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Un nou mod de lubrifiere a rulmentului: 
monitorizarea fricţiunii şi lubrifierea de 
la distanţă şi în timp real 

αΩ

C um ar fi dacă am putea lubrifia rulmenții de la distanță, de pe orice dispozitiv, asigurându-ne că se utilizează 
întotdeauna cantitatea corectă și lubrifiantul potrivit și, chiar mai mult, în funcție de starea rulmentului? Astfel, am 
aborda cele trei probleme principale de lubrifiere care cauzează majoritatea defecțiunilor timpurii ale rulmenților. 

Acest lucru este deja posibil în prezent. Folosind senzori cu ultrasunete și dispozitive de lubrifiere cu un singur punct, toate 
conectate la un sistem central, în prezent, putem aduce practicile de lubrifiere la un nivel cu totul nou!
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Prevenire în loc de monitorizare
Ne confruntăm cu o problemă serioasă pri-

vind monitorizarea stării rulmentului! Tehnologia 
simplifică și face mai rentabilă monitorizarea 
rulmenţilor noștri în timp real și, prin urmare, sen-
zorii și sistemele sunt instalate pe echipamente la 
o rată exponenţială.  

Aceste sisteme de monitorizare se întrec în a 
detecta punctul de start al defectului (punctul P 
pe curba P-F) în cel mai devreme moment posibil. 
Și această cursă pentru a detecta un defect este 
o adevărată problemă. Cheltuim mai mulţi bani și 
TIMP suplimentar pentru a detecta o defecţiune, 
în loc să prevenim această defecţiune încă de la 
început.   

Abordarea problemelor de lubrifiere - cauza 
majorităţii defecţiunilor rulmenţilor

Este cunoscut faptul că peste 80% din 
defecţiunile premature ale rulmenţilor au legătură 
cu probleme legate de lubrifiere. Aceste probleme 
pot fi grupate în trei categorii generale: lubrifiere 
inadecvată (supra- sau sub-lubrifiere), lubrifiant 
greșit și contaminare. Când vine vorba de abor-
darea defecţiunilor premature ale rulmentului, redu-
cerea impactului numai asupra uneia dintre aceste 
probleme poate avea un impact semnificativ asu-
pra duratei de viaţă a rulmentului. Însă, când vom 
începe să remediem toate cele trei probleme, atunci 
vom putea atinge excelenţa în programele noastre 
de lubrifiere.

Nivelurile de frecare sunt cele mai importante
Trebuie furnizată multă expertiză în ceea ce privește selecţia rulmen-

tului și cerinţele de lubrifiere; probabil că nicio tehnologie nu va înlocui 
vreodată nevoia de experţi în lubrifiere, instruiţi și experimentaţi. Dar, totul 
se rezumă la și privește frecarea - de aceea se numesc rulmenţi anti-frecare.

Odată ce rulmentul potrivit este instalat corect și este ales lubrifiantul 
potrivit, totul se rezumă la gestionarea fricţiunii în rulment folosind volumul 
și frecvenţa de lubrifiere corectă. Simplu de înţeles, dar adesea dificil de 
pus în practică.

Lubrifierea la intervale de timp vs. în funcţie 
de starea rulmentului: folosirea ultrasunetelor 
pentru a evita sub-şi supra-lubrifierea

O tehnică este utilizarea lubrifierii la intervale 
de timp. În acest caz, reungerea se face la intervale 
de timp, cu o cantitate predeterminată de vaselină. 
Această metodă se bazează adesea pe un calcul 
ideal, care nu reflectă starea reală care influenţează 
fricţiunea din rulment. Acest lucru duce adesea la 
sub- sau supra-lubrifierea rulmentului.

O schimbare treptată a practicilor de lubrifiere 
a fost impusă de lubrifierea în funcţie de starea rul-
mentului. Utilizarea ultrasunetelor pentru a măsura 
frecarea în timp real, cu scopul de a determina 
exact când este necesară ungerea (și cât), pentru 
a readuce fricţiunea la sau aproape de nivelul ideal. 
Trecerea la lubrifierea asistată cu ultrasunete va 
asigura faptul că nu furnizaţi supra-sau sub-lubri-
fiere. Totuși, prin aceasta nu s-au abordat încă cele-
lalte două probleme legate de lubrifiere: utilizarea 
lubrifiantului corect și contaminarea.

Care este treaba cu gresorii automaţi?
Pentru a rezolva celelalte două probleme de 

lubrifiere, mulţi s-au orientat către dispozitivele 
de lubrifiere automată sau gresorii automaţi. 
Lubrifierea automată oferă o metodă mai sigură și 
mai convenabilă de a furniza cantitatea exactă de 
lubrifiant în rulmenţi, mai frecvent. 

Aceste dispozitive ne asigură de faptul că 
folosim întotdeauna vaselina corectă stocată în 
dispozitiv, dar și că reducem sau eliminăm posibili-
tatea contaminării cauzate de mediul operaţional. 
Aceste dispozitive funcţionează la intervale de timp 
și sunt setate să distribuie lubrifiant pe o anumită 
frecvenţă sau la un timp de funcţionare setat.
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Dispozitivele de lubrifiere automată au evoluat, 
pentru a deveni mai inteligente. Multe dintre aces-
tea nu numai că distribuie lubrifiantul, dar pot seta 
și alarme pe baza unui feedback excesiv și a unei 
cantităţi scăzute de lubrifiant.

Cea mai bună variantă din cele două: 
SmartLube - lubrifiant cu un singur punct, 
acţionat de la distanţă, în funcţie de nivelurile 
de frecare

Avem două soluţii care abordează diferitele 
aspecte ale problemelor comune de lubrifiere. Pe 
de o parte, avem lubrifiere asistată cu ultrasunete, 
care folosește frecarea pentru a determina când 
și cât de multă lubrifiere este necesară. Împreună 
cu folosirea de bune practici de lubrifiere, aceasta 
va oferi beneficii, dar necesită totuși o investiţie în 
timp și instruire, pentru a se asigura că este utilizat 
lubrifiantul adecvat pentru a reduce potenţialul de 
contaminare.

Pe de altă parte, avem dispozitive de lubri-
fiere automate care livrează lubrifiantul corect, fără 
contaminanţi, dar la intervale de timp sau pe bază 
de ore de funcţionare, versus în funcţie de starea 
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sau fricţiunea rulmentului, ceea ce duce adesea la 
neoptimizarea frecvenţei de lubrifiere.

Ce-ar fi dacă am putea combina precizia 
dovedită și cea mai bună practică a lubrifierii în 
funcţie de starea rulmentului folosind ultrasunete 
cu comoditatea, siguranţa și precizia dispozitivelor 
de lubrifiere automată? Am putea avea în acest fel o 
soluţie care ne permite să lubrifiem rulmenţii numai 
atunci când este necesar, măsurând frecarea și 
asigurându-ne că folosim întotdeauna lubrifiantul 
corect, fără contaminanţi, de fiecare dată. Exact 
asta face SmartLube de la UE Systems.

Lubrifiaţi în funcţie de frecare, de pe orice 
dispozitiv, oriunde

Dacă folosim tehnologia pentru a face ca toate 
acestea să fie acţionate de la distanţă, acum putem 
monitoriza fricţiunea în timp real a rulmenţilor 
noștri și, atunci când este necesar, putem distribui 
de la distanţă lubrifiantul corect. Toate acestea 
cu încrederea că lubrifiantul ajunge la rulment cu 
alerte și notificări în timp real de la orice dispozitiv 
conectat la internet, oriunde în lume!  

OnTrak SmartLube de la UE Systems are puterea 
de a monitoriza fricţiunea rulmentului în timp real 
și comoditatea, siguranţa și precizia lubrifianţilor 
cu rulment într-un singur punct. Experţii în lubrifiere 
pot lubrifia acum de la distanţă cu încredere de 
oriunde, oricând, pe orice dispozitiv.

Cum funcţionează acest lucru?  
Acest dispozitiv perturbator funcţionează pe baza unui concept sim-

plu: senzorii cu ultrasunete sunt montaţi permanent pe rulmenţi, pentru a 
monitoriza nivelurile de frecare. Toate aceste date sunt trimise către o uni-
tate centrală de procesare - OnTrak - și pot fi vizualizate în tablouri de bord 
folosind orice dispozitiv conectat la internet. OnTrak este apoi conectat și 
la dispozitive de lubrifiere cu un singur punct. Pe baza nivelurilor de frecare 
și a alarmelor de configurare, avem acum posibilitatea de a transmite către 
OnTrak informaţia că un anumit rulment are nevoie de lubrifiant. OnTrak va 
instrui apoi SmartLube – gresor cu un singur punct - să distribuie lubrifi-
ant, în cantitatea potrivită. Și partea cea mai bună: toate acestea pot fi 
realizate de la distanţă, oriunde, oricând. A


