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Amestecarea lubrifianţilor poate produce consecinţe asupra lubrifiantului însuşi cât şi 
asupra maşinii. Aceste consecinţe includ: 

 Incompatibilităţi între uleiurile de bază întâlnite în mod obişnuit când se face 
schimbare între ulei mineral şi unele uleiuri sintetice; 

 Umflarea garniturilor sau scorojirea lor ca rezultat obişnuit al schimbării uleiului; 
conduc la scurgeri de ulei şi pierderea etanşeităţii; 

 Incompatibilităţi între pachetele de aditivi; problemele includ precipitarea aditivilor, 
pierderea proprietăţilor antiuzură, pierderea proprietăţilor de dezemulsionare, 
reducerea stabilităţii la oxidare şi pierderea stabilităţii la depozitare când lubrifianţii 
sunt amestecaţi în rezervoarele de depozitare; 

 La unsori apare incompatibilitatea între diferitele tipuri de agenţi de îngroşare; agenţii 
de îngroşare ai unsorilor sunt bine cunoscuţi ca incompatibili şi un amestec greşit de 
unsori poate duce la modificarea consistenţei şi pierdere excesivă de ulei; şi pentru că 
un agent de îngroşare cunoscut este de exemplu poliurea, trebuie ştiut că nu este 
compatibilă cu alţi îngroşători poliuree. 

 Cauzele amestecării lubrifianţilor 

De ce sunt atât de multe cazuri de amestecare de lubrifianţi? Câteva din cele mai 
obişnuite cauze sunt: 

 Nu se specifică unsoarea pentru motoarele electrice noi sau reparate; fabricanţii de 
motoare şi reparatorii folosesc unsoarea lor indigenă; în afară de cazul în care se dau 
alte instrucţiuni, unsoarea va funcţiona până la sfârşitul vieţii rulmenţilor motorului; 
de aceea în documentele de achiziţie, ar trebui să se specifice tipul de unsoare ce va fi 
folosit la ungerea rulmenţilor; 

  Control necorespunzător al stocurilor; dacă sunt situaţii în care este necesară o 
cantitate mare de ulei, pe neaşteptate, soluţiile alternative sunt amestecarea 
lubrifianţilor sau oprirea utilajelor; pentru a evita această situaţie, asiguraţi-vă că 
există suficient produs în stoc pentru acoperirea majorităţii situaţiilor posibile, că 
distribuitorul menţine un stoc suficient în depozit şi poate livra rapid produsul dacă 
este nevoie; 

 Lipsa identificării lubrifianţilor; 
 Lipsa cunoştinţelor despre pericolele amestecării lubrifianţilor; acesta este cazul cel 

mai frecvent în instalaţiile in care lucrători fără cunoştinţe sau cu puţine cunoştinţe de 
lubrifiere sunt puşi să realizeze sarcini pentru care nu sunt pregătiţi sau nu sunt 
calificaţi să le îndeplinească; 

 Trecerea de la un lubrifiant la altul. 

Subiecte de analizat în situaţia amestecării lubrifianţilor 

Problemele apar când amestecarea lubrifianţilor este inevitabilă ceea ce se întâmplă 
frecvent când se schimbă un furnizor cu altul, când e nevoie să se schimbe, din motive 
operaţionale, un lubrifiant cu altul sau când s-a produs deja o amestecare accidentală. În faţa 
acestor situaţii, trebuie luate în considerare următoarele: 

 Compatibilitatea uleiurilor de bază; 
 Compatibilitatea pachetelor de aditivi; 



 Compatibilitatea agenţilor de îngroşare, în cazul unsorilor. 

Punctul de pornire când analizăm amestecarea lubrifianţilor este specificaţia OEM pentru 
lubrifianţi. Departamentele lor de inginerie ar trebui să aibă acces la studii de compatibilitate 
între produsele lor, dar şi între produsele lor şi ale concurenţei, şi să fie capabile să furnizeze 
soluţii. Întotdeauna aceasta să fie prima sursă de informare. 

Dacă OEM nu pot să furnizeze aceste soluţii, este sarcina consumatorului să facă testarea. 
Este important să se folosească metoda potrivită ca să se obţină rezultate corecte, pentru că 
cele mai obişnuite teste, aplicate frecvent pentru analiza uleiurilor, nu furnizează 
consumatorului decât informaţii relative. 

Strategia pentru testarea amestecurilor de lubrifianţi include: 

 În cazul uleiurilor, faceţi amestecuri în proporţiile 90/10, 50/50 şi 10/90; testaţi 
filtrabilitatea, apariţia sedimentelor, culoarea/claritatea, rezistenţa la oxidare şi 
stabilitatea la depozitare; 

 În cazul unsorilor, faceţi amestecuri în proporţiile 75/25 şi 25/75; testaţi consistenţa, 
punctul de picurare şi stabilitatea la forfecare; 

 În toate cazurile, după amestecarea lubrifianţilor, planificată sau accidentală, 
continuaţi testarea amestecului până determinaţi toate consecinţele amestecării. 

Evitarea amestecării lubrifianţilor 

Cauza principală a amestecării lubrifianţilor este, probabil, lipsa identificării 
lubrifianţilor pe toate părţile ambalajului lubrifiantului (rezervor, butoi, container) şi pe 
părţile laterale ale utilajului. Rezolvarea e simplă şi ieftin de implementat – stabiliţi un cod 
de culori şi un sistem de marcare. Odată ce au fost aplicate, singura posibilitate de 
amestecare accidentală provine din manipulări necorespunzătoare. 

Pe de altă parte, este simplu de implementat o politică inteligentă de practici de 
conducere a transferului şi depozitării lubrifianţilor. După ce au fost stabilite condiţiile de 
depozitare, asiguraţi-vă că echipamentul de transfer (pompe, containere, furtune, sisteme de 
filtrare) sunt destinate, pe cât posibil, fiecărui tip de lubrifiant şi nu este posibilă folosirea lor 
de la un tip de lubrifiant la altul, şi că procedurile de golire şi reumplere sunt respectate. 
Odată ce au fost stabilite proceduri corecte de depozitare ş manipulare, singura posibilitate de 
amestecare va fi schimbarea planificată a lubrifianţilor, când se va putea beneficia de 
avantajul unei planificări uşoare şi sigure a tuturor precauţiilor de luat. 


