurați-vă că eșantionarea se efectuează sufici-
ent de frecvent pentru identificarea problemelor 
comune și importante.  

6) Trimiteți imediat la laborator eșantioanele colec-
tate. Probele de ulei prelevat își modifică în timp 
proprietățile față de uleiul rămas în utilaj și veți 
trage concluzii eronate. Analiza rapidă a eșantio-
nului asigură o analiză de înaltă calitate și decizii 
în timp util. 

 Inspectați vizual uleiul prin geamul de  
vizitare7  

Obișnuiți-vă să verificați starea uleiului prin geamul 
de vizitare (vizor). De câte ori pe zi eșantionați uleiul 
unui utilaj critic? Știați că de fiecare dată când inspec-
tați vizual uleiul printr-un geam de vizitare, îl eșanti-
onați și îl analizați deopotrivă. Dacă operatorii fac 
acest lucru o dată pe schimb, atunci verificarea se 
face de trei ori pe zi, adică excelent. 

 Efectuați managementul fiabilității activelor 
de producție (RMG) în timp real8 

Managementul fiabilității în timp real sau manage-
mentul riscurilor (RMG) constă în întocmirea grilei de 
planificare și prioritizare a acțiunilor de întreținere 
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eminente, ajută la implementarea și integrarea tehni-
cilor și tehnologiilor de întreținere și simplifică în 
mod semnificativ gestionarea tuturor acțiunilor de 
mentenanță. Cel mai important aspect este faptul că 
în urma managementului riscurilor rămâne de fiecare 
dată un istoric al evenimentelor, ceea ce ajută foarte 
mult la determinarea ulterioară a unor noi strategii 
de întreținere și fiabilitate proactivă, în vederea pre-
venirii recurenței. 

 Montați colectoare magnetice de particule  
     feroase9  
Atunci când alegeți să folosiți o tehnologie de separa-
re și detecție magnetică a incluziunilor feroase și o 
implementați corect în aplicația dumneavoastră, ob-
țineți beneficii extinse, și anume stabilitatea crescută 
a oxigenului în lubrifiant, îmbunătățirea performan-
țelor filtrului, îndepărtarea particulelor din fluidele 
nefiltrate, controlul particulelor în timpul efectuării 
bypass-ului filtrului și detectarea și identificarea par-
ticulelor de uzură. 

 Diagnosticați profesionist defecțiunile10 
Ori de câte ori apar defecțiuni critice trebuie să de-
puneți toate eforturile pentru determinarea, diagnos-
ticarea, rezolvarea și prevenirea repetării acestora. 
Dacă nu interveniți pentru eliminarea sursei de de-
fect, știți și vă asumați că recurența este aproape ga-
rantată! Este de la sine înțeles că echipele de întreți-
nere ar trebui să ia în considerare foarte serios an-
chetele privind defecțiunile de orice fel și să acțione-
ze ca și cum ar presta activități de service asupra 
utilajelor și ar avea obligativitatea să le returneze 
utilizatorului în perfectă stare de funcționare. 

 Determinați competența tehnicianului de 
întreținere care asigură ungerea11  

Din păcate, forță de muncă tânără și fără experiență 
implicată în domeniu pare să nu țină cont de multe 
dintre conceptele fundamentale care presupun exce-
lența în profesie. Iată câteva întrebări importante la 
care fiecare tehnician de lubrifiere ar trebui să poată 
răspunde corect: 

1) Cum se numește lubrifiantul folosit și care sunt ca-
racteristicile tehnice ale acestuia?  

Răspunsul ar trebui să includă vâscozitatea (de 
exemplu, gradul de vâscozitate ISO) și clasificarea 
lubrifiantului (ex. - ulei de transmisie EP sintetic). 
Apoi, ar trebui să știe fie denumirea comercială a 
produsului, fie sistemul de identificare propriu fo-
losit de compania în care lucrează.  
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2) Care sunt criteriile sau frecvența de ungere?  

Unele mașini sunt configurate pe rute de lubrifiere, 
în timp ce altele se ung numai ocazional, după cum 
este necesar. Totuși, sunt situații când unele utilaje 
vor fi lubrifiate în urma inspecțiilor și analizei de 
ulei. 

3) Care este procedura corectă de ungere, așa cum a 
fost documentată de OEM sau de către specialistul în 
lubrifiere?  

Procedurile de lubrifiere variază de la om la om, pe 
baza obișnuinței sau a noțiunilor preconcepute de 
cele mai bune practici. Aceste metode reprezintă 
alegeri personale și se pot îndepărta semnificativ 
de cele mai bune practici definite de OEM sau de 
practica industrială. Procedura corectă trebuie sta-
bilită și aplicată în mod curent. 

4) Cum se urmăresc cei trei parametri de întreținere 
proactivă ai unui utilaj: gradul de curățenie, umidi-
tatea și temperatura?  

Evaluând rapid indicatorii impliciți ai stării de func-
ționare a utilajelor, mai sus menționați, se poate  
stabili și planifica o strategie de remediere a nea-
junsurilor, dacă utilajul nu se conformează. 

5) Care sunt procedurile de inspecție zilnică?  

Cum se verifică volumul sau nivelul lubrifiantului? 
Dar starea filtrului, debitul, presiunea, culoarea ule-
iului și ventilarea corectă a spațiului adiacent? Care 
sunt criteriile alarmante pentru aceste inspecții? 
Cum se raportează neconformitatea și cum se co-
rectează? 

6) Când, unde, cum se prelevează eșantioanele de ulei 
și de către cine?  

Pentru utilajele critice analiza uleiului nu este în 
nici un caz o problemă banală. Analiza lubrifiantu-
lui poate conduce la o serie de decizii importante, 
iar calitatea analizei de ulei începe cu o eșantionare 
corespunzătoare.  

 Recircularea uleiului la angrenajele  și  
lagărele cu baie de ulei12  

Foarte multe dintre utilajele vechi și, din păcate, des-
tul de multe dintre cele noi, nu beneficiază de sisteme 
de ungere cu recircularea uleiului din baia de ulei. 
Beneficiile recirculării corecte a uleiurilor sunt subti-
le sau mai dificil de înțeles, dar sunt foarte importan-
te pentru fiabilitatea mașinilor.  
Printre aceste beneficii se regăsesc: controlul nivelu-
lui uleiului și al contaminării, obținerea unui ulei cu 
omogenitate mult mai bună, eșantionarea uleiului 
chiar din zona de lucru, ceea ce înseamnă probe de 
ulei relevante și decizii corecte vis-a-vis de ungere, 
variante constructive multiple pentru schimbătorul 
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 Jim Fitch – „ Add Oil Circulation to Gear and Bearing Sumps for 
Greater Reliability” – “Machinery Lubrication ” (8/2013) 

de căldură care asigură temperatura constantă a ule-
iului, opțiuni constructive suficiente pentru bușoane-
le magnetice și multe alte avantaje. 

Avantajele recirculă-
rii uleiului în baie, 
comparativ cu  
lubrifierea convenți-
onală umedă în baie 

Circulație 
constantă 

Circulația 
offline 

Calificativ 
importanță 

(1÷10) 

Oferă posibilitatea de 
a completa continuu 
uleiul pierdut, mai 
ales când nivelul 
constant este impor-
tant. 

x  10 

Permite controlul 
purității uleiului și 
conținutului de apă 
în bucla de circulație. 

x x 8 

Permite recircularea 
uleiului printr-un 
filtru, chiar și când 
mașina e oprită. 

x x 3 

Permite montarea 
supapelor pentru 
eșantionarea locală a 
uleiului. 

x x 8 

Permite un volum 
semnificativ crescut 
de ulei, ceea ce ajută 
la reducerea frecven-
ței schimbării uleiului 
și la stabilizarea 
proprietăților uleiu-
lui.  

x  6 

Permite instalarea 
unui schimbător de 
căldură în circuitul de 
ungere, pentru 
menținerea unei 
temperaturi constan-
te a uleiului. 

x x 4 

Oferă posibilitatea 
montării unui bușon 
(dop) magnetic 
pentru inspecția 
periodică. 

x x 4 

Reduce riscul de 
sedimentare și 
acumulare liberă de 
apă, de stratificare a 
uleiului și de tulbura-
re a eventualelor 
sedimente. 

x x 2 

Permite montarea de 
senzori de ulei pen-
tru monitorizarea 
stării uleiului în timp 
real. 

x x 2 

Oferă posibilitatea de 
a introduce in sistem 
ulei 100% filtrat, 
înainte de a ajunge în 
baia de ungere. 

x  5 
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 Nu renunțați la întreținerea predictivă13 
Poate fi greu de crezut, dar lubrifierea necesită aten-
ție și implicare constante. Cuvântul cel mai potrivit ar 
fi vigilență.  Uităm cu ușurință să facem activități pe 
care nu suntem motivați să le facem, dar rareori ui-
tăm să facem ceea ce ne dorim și ne pasionează să 
facem. Așadar, faceți din ungerea utilajelor o “pasiune” 
și renunțați definitiv la mentalitatea “merge și mâine”. 
Jim Finch denumește cele cinci atribute ale unei lubri-
fieri corespunzătoare, ca fiind: uleiul potrivit, în locul 
potrivit, la momentul potrivit, cu temperatura potri-
vită și cu nivelul de contaminare potrivit. 

 Elaborați un plan general de educație la  
nivelul companiei14 

Fiabilitatea și excelența în lubrifiere sunt științe com-
portamentale. Lagărele nu “mor” pur și simplu; de 
cele mai multe ori sunt „sacrificate” de nepăsarea 
oamenilor. Ce anume ar putea schimba comporta-
mentul oamenilor? Este nevoie de conștientizare și de 
informare. Așadar îmbunătățiți educația și competen-
ța profesională a salariaților. 

 Stabiliți limite și obiective eficiente pentru 
analiza de ulei15 

De obicei, de-a lungul timpului, utilizatorii analizei de 
ulei s-au bazat aproape exclusiv pe buletinele de ana-
liză emise de laboratoarele comerciale sau pe pre-
scripțiile furnizorilor de lubrifianți pentru a identifica 
când o mașină este în stare de alarmă. Realizând limi-
tările impuse de această abordare, organizațiile de 
clasă mondială își asumă responsabilitatea stabilirii 
propriilor limite de alarmă pentru a se asigura că își 
pot atinge obiectivele specifice. 

 Folosiți o abordare integrată de monitorizare a 
stării utilajelor16 

Acesta este un principiu general care poate fi adaptat 
pentru multe aplicații și utilizări în care fiabilitatea 
contează. Cu cât știți mai multe despre modurile de 
defectare specifice, precum și critice ale utilajelor, cu 
atât veți putea mai bine planifica și optimiza întreți-
nerea utilajelor folosind tehnici și tehnologii multiple, 
atât în cadrul sistemelor predictive cât și a celor 
proactive. 

 Pretindeți producătorilor utilaje fiabile17 
În încercarea noastră disperată de reducere a costuri-
lor, avem adesea tendința de a achiziționa utilaje 
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 Jim Fitch – „ The Consequences of Forgetting to Perform Pre-
ventive Maintenance” – “Machinery Lubrication ” (7/2007) 
14

 Jim Fitch – „Develop a Corporate Education Master Plan” – 
“Machinery Lubrication ” (10/2014) 
15

 Jim Fitch, Drew Troyer – “Setting Limits and Targets for 
Effective Oil Analysis” – „Oil Analysis Basics” - Second Edition. 
16

 Jim Fitch – „Advantages of a Unified Condition Monitoring 
Approach” – “Machinery Lubrication ” (6/2014) 
17

 Jim Fitch – „Demand Reliability Readiness from Equipment 
Builders” – “Machinery Lubrication ” (12/2013) 

numai după considerente de preț, sperând într-o falsă 
economie, dar comitem, de cele mai multe ori, o mare 
greșeală.  
Specialiștii în achiziții nu evaluează un echipament 
numai după costul de achiziție, ci după costurile 
complexe pe care le implică acel utilaj, având ca și 
criteriu de bază fiabilitatea acestuia, adică costul de 
achiziție plus cheltuielile de reparație, plus pierderile 
suportate pe perioadele de oprire pentru diferite 
intervenții, plus costuri de mentenanță, plus siguran-
ța în funcționare și mulți alți factori. 

 Testați mereu lubrifianții nou livrați18 
Lubrifianții sunt produși de către oameni, omogeni-
zați în laboratoare de către oameni, inspectați de 
către oameni, transportați și ambalați de către oa-
meni, etichetați și depozitați tot de către oameni. 
Când vine vorba de om, există un risc major incontes-
tabil – comitem adesea greșeli. 
Asumându-vă un rol activ în testarea noilor lubrifi-
anți și oferind un feedback constructiv furnizorului 
dumneavoastră, veți contribui indiscutabil la crește-
rea calității lubrifianților.  
Excelența în lubrifiere este un proces de colaborare. 
Calitatea lubrifiantului este o proprietate cuantifica-
bilă, pe care, dacă vi se pare importantă . . . trebuie să 
o măsurați, dacă nu, cu siguranță veți găsi o scuză ori 
de câte ori aveți probleme. 

 Învățați să ungeți corect motoarele electrice19 
Rulmenții motoarelor electrice se pot deteriora rapid 
dacă implementați o strategie de ungere incorectă. 
Prin strategie incorectă ne referim la selectarea unui 
lubrifiant nepotrivit, la contaminare, la eventualele 
scurgeri de lubrifiant sau la supragresare. 

 Urmăriți evoluția lubrifiantului în timp20  
A efectua analiza uleiului dumneavoastră doar o sin-
gură dată este ca și cum ați urmări numai trailer-ul 
unui film – vă faceți doar o impresie vagă, fără a înțe-
lege mare lucru. Aveți nevoie de teste periodice repe-
tate pentru a putea evalua corect un lubrifiant și pen-
tru a previziona evoluția acestuia în viitorul apropiat. 
Simpla obținere a unei informații dintr-o probă de 
ulei este, în esență, fără valoare, dacă nu aveți un 
referențial pentru comparație. 

 Determinați sursa de contaminare a utilajelor 
dumneavoastră21 

Controlul contaminării lubrifianților reprezintă unul 
dintre aspectele importante ale unei strategii 

                                                
18

 Jim Fitch – „Should New Lubricant Deliveries be Tested?” -
“Machinery Lubrication ” (3/2003) 
19

 Jeremy Wright - „General Guidelines to Starting an Electric 
Motor Lube Program” - “Machinery Lubrication ” (9/2009) 
20

 Bennett Finch - „Follow the Trend for Successful Oil Analysis” - 
“Machinery Lubrication ” (2/2015) 
21

 Alejandro Meza - „How to find the source of contaminants in 
your machines” - “Machinery Lubrication ” (4/2015) 

http://www.machinerylubrication.com/Read/1059/consequences-of-periodically-forgetting
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proactive de întreținere. Primul pas în păstrarea lu-
brifianților la temperatura optimă, cu o puritate ac-
ceptabilă și necontaminați cu apă, constă în determi-
narea eventualilor contaminanți și în măsurarea po-
tențialului impact al acestora asupra mașinilor și 
uleiurilor (determinarea modurilor de defectare). 

 Gestionați corect lubrifianții în cele șase faze 
ale ciclului lor de viață22 

Implementarea cu succes a unui program de întreți-
nere a utilajelor depinde, printre altele, și de factorul 
lubrifiere, care diferă în funcție de fiecare fază a ciclu-
lui de viață al lubrifiantului. Acesta faze ar fi: selecția, 
recepția și depozitarea, manipularea și utilizarea, 
controlul contaminării, analiza, precum și evacuarea 
și deversarea lubrifianților. 

 Folosiți inteligent filtrele de ulei23 
Filtrele de ulei se folosesc pentru captarea particule-
lor de murdărie de pe traseul de ungere, astfel încât 
componentele utilajului să nu fie afectate. Iată câteva 
instrucțiuni în acest sens: 
1) Folosiți întotdeauna filtrele indicate de către pro-

ducătorul utilajului 
2) Înlocuiți filtrele la termenul indicat de către pro-

ducător sau chiar mai devreme 
3) Efectuați periodic analiza de ulei pentru a evalua 

nivelul de contaminare 
4) Instalați filtre speciale la motoarele electrice și la 

sistemele hidraulice în circuitul lateral sau  
într-unul paralel de ungere. La motoarele electrice 
se montează filtre de ulei pentru preluarea parti-
culelor de praf, a piliturii metalice și a altor rezi-
duuri din sistemul de ungere și la sistemele hidra-
ulice, filtre absorbante de hârtie fină, deosebit de 
eficiente în îndepărtarea apei. 

5) Nu utilizați niciodată filtre grosiere în încercarea 
disperată de a le schimba mai rar. Dacă nivelul de 
contaminare este ridicat și este necesară schimba-
rea frecventă a filtrelor, instalați filtre mai mari de 
aceeași calitate pentru a mări capacitatea de filtra-
re. 

6) Trebuie să știți că filtrele de profunzime montate 
în circuitele paralele au o durată de viață redusă, 
deoarece trebuie să curețe contaminarea pe care 
filtrele grosiere nu o pot elimina. 

7) Nu schimbați niciodată uleiul fără a înlocui și ele-
mentul filtrant. Dacă trebuie să alegeți între 
schimbarea uleiului și înlocuirea filtrelor, mai bine 
înlocuiți filtrele. 
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8) Utilizați întotdeauna filtre de aerisire pentru re-
zervoare hidraulice cu aceeași finețe ca și filtrele 
de debit total utilizate în sistem. 

9) Alegeți întotdeauna uleiuri hidraulice cu vâscozi-
tate corectă. 

10) După efectuarea unei reparații, nu reintroduceți 
niciodată în sistem uleiul hidraulic folosit fără pre-
filtrare și spălați întotdeauna utilajul reparat în 
regim de "mers în gol" și la presiune scăzută. 

11) La sistemele hidraulice nu utilizați niciodată 
filtre de profunzime de tip "adsorbant" care conțin 
medii chimice active, cum ar fi cărbunele, deoare-
ce în timp ce elimină contaminarea, pot elimina și 
aditivii din ulei prin reacții chimice specifice. 

12) Nu cumpărați niciodată filtre de ulei numai pe 
considerente de preț. Cât dați, atât primiți. 

 Utilizați etichete de identificare pentru  
lubrifianți24 

Introducerea unui sistem de etichetare a lubrifianți-
lor este o modalitate foarte bună de a evita confuziile 
și de a introduce în mod eronat un alt lubrifiant într-
un sistem de ungere. Este bine să etichetați toate 
produsele care intră în contact cu lubrifiantul, nu 
numai lubrifiantul în sine și utilajul căruia îi este des-
tinat. 

 Instruiți-vă echipa prin cursuri de specialitate 
despre lubrifiere și analiza uleiului25 

Când vine vorba de lubrifiere și de analiza de ulei, 
forța de muncă necalificată și neinstruită este înșelă-
tor de costisitoare. Acestea sunt de cele mai multe ori 
costuri neadmise și nerecunoscute oficial. Conduce-
rea întreprinderii trebuie să realizeze că pierde prea 
mulți bani angajând oameni ignoranți, care nu cunosc 
importanța și efectele muncii pe care o depun, și nici 
impactul erorilor lor asupra instalațiilor. Ceea ce se 
află sub nivelul apei și care, din punctul de vedere al 
conducerii este neimportant, ia adesea proporții de 
aisberg. 

 Maximizați valoarea cartușelor filtrante26 
Profesioniștii știu că un cartuș filtrant portabil este 
un instrument vital, cu aplicații multiple, precum: 
evacuarea uleiului rămas pe fundul băii de ulei cu 
viteză mare, pentru eliminarea sedimentelor, aspira-
rea sedimentelor de pe fundul băii de ulei, transferul 
uleiului de la containerul de depozitare în baia de 
ungere a mașinii, purificarea lubrifianților depozitați, 
pomparea uleiului uzat din baia de ulei care urmează 
a fi spălată, curățarea furtunilor noi, înainte de a fi 
montate pe utilaj, spălarea traseelor de ungere, spăla-
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rea utilajelor vechi după reparație sau a celor noi, 
înainte de punerea în funcțiune, sau pur și simplu în 
montaj permanent, pentru suplimentarea filtrării 
uleiului. 

 Eliminați sursele de defect cu ajutorul  
programelor specializate de analiză  
și diagnoză27 

Un program complet de analiză și diagnoză a utilaje-
lor oferă beneficii însemnate pentru orice instalație, 
deoarece vă ajută să eliminați problemele repetitive 
și vă permite să vă concentrați asupra celorlalte pro-
bleme. Încercați întotdeauna să adunați cât mai multe 
informații posibil. Dacă nu rezolvați problema de 
prima dată, atunci colectați informații suplimentare, 
care pot fi utile pentru o soluționare viitoare. 

 Utilizați punctele primare și secundare de  
prelevare a eșantioanelor de ulei28 

Cele mai multe sisteme hidraulice și de circulație ar 
trebui să dispună atât de o locație primară de prele-
vare, cât și de una secundară, pentru a vă asigura că 
puteți descoperi ușor orice mecanism de defect și 
puteți  identifica sursa problemei. 

 Detectați și controlați problemele  
determinate de depunerile sub formă de  
pelicule lucioase29 

În toate aplicațiile cu turbine, compresoare și motoa-
re/ cutii de viteze există riscul apariției unor depu-
neri sub forma unor pelicule solide lucioase (lăcuite). 
Lacul este produsul unei reacții chimice în ulei care 
conduce la crearea unor noi compuși, complet diferiți 
atât de ulei, cât și de aditivii acestuia. Pelicula de lac 
se comportă la început ca un acid, ca urmare a unei 
reacții chimice a aditivilor din ulei pe măsură ce aceș-
tia se consumă sau a reacțiilor chimice apărute în 
urma degradării bazei uleiului. De asemenea, poate 
rezulta dintr-o reacție a uleiului cu contaminanții din 
sistem.  
Chiar și în aceste situații există tehnici de monitoriza-
re pentru evaluarea peliculelor lucioase depuse pe 
componentele utilajelor și pentru gestionarea efecte-
lor negative ale acestora.  
Căutați și utilizați strategii de atenuare a formării de 
pelicule lăcuite pe suprafețele utile ale mașinilor, 
pentru a crește acestora fiabilitatea. 

 Acționați înțelept la ungerea pompelor30 
Când vine vorba de pompe trebuie să faceți alegeri 
înțelepte și să luați decizii importante cu privire la 
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tipurile de lubrifianți pe care îi folosiți, la intervalele 
la care aceștia trebuie filtrați sau schimbați.  
Este bine să vă orientați corect, încă de la început, 
pentru a ține sub control costurile și a îmbunătăți 
fiabilitatea pompelor.  

 Testați și unsorile consistente, nu numai  
uleiurile31 

Provenind dintr-o mentalitate perimată, monitoriza-
rea unsorilor consistente nu se consideră a fi o prac-
tică uzuală, chiar dacă majoritatea rulmenților utilaje-
lor industriale sunt lubrifiați cu unsoare consistentă, 
și funcționarea corectă a acestora are un impact sub-
stanțial asupra fiabilității echipamentelor.  
Cu toate acestea, specialiștii impun o schimbare a 
filosofiei, o abordare diferită orientată către creșterea 
fiabilității utilajelor, prin acordarea unei atenții bi-
nemeritate analizei unsorilor consistente. 

 Învățați să analizați defectele cutiilor  
de viteze32 

Există mai multe moduri diferite de declanșare a unui 
defect de angrenaj. Este important să cunoașteți și să 
puteți efectua diferitele teste care vă pot confirma 
sau infirma o ipoteză asupra unei posibile cauze de 
defect. 

 Ungeți și întrețineți corect cuplajele  
cu gheară33 

Când vine vorba de fiabilitatea cuplajelor cu gheară, 
trebuie să știți că pot apărea probleme încă din faza 
de proiectare (forma improprie, tipul ales sau dimen-
sionarea greșită), sau la instalare sau la ungere sau la 
întreținere. Adesea, aceste erori încep din cauza lipsei 
de cunoștințe sau a faptului că nu se pun în practică 
anumite fundamente absolut necesare pentru o func-
ționare fiabilă a acestui tip de cuplaje. 

va continua…  
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