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 Monitorizați contaminanții letali ai uleiului la 
motoarele Diesel1 

Nu există aditivi pentru uleiurile de motor care să 
controleze și atenueze daunele provocate de glicol, 
de un combustibil diluat, de funingine sau de apă. 
Oricare dintre acești contaminanți este capabil să 
provoace deteriorarea prematură sau chiar bruscă a 
motorului Diesel. 

 Optimizați frecvența eșantionărilor2  
Fiecare mașină este unică în ceea ce privește per-
formanțele, localizarea, impactul asupra mediului 
înconjurător și modul de planificare a operațiunilor 
de întreținere, iar de această unicitate ar trebui să 
țineți cont în procesul de întocmire a programului 
de analiză a uleiului. În acest context, frecvența de 
eșantionare a uleiului ar trebui stabilită personali-
zat, pentru fiecare mașină în parte. 

 Atenție la spumarea lubrifianților3 
Fenomenul de spumare reprezintă una dintre cele 
mai frecvente probleme ale lubrifianților industriali 
și apare în momentul în care în ulei se acumulează 
cantități mari de aer, sub formă de bule. O anumită 
cantitate de spumă se formează întotdeauna în sis-
temelor de circulație a turbinelor, dar, folosind un 
lubrifiant sintetic de ultimă generație, spuma se va 
sparge ușor și nu va afecta utilajul. 
Spumarea excesivă, necontrolată, determină îngre-
unarea circulației uleiului în sistemul de ungere, 
ceea ce poate duce la supraîncălzire, scurtcircuite, 
accelerarea uzării componentelor, cavitație. Mai 
mult, cantitatea mare de aer transportată de spumă 
va degrada uleiul rapid, din cauza fenomenului ac-
centuat de oxidare. 
Printre cele mai comune cauze care duc la formarea 
spumei sunt: 

a) Contaminarea uleiului – indiferent dacă se pro-
duce din cauza apei sau a diferitelor particule solide 
(murdărie, pilitură de pe componente etc.), conta-
minarea va favoriza formarea spumei în exces și la o 
performanță scăzută a uleiului. Asigurați-vă că ule-
iul industrial folosit este schimbat la timp și este 
păstrat întotdeauna la o puritate acceptabilă. 

                                                
1
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quencies”- „Practicing Oil Analysis” (1/2001) 
3Jim Fitch - “The Perils of Aerated Oil - Let Your Machine Burp” - 
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b) Probleme tehnice – aerarea excesivă a lubrifi-
antului din cauza unor defecțiuni ale utilajului favo-
rizează crearea spumei. Verificați periodic ca fiecare 
componentă a utilajului să funcționeze corespunză-
tor. 

c) Mixarea lubrifianților – componentele din for-
mulele lubrifianților pot interacționa între ele, re-
zultând reacții dăunătoare utilajelor. Așadar, este 
recomandat să folosiți același tip de lubrifiant in-
dustrial de fiecare dată și nu să mixați uleiurile. 
Important este să vă implicați și să acționați, nu să 
tratați fenomenul ca pe o problemă nesemnificativă! 

 Îmbunătățiți metodele de manipulare și    
modul de depozitare a lubrifianților4 

Multe companii nu conștientizează pericolul la care 
se expun folosind tehnici  improprii de depozitare, 
de identificare și de manipulare a lubrifianților și nu 
realizează care este impactul acestor aspecte, apa-
rent minore, asupra fiabilității utilajelor lor. Când 
vorbim despre ungere corespunzătoare, nu ne pu-
tem referi numai la cantitatea potrivită de lubrifiant, 
la momentul oportun, în punctul potrivit, ci și la 
păstrarea lubrifianților în condiții optime de cură-
țenie, temperatură și corectă etichetare.  

 Alegeți laboratorul potrivit pentru nevoile 
dumneavoastră5  

Multe companii aleg parteneriatul cu un laborator 
extern de analiză a uleiului, ca și decizie strategică. 
Cei mai mulți aleg, în mod eronat, laboratorul de 
analiză pe baza prețului. Atenție, la analiza lubrifi-
antului există multe aspecte care trebuie luate în 
considerare precum; setul de teste disponibile, mo-
dul de interpretare și de raportare, timpul de răs-
puns și numai în final prețul! 

 Atitudinea stabilește nivelul succesului6  
Fiți atenți, căci analizați ceea ce măsurați!  
Asigurați-vă că toată lumea cunoaște importanța 
muncii dumneavoastră, a parametrilor pe care îi 
măsurați și a analizei pe care trebuie să o efectuați, 
precum și calitatea rezultatelor pe care le așteptați. 
Este vorba despre angajamentul și implicarea activă 
a tuturor angajaților în derularea programului de 
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excelență. În acest sens, seriozitatea de care dă do-
vadă întreaga echipă va cuantifica nivelul de succes 
pe care îl poate atinge programul de lubrifiere. 

 Implementați limite pentru parametrii direct 
dependenți de timp7 

Este important să stabiliți statistic limite pentru 
parametrii direct dependenți de timp, precum vâs-
cozitatea,  starea aditivilor, nivelul de contaminare, 
nivelul de uzare al lubrifiantului, densitatea feroasă, 
punctul de aprindere. Fără un termen de comparație 
nu veți putea evalua corect starea lubrifiantului. 

 Modernizați-vă tehnologia de etanșare8 
În ultimul timp au apărut producători competenți 
de etanșări mecanice performante, care contribuie 
incontestabil la extinderea duratei de viață și la 
îmbunătățirea modului de funcționare al utilajelor. 
Se încadrează și etanșările utilajelor dumneavoastră 
în această categorie? Dacă nu, este timpul să luați 
măsuri. 

 Învățați să identificați modurile de uzare a 
utilajelor dinamice9 

Analiza de defect se efectuează pentru a atribui fie-
cărui mecanism de uzare o defecțiune specifică. 
Dacă se poate determina mecanismul de uzare, 
atunci se pot efectua și acțiunile corective cores-
punzătoare, pentru a preveni repetarea defecțiunii.  

 Utilizați tehnici statistice pentru simplifica-
rea rezultatelor analizei lubrifiantului10 

În analiza lubrifiantului, pentru a ajunge la o conclu-
zie elocventă, trebuie să interpretăm adesea modifi-
carea unui parametru în raport cu variația altuia.  
De exemplu, o creștere considerabilă a gradului de 
uzare însoțită de o scădere corespunzătoare a con-
centrației de zinc ne poate spune că uzarea avan-
sează datorită epuizării aditivului. Mai mult decât 
atât, verificând vâscozitatea, constanta de aciditate 
și datele rezultate în urma analizei în infraroșu,  
ne-am putea da seama dacă scăderea protecției la 
uzare este rezultatul completării băii cu ulei depre-
ciat sau a epuizării aditivului. 
Din nefericire, asemenea parametri au variații alea-
torii, fapt pentru care singura modalitate acceptabi-
lă de evaluare ar putea fi abordarea statistică în care, 
în locul valorilor parametrilor se folosesc rate de 
variație exprimate procentual. Înțelegând corect 
corelațiile dintre diferiții parametri care cuantifică 
starea unui lubrifiant, puteți investiga simptomele 
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 Heinz P. Bloch – “Updating Your Sealing Technology” - 
“Machinery Lubrication” (9/2008) 
9
 Robert Scott – “Basic Wear Modes in Lubricated Systems” - 

“Machinery Lubrication” (7/2008) 
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 Drew Toyer – „Statistical Techniques to Simplify Oil Analysis 
Data” -“Practicing Oil Analysis” (11/2008) 

anormale și puteți lua decizii corecte, având toată 
încrederea că abordați probleme reale de întreține-
re, nu doar că vânați alarme false. 

 Filtrați și lubrifianții cu vâscozitate ridicată11 
Lubrifianții cu vâscozitate mai mare sunt greu de 
filtrat, aspect adesea neglijat. Iată câteva aspecte 
importante de reținut în acest sens: 

 La filtrarea uleiurilor de transmisie trebuie să 
determinați întâi nivelul optim de puritate pen-
tru aplicația specifică și să vă asigurați că utila-
jul respectiv dispune de o supapă adecvată, alt-
fel uleiul se scurge rapid.  

 Asigurați-vă că pentru fiecare tip de lubrifiant 
utilizat există un cartuș special pentru evitarea 
contaminării nedorite a fluidelor.  

 Cartușele filtrante mobile trebuie să respecte 
toate cerințele de siguranță și să dispună de 
supape de presiune. 

 Cartușele filtrante mobile trebuie să includă o 
buclă de ocolire pe traseul de filtrare și un co-
nector de prelevare a probelor. 

 Proiectarea cartușului filtrant (selectarea 
pompei și a filtrului) depinde de vâscozitatea 
lubrifiantului și temperatura de lucru.  

 Conectorii rapizi permit utilizarea cartușului în 
timpul funcționării transmisiei (aceasta este 
condiția optimă de filtrare), dar țineți cont că 
vâscozitatea lubrifiantului este afectată de 
temperatura mediului ambiant.  

 Adaptați corespunzător timpul de filtrare la 
debit. Încetinirea vitezei de filtrare pentru evi-
tarea presiunilor diferențiale mari va determi-
na creșterea timpului de filtrare și, în funcție 
de raportul Beta al filtrului, va trebui să permi-
teți uleiului din baia de ungere să circule de 
șapte ori prin filtru, pentru o filtrare  eficientă.  

 Alegeți cu atenție filtrul în funcție de randa-
mentul acestuia. Pentru a obține un echilibru 
optim între debitul de filtrare și clasa de filtra-
re se pot introduce în paralel mai multe filtre. 

 Ca indicație de referință, rețineți că presiunea 
diferențială poate fi redusă la jumătate prin 
dublarea lungimii elementului filtrant sau prin 
plasarea a două elemente în paralel.  

 Pentru alimentarea cu energia electrică a car-
tușului filtrant mobil se poate folosi o sursă 
mono sau trifazată cu priză de curent în apro-
pierea utilajului. Asigurați-vă că filtrul este si-
gur, chiar și în mediu potențial exploziv.  

 Luați în considerare și utilizarea elementelor 
suplimentare de absorbție a apei la angrenajele 
la care se impune acest lucru.   
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 Noria Corporation – “10 Pointers for Offline Filtration of High 
Viscosity Lubricants” 

http://www.machinerylubrication.com/Magazine/Issue/Machinery%20Lubrication/10/2013
http://www.machinerylubrication.com/Magazine/Issue/Machinery%20Lubrication/10/2013
http://www.machinerylubrication.com/Magazine/Issue/Machinery%20Lubrication/10/2013
http://www.machinerylubrication.com/Magazine/Issue/Machinery%20Lubrication/10/2013


Tehnici eficiente de îmbunătăţire a fiabilităţii utilajelor prin monitorizarea lubrifierii Ref. doc. MI 132- NOTĂ TEHNICĂ 

 

 
MOBIL INDUSTRIAL AG - @ 2018                                                                                  3   

 Reduceți nivelul de contaminare a uleiului 
din cutia de viteze12 

Transmisiile cu roți dințate prezintă multe provo-
cări atunci când vine vorba de atingerea și menține-
rea unui nivel ridicat de puritate a uleiului. Uleiul 
pur înseamnă o durată mai lungă de viață a cutiei de 
viteze. Străduiți-vă să mențineți echilibrul între 
costuri și puritatea acceptabilă a uleiului pentru 
funcționarea optimă a utilajului. 

 Atenție la incompatibilitatea lubrifianților13 
Există mărci de lubrifianți testate și calificate pentru 
a putea fi mixate (uleiurile de motor, de exemplu), 
dar marea majoritate sunt incompatibile. Mulți din-
tre lubrifianții moderni, cu baze și aditivi premium, 
prezintă factori de risc legați de contaminarea în-
crucișată a lubrifianților. Informați-vă despre cum 
să evitați contaminarea încrucișată și cum să recu-
noașteți simptomele incompatibilității lubrifianților.  

 Evitați problemele pornirii la rece14 
Dacă un utilaj are o perioadă foarte scurtă de încăl-
zire și nu are componente critice, ar fi bine să luați 
în considerare posibilitatea ca filtrul să intre în mo-
dul by-pass pentru o perioadă scurtă de timp. 

 Analizați imediat eșantioanele de ulei15 
În momentul în care se prelevează o mostră de ulei 
dintr-un utilaj, eșantionul și uleiul din rezervor vor 
fi expuși mediilor diferite. Ținând cont de acest as-
pect, probele prelevate trebuie analizate cât mai 
repede posibil. 

 Protejați cutia de viteze de umiditate16 
În medii umede, contaminarea cu apă poate provoca 
un dezastru asupra lubrifiantului cutiei de viteze. 
Pentru a preveni asemenea neajunsuri, țineți cont 
de următoarele aspecte:  
- Instruiți personalul de întreținere să facă tot posi-
bilul să evite contactul utilajului cu apa în punctele 
sale de gresare (etanșări mecanice, puncte de aerisi-
re etc.) 
- Dacă pulverizarea apei este inevitabilă, folosiți 
scuturi și deflectoare pasive pentru a evita pulveri-
zarea directă a apei pe arbori, joje, găuri de umplere, 
supape de aerisire etc.  
- Folosiți garnituri de înaltă performanță care se 
uzează mai greu și oferă o protecție mai bună împo-
triva contaminanților.  
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 Matt Spurlock - Noria “Fundamentals of Machinery Lubrica-
tion” Course Manual 
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 Jim Fitch - „Recognizing the Symptoms of Lubricant Incompat-
ibility” -“Practicing Oil Analysis” (9/2006) 
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http://www.machinerylubrication.com/Read/28501/cold-
start-up-problems 
15

 http://www.machinerylubrication.com/Read/28656/oil-
sampling-delay 
16

http://www.machinerylubrication.com/Read/28724/protect-
gearboxes-from-moisture 

- Inspectați și întrețineți periodic garniturile găuri-
lor de umplere, bușoanelor etc.  
- Înlocuiți jojele cu indicatoare de nivel.  
- Păstrați bușoanele închise etanș.  
- Înlocuiți supapele de aerisire obișnuite cu supape 
deshidratante, care absorb umiditatea din  aerul de 
intrare sau cu cameră de expansiune, care permite 
sistemului să respire fără a ingera aerul din exterior. 

 Preveniți alegerea eronată a lubrifiantului17 
Dacă gresați un utilaj cu lubrifiantul nepotrivit se 
pot întâmpla multe evenimente nedorite. Există o 
varietate de modalități de reducere a riscului de 
încurcare și confundare a lubrifianților, inclusiv 
instruire, instrumente vizuale, echipamente dedica-
te pentru transferul de lubrifiant și multe altele. 

 Inspectați vizual filtrele uzate18 
O examinare vizuală atentă a unui element filtrant 
uzat de către un ochi experiment poate furniza in-
formații utile despre starea utilajului, a filtrului și a 
lubrifiantului. Inspecția vizuală a filtrului este o 
modalitate adesea ignorată de multă lume. Nu repe-
tați și dumneavoastră aceeași greșeală. 

 Utilizați cele mai bune practici pentru        
depozitarea uleiurilor în aer liber19 

Butoaiele de ulei depozitate în aer liber pot prezen-
ta un risc ridicat de contaminare atunci când nu 
sunt depozitate corespunzător. Dacă trebuie să de-
pozitați butoaie de ulei afară, folosiți cele mai bune 
metode și protejați-le de orice agresiune externă.  

 Informați-vă din studiile de caz20 
Companiile din întreaga lume se bucură de avanta-
jele excelenței de lubrifiere. Învățați de la profesio-
niști cele mai bune practici, așa încât să evitați cap-
canele și greșelile făcute deja. Chiar și atunci când 
credeți că aveți destulă experiență, se mai găsește 
câte ceva de învățat. 

 Protejați zona de deasupra rezervorului21 
Cunoașteți acest detaliu? O mare parte de particule 
contaminante și de apă, care intră în uleiurile lubri-
fiante, și fluidele hidraulice trebuie să treacă prin 
zona de deasupra uleiului din băile de ungere. Păs-
trarea curată a spațiul de deasupra băii de ungere 
sau a rezervorului înseamnă un ulei mai pur și o 
fiabilitate mai bună a mașinii. 
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http://www.machinerylubrication.com/Read/28745/wrong-
oil-mistakes 
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 Abbas Vijlee and Gus Schroeder, Schroeder Industries – “Oil 
Filter Element Examination” - “Machinery Lubrication” (9/2002) 
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http://www.machinerylubrication.com/Meta/Tags/case%20st
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 Jim Fitch - „Headspace Management - Are You in On This 
Best-Kept Secret?” -“Machinery Lubrication” (7/2003) 

http://www.machinerylubrication.com/Authors/Detail/222
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http://www.noria.com/train/lubrication-training/?__hstc=108323549.f406fa9baa10dd032e0b5313acde1b02.1515136631548.1515136631548.1515138495686.2&__hssc=108323549.1.1515138495686&__hsfp=3809835324
http://www.machinerylubrication.com/Magazine/Issue/Machinery%20Lubrication/10/2013
http://www.machinerylubrication.com/Magazine/Issue/Machinery%20Lubrication/10/2013
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 Îmbunătățiți-vă abilitățile de depanare    
hidraulică22  

Depanarea sistemelor hidraulice implică o mulțime 
de cunoștințe și, uneori, un pic de artă. Diagnostica-
rea incorectă prelungește timpul de nefuncționare și 
poate duce la repararea sau înlocuirea inutilă a 
componentelor care ar fi putut fi întreținute. Evita-
rea acestor greșeli costisitoare necesită echipamen-
tul corect de depanare și o abordare logică. 

 Faceți diferența între lubrifierea bună și   
lubrifianții buni23 

O lubrifiere bună presupune mult mai mult decât 
selecția optimă a lubrifianților. Până la urmă este 
vorba despre vigilență, ceea ce  înseamnă de fapt o 
atenție sporită la detalii. Optimizați nu maximizați! 
Când vorbim despre o bună lubrifiere ne gândim la 
fiabilitate la cel mai mic cost, la măsurători corecte 
și la analize pentru a lua decizii în cunoștință de 
cauză.  

 Optimizați programele de mentenanță24 
Din păcate, programele de mentenanță sunt adesea 
selectate, planificate și desfășurate fără prea multă 
concentrare pe rezultatul dorit, sau sunt ineficiente, 
pentru că se derulează pur și simplu în virtutea 
inerției. Ca urmare, resursele folosite pentru pune-
rea lor în operă sunt de cele mai multe ori risipite în 
van, iar efectele nu sunt deloc cele scontate.  
Optimizați programele de ungere care sunt parte 
integrantă a oricărui sistem de mentenanță și direc-
ționați resursele în sensul îmbunătățirii fiabilității. 
Acest lucru se întâmplă dacă stabiliți foarte clar 
scopul, sarcinile echipei implicate, periodicitatea 
acțiunilor, procedurile corespunzătoare, resursele 
necesare, tehnologia cea mai potrivită. 

 Mențineți constant nivelul lubrifiantului în 
tancuri și rezervoare25 

Cu mici excepții, utilajele lubrifiate cu uleiuri dispun 
de băi de ungere sau rezervoare. Una dintre respon-
sabilitățile cheie la inspecție și întreținere constă în 
verificarea și menținerea constantă a nivelului de 
ulei. O picătură sub nivelul tampon într-un rezervor 
poate însemna o cantitate insuficientă de lubrifiant. 
Când uleiul scade sub nivelul minim, utilajul va fi 
privat de cantitatea de ulei adecvată care îl menține 
în stare de funcționare corectă și fiabilă.  

                                                
22

 Brendan Casey - „Hydraulic Troubleshooting: Getting the 
Correct Diagnosis - The First Time” -“Machinery Lubrication” 
(7/2003) 
23

 Jim Fitch - “The Difference Between Good Lubrication and 
Good Lubricants” -“Machinery Lubrication” (5/2003) 
24

 Drew Troyer - “Optimizing Lubrication PMs” -“Machinery 
Lubrication” (9/2002) 
25

 Martin Williamson - “Tank and Reservoir Level Management” 
-“Machinery Lubrication” (7/2002) 

Pe de altă parte și supraîncărcarea rezervorului 
poate fi dăunătoare. 

 Stabilizați temperatura lubrifiantului26 
Temperaturile extreme au un efect pronunțat atât 
asupra materialelor componente, cât și asupra per-
formanțelor utilajelor. Când temperatura este prea 
mică, vâscozitatea fluidului este ridicată. La tempe-
raturi scăzute, lichidul ajunge adesea la congelare, 
pierzându-și fluiditatea (punctul de curgere).  
Temperaturile ridicate accelerează, de asemenea, 
uzarea componentelor, distrug regimurile de lubri-
fiere hidrodinamică, cresc rata de oxidare, întrețin 
epuizarea aditivilor și afectează și alte aspecte criti-
ce ale utilajelor. 

 Întocmiți proceduri pentru operațiunile de 
lubrifiere27 

Matematicianul și filozoful britanic Alfred North 
Whitehead spunea “Arta progresului constă în păs-
trarea ordinii în timpul schimbării și în păstrarea 
schimbării în ordine.” 
În ciuda dovezilor copleșitoare care sugerează că o 
mașină cu o ungere necorespunzătoare provoacă 
probleme pentru întreaga instalație, majoritatea 
organizațiilor nu au proceduri scrise, clar definite, 
pentru efectuarea operațiunilor de lubrifiere de 
bază. 

 Învățați să interpretați corect rapoartele de 
analiză a uleiului28 

Fără o înțelegere solidă a principiilor care stau la 
baza citirii și înțelegerii raportului de analiză, se știe 
că cititorul neexperimentat nu va putea interpreta 
corect și complet datele testelor efectuate.  
Cu toate acestea, nu trebuie să vă descurajați, căci, 
cu puțină bunăvoință, respectând  doar câteva reguli 
de bază și acordând atenția cuvenită, aproape orici-
ne poate ajunge rapid să-și dezvolte abilitățile de 
citire și interpretare ale unui raport de analiză.  
În acest sens, ar fi important să rețineți următoarele 
sfaturi: 
 Familiarizați-vă cu geometria utilajelor, cu rute-

le și cu amplasarea punctelor de prelevare a 
probelor. 

 Comunicați constatările dumneavoastră și labo-
ratorului de analiză. 

 Obișnuiți-vă cu valorile normale ale parametri-
lor lubrifianților, pentru a putea sesiza eventua-
lele modificări ale acestora. 

 Selectați rapoartele care indică cele mai serioa-
se probleme, prioritizând astfel intervențiile. 
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 E.C.Fitch - “Temperature Stability of Lubricants and Hydraulic 
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 Drew Troyer - “Everyone Needs a Playbook of Lube Proce-
dures” -“Machinery Lubrication” (11/2001) 
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 Mark Smith - „Interpreting an Oil Analysis Report - The Top 10 
Tips” -“Practicing Oil Analysis” (5/2003) 
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 Înainte de a evalua valorile propriu-zise ale pa-
rametrilor, verificați corectitudinea datelor ad-
ministrative (de ex. dacă sunteți  destinatarul 
raportului, dacă raportul se referă la eșantionul 
care vă interesează, dacă provine de la utilajul 
monitorizat etc.), deoarece orice eroare de acest 
fel atrage după sine un lanț întreg de gafe. 

 Citiți și interpretați raportul într-o ordine logică. 
 Cereți și o a doua părere pentru confirmarea di-

agnosticului. 
 Când vă confruntați cu un raport anormal,  

luați-l ca pe un avertisment timpuriu. Nu trebu-
ie să reacționați nici mai mult, nici mai puțin de-
cât este cazul. Nu vă pripiți să decideți. Eventual 
repetați eșantionarea și analiza.  

 Creați-vă o rutină de citire a rapoartelor de ana-
liză. Citiți rapoartele înainte de a programa acti-
vitățile de a doua zi și de a fi în avans în decur-
sul programărilor nefuncționale, astfel încât ori-
ce investigație a condițiilor detectate să poată fi 
inclusă în graficul de întreținere. 

 Nu amânați citirea rapoartelor de pe o zi pe alta. 

 Înarmați-vă cu răbdare29 
Adevărul este ca analiza uleiului poate să vă pară o 
muncă de rutină, simplă și plată.  
Principala sarcină a analistului de ulei nu constă în 
rezolvarea problemelor cronice ale mașinilor, ci mai 
degrabă în menținerea și controlul stării lor de bună 
funcționare. Întreținerea proactivă merge întotdea-
una mână în mână cu marea economie. Cu toate 
acestea, nici chiar și cele mai bune programe 
proactive de întreținere nu pot elimina complet 
defectarea aleatorie a mașinilor și condițiile ocazio-
nale anormale de uzare.  
În aceste cazuri,  este rândul analistului să-și înde-
plinească misiunea: 
 Detectarea problemei 

Amânarea rezolvării problemelor costă, în funcție 
de gravitatea problemei și importanța utilajului, mai 
mult sau mai puțin. Ca să nu experimentați eveni-
mente nedorite, rețineți: 
o că mașinile tind să se defecteze în special în in-

stalațiile vechi; Cunoașterea modurilor de dete-
riorare a utilajelor și a istoricului acestora vă aju-
tă să vă definiți strategia de abordare. 

o verificarea "picăturii de ulei" este cheia detectării 
timpurii. Analiza uleiului este unică în capacita-
tea sa de a detecta și amplifica semnale slabe, 
înainte ca performanțele mașinii să fie afectate. 
 Localizați corect problema 

Nu este suficient să identificați o problemă, ci trebu-
ie să o și localizați corect. Altfel, acțiunile corective 
ar putea fi eronate și costisitoare. 
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 Jim Fitch - „Today's Oil Detectives Have a New Bag of Tricks” -
“Practicing Oil Analysis” (5/2005) 

Pentru identificarea sursei de defect: 
o Utilizați și orificiile secundare de eșantionare 

pentru a identifica eventualele urme de pilitură  
și alți contaminanți. La sistemele de circulație 
concentrările de metale uzate se pot pierde rapid 
dacă nu se obțin probe prelevate în apropierea 
punctului de origine al problemei. 

o Pentru a localiza corect o sursă de defect și a 
percepe corect modurile de uzare, trebuie să 
aveți cunoștințe de bază privind metalurgia ma-
șinilor, precum și despre mecanica și dinamica 
acestora. În plus, cu ajutorul spectroscopiei SEM/ 
EDX în laboratoarele specializate se poate defini 
metalurgia particulelor individuale. 

o Pentru localizarea problemelor trebuie să apelați 
la tehnologiile moderne: analiza vibrațiilor, mă-
surarea temperaturii, termo-fotografia, emisiile 
acustice, analiza curentului motorului și folosirea 
detectoarelor cu cip magnetic. 

o Analizați și interpretați corect resturile și depozi-
tele din sistemul de filtrare. Acestea reprezintă 
practic istoria uzării mașinii. Există multe meto-
de moderne de analiză și interpretare a resturi-
lor de pe filtre. 
 Determinarea cauzei 

Cunoașterea adevăratei cauze de defect este vitală 
pentru stabilirea unei intervenții care să funcțione-
ze. În situațiile incerte (o alinierea necorespunză-
toare, un ulei degradat etc.) sunt necesare confir-
mări suplimentare. De asemenea, în cele mai multe 
situații există două sau mai multe cauze care lucrea-
ză în mod concertat. Astfel rețineți că: 
- În majoritatea situațiilor obțineți confirmarea 

diagnosticului în urma efectuării analizei de ulei. 
Verificați tendințele de modificare a proprietăților 
fizice și chimice ale fluidului. Luați în considerare 
efectuarea testelor de performanță ASTM pentru a 
verifica dacă există condiții neconforme. De ase-
menea, urmăriți contaminarea cu murdărie, apă, 
glicol etc.  

- Definiți modul de uzare apelând la ferografia ana-
litică. Eșantioanele de ulei conțin adesea particule 
de forme și dimensiune unice, care caracterizează 
modul în care au fost create. Un analist avizat poa-
te numi corect modul de uzare verificând particu-
lele de uzură la microscop. 

- Verificați dacă s-au modificat condițiile de funcți-
onare: sarcină, turație, presiune, ciclu de funcțio-
nare și mediu de operare. Toate aceste schimbări 
determină creșterea uzurii. Puneți întrebări și 
studiați istoricul operațional al utilajului. Foarte 
importantă este și inspecția atentă a mașinii. 

- Pentru confirmarea unui diagnostic apelați la 
identificarea modului de uzare prin comparația cu 
modele unice, recunoscute, combinată cu analiza 
uleiului și cu tehnologiile asociate, mai sus menți-
onate. 
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 Determinarea severității 
După stabilirea cauzei și localizarea sursei de defect 
urmează evaluarea corectă a severității defectului. 
Stabilirea corectă a nivelului de degradare și deteri-
orare a utilajului este esențial pentru deciziile pe 
care urmează să le luați. Astfel, țineți cont de urmă-
toarele aspecte: 
- Dimensiunile particulelor de uzură, forma și con-

centrația de asemenea particule sunt indicii im-
portante pentru aprecierea corectă a severității 
defecțiunilor. Cu mici excepții, etapele progresive 
de uzare a utilajelor se corelează cu creșterea 
dimensiunilor și a concentrației acestor particule. 

- Producerea de particule metalice de uzură ajută 
atât la identificarea sursei de uzare, cât și la eva-
luarea corectă a gravității situației. De exemplu, 
pe măsură ce se ating straturile inferioare ale 
unui cuzinet de lagăr axial (ex. staniu, apoi plumb, 
apoi cupru), devine evidentă evoluția stării de 
uzare. 

- Pentru a găsi rapid particulele de uzură verificați 
filtrul, dopurile magnetice și sedimentele. Dese-
ori, acestea sunt particule virgine care nu au fost 
încă pulverizate sau prelucrate mecanic prin fre-
care de suprafețele în mișcare ale utilajelor. 

- Testele asociate joacă un rol important. Verificați 
cum arată nivelul de vibrație global față de nive-
lul de referință, cum s-a modificat temperatura 
metalului, dacă temperatura cuzinetului lagăru-
lui axial a crescut cu mai multe grade sau nu, da-
că există vreo variație de tensiune la motor etc.   

Din toate acestea reiese că, pentru a deveni un bun 
analist, aveți nevoie atât de știință, cât și de artă.  

 Strategii de consolidare privind lubrifianții30 
În scopul reducerii costurilor de achiziție și eficien-
tizării depozitării și manipulării lubrifianților, multe 
companii au redus în mod substanțial atât stocurile 
de lubrifianți, cât și numărul de sortimente cu care 
lucrează. În plus, apare avantajul reducerii riscului 
contaminării încrucișate accidentale a lubrifianților, 
datorită folosirii unui număr redus de pompe cilin-
drice, de sisteme de transfer, de cartușe filtrante 
mobile, de containere de depozitare etc. 
Toate acestea sunt strategii de consolidare a lubrifi-
anților și necesită o investiție semnificativă de timp 
și resursele inginerești și manageriale, dar impactul 
financiar al acestor strategii poate fi substanțial. 

 Teste de performanță a lubrifianților31 
S-ar putea să fiți surprinși să aflați că de obicei cinci 
proprietăți de performanță importante ale lubrifian-
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 Jim Fitch - “Lubricant Consolidation” -“Machinery Lubrication” 
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 Jim Fitch - „Five Essential Lube Oil Properties Not Routinely 
Reported By Your Oil Lab” -“Practicing Oil Analysis” (11/2008) 

ților aflați în funcționare lipsesc din aproape toate 
rapoartele convenționale de analiză a uleiului.  
Este vorba despre rezistența filmului de lubrifiant la 
frecare, abilitatea lubrifiantului de manipulare a 
aerului (în sensul eliberării rapide a aerului antre-
nat pentru împiedicarea spumării),  capacitatea de 
manipulare a apei (astfel încât să nu permită forma-
rea emulsiilor ulei-apă, foarte periculoase), calitățile 
de protecție la coroziune ale lubrifiantului (care se 
obțin prin adăugarea de aditivi de sacrificiu care își 
pierd eficiența în timp) și stabilitatea la oxidare. 
Deși este adevărat că laboratoarele comerciale de 
analiză nu vor efectua prea curând teste de perfor-
manță asupra uleiurilor în funcționare, devine tot 
mai des reală nevoia de cunoaștere a valorilor aces-
tor parametri în aplicații specifice, în vederea emi-
terii unui diagnostic corect. 

 Înțelegeți că majoritatea mașinilor nu se    
deteriorează de la sine32 

Un procent important de utilaje moderne lubrifiate 
în regim normal poate avea o durată de viață apa-
rent infinită. Corespunzător întreținute, acestea vor 
fi mai puțin predispuse la uzare și la deteriorare. 
Renunțați la convingerea că toate mașinile se uzează 
la un moment dat și că oricum nu aveți cum să 
schimbați acest lucru. 
Potrivit lui Ernest Rabinowicz, profesor emerit și 
tribolog cu mare experiență, de la Institutul Tehno-
logic din Massachusetts, motivele pentru care utila-
jele dinamice sunt scoase din funcțiune sunt expuse 
în diagrama de mai jos:  

 
 Atenție la schimbarea furnizorilor33 
Lubrifianții industriali nu sunt interschimbabili, 
chiar dacă se află în aceeași clasă de produse. 
Schimbarea lubrifiantului original cu unul “compa-
tibil” poate avea efecte dramatice asupra utilajelor. 
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 Jim Fitch - “Aren't Machines Supposed to Wear Out?” -
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 Jim Fitch - “Hazards of Changing Lubricant Brands” -
“Machinery Lubrication” (12/2012)  

Scoatere utilajelor din uz 

Uzură morală 15% 
Degradarea 

suprafețelor 70% 

Uzare mecanică 50% 

Abraziune Oboseală Adeziune 

Coroziune 20% 

Accidental 15% 
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