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Lucrarea îşi propune prezentarea instrumentului informatic integrat pentru modelarea şi simularea 
comportării la uzură şi a durabilităţii lubrifianţilor, realizat în cadrul unui proiect CEEX, de către 
parteneriatul compus din mai multe unităţi de cercetare ştiinţifică, institute, universităţi şi centre de 
excelenţă din universităţi. 

Ideea de bază a cercetărilor ţine seama de contextul condiţiilor de fabricaţie actuală, considerându-se 
important să se dezvolte o metodă de diagnosticare rapidă a lubrifianţilor lichizi (utilizaţi la automobile, 
aparate de zbor, nave maritime, locomotive, precum şi la diferite instalaţii). Necesitatea actuală de 
proiectare rapidă şi adaptabilă în industrie impune utilizarea unor tehnologii avansate, respectiv a unor 
instrumente de modelare, simulare şi produse integrate.                  

Pornind de la practica curentă a schimbului de ulei la maşini, s-a emis ideea de a se impune ca 
acesta să fie făcut atunci când uleiul este complet uzat şi nu după recomandările teoretice ale 



producătorului. Realizarea instrumentului de modelare şi simulare a gradului de uzură şi a durabilităţii 
acestuia a presupus dezvoltarea unei aparaturi de diagnosticare rapidă a lubrifianţilor lichizi, cu 
investiţii minime, cu grad de precizie ridicat şi uşor de folosit. Astfel, procedeul propus aduce câteva 
avantaje semnificative: cantitatea mică de lubrifiant necesară pentru o determinare, timpul scurt al 
măsurătorii propriu-zise, posibilitatea de adaptare a metodei în funcţie de condiţiile concrete. 
 

Cuvinte cheie: instrument informatic integrat, uzură, durabilitate, lubrifiant 
 

 
ADVANCED TECHNOLOGIES USE FOR THE ACHIEVEMENT  

OF AN INTEGRATED INFORMATIC DEVICE FOR THE WEAR BEHAVIOUR   
AND SUSTAINABILITY LUBRICANTS STUDY 

 
This paper aims to present integrated informatics device for lubricants wear behavior and 

sustainability modeling and simulation, which is developed under a CEEX project by the partnership 
which consists of several research units, institutes, universities and universities’ excellence centers. 

The researches basic idea takes into account the current context of manufacturing conditions, 
considering the importance to develop a rapid diagnostic method for liquid lubricants (used in 
automobiles, aircraft, ships, locomotives and other facilities). Industry current need for rapid and 
adaptive design requires the use of advanced technologies, of modeling, simulation and integrated 
products. 

Starting from the cars exchanging oil practice, it has been issued the idea that this one should be 
done when the oil is completely worn out and not following the manufacturer's theoretical 
recommendations. The achievement of the modeling and simulation device for the wear degree and 
sustainability determination involved the development of a fast diagnostic apparatus for liquid 
lubricants, with minimal investment, a high degree of accuracy and ease to use. Thus, the proposed 
process has several significant advantages: the small amount of lubricant required for a determination, 
the measurement short time, the possibility of method adapting according to practical conditions. 
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1. INTRODUCERE 

 
Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea instrumentului informatic integrat pentru modelarea şi 

simularea comportării la uzură şi a durabilităţii lubrifianţilor, realizat în cadrul unui proiect CEEX, de 
către parteneriatul compus din următoarele unităţi de cercetare ştiinţifică, institute, universităţi şi 
centre de excelenţă din universităţi: S.C. ICTCM Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică 
pentru Construcţii Maşini S.A. Bucureşti, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Centrul de 
Excelenţă Ştiinţifică în Inginerie Mecanică şi Tribologie – UPB-CESIT, Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti – Centrul de Tehnologii Avansate – UPB-CTANM, Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti – Centrul de Cercetari Energetice şi de Protecţia Mediului – UPB-
CCEPM, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, INCDFM Bucureşti – 
Măgurele, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. 

Ideea de bază a cercetărilor ţine seama de contextul condiţiilor de fabricaţie actuală, considerându-se 
important să se dezvolte o metodă de diagnosticare rapidă a lubrifianţilor lichizi (utilizaţi la automobile, 
aparate de zbor, nave maritime, locomotive, precum şi la diferite instalaţii). Necesitatea actuală de 
proiectare rapidă şi adaptabilă în industrie impune utilizarea unor tehnologii avansate, respectiv a unor 
instrumente de modelare, simulare şi produse integrate.                  

Pornind de la practica curentă a schimbului de ulei la maşini, s-a emis ideea de a se impune ca 
acesta să fie făcut atunci când uleiul este complet uzat şi nu după recomandările teoretice ale 
producătorului. Realizarea instrumentului de modelare si simulare a gradului de uzură şi a durabilităţii 
acestuia a presupus dezvoltarea unei aparaturi de diagnosticare rapidă a lubrifianţilor lichizi, cu 
investiţii minime, cu grad de precizie ridicat şi uşor de folosit. Astfel, procedeul propus aduce câteva 



avantaje semnificative: cantitatea mică de lubrifiant necesară pentru o determinare, timpul scurt al 
măsurătorii propriu-zise, posibilitatea de adaptare a metodei în funcţie de condiţiile concrete. 

 
1.1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniu 

 
În stadiul actual, uleiul din instalaţii este schimbat în funcţie de recomandările producătorului 

(numărul de ore de funcţionare sau numărul de kilometrii parcurşi). În România aceste instrucţiuni nu 
sunt respectate aproape deloc, uleiul schimbându-se mult mai repede, deoarece piaţa uleiurilor de 
motor a fost invadată de produse pirat, existenţa protecţiei  consumatorului în acest sens fiind aproape 
nulă. În Europa de Vest, SUA sau Japonia uleiul se schimbă conform instrucţiunilor producătorului, 
dar la numărul minim de kilometri parcurşi recomandaţi. Stabilirea momentului de înlocuire a uleiului 
este destul de dificilă deoarece acesta depinde de factori greu de controlat. În unele cazuri, la automobile, 
uleiul se schimbă mai frecvent decât este necesar, pentru a avea certitudinea că eficacitatea uleiului nu a 
fost complet epuizată, procedeu nedăunător din punct de vedere tehnic, însă  costisitor.  

Pentru înlocuirea uleiului uzat nu se poate stabili un termen comun pentru toate motoarele care să fie 
definit prin parcursul autovehiculului sau prin intervalul de timp. Degradarea uleiului în timpul serviciului 
depinde, în afară de durata de funcţionare a motorului, de oxidarea şi impurificarea sa. La temperaturi 
ridicate de funcţionare, uleiurile cu stabilitate termo-oxidantă scăzută formează depuneri de cărbune şi de 
lacuri, precum şi acizi corozivi. În ceea ce priveşte impurificarea, aceasta se datorează condensării vaporilor 
de combustibil şi apă, precum şi particulelor de rugină sau metalice provenite din uzura motorului. Gradul 
de impurificare şi durata de utilizare a uleiului depind de condiţiile de exploatare, de calitatea uleiului, de 
construcţia şi de starea tehnică a motorului, aprecierea stadiului de degradare şi a momentului de 
schimbare făcându-se prin analiza periodică a caracteristicilor sale fizico-chimice, valorile limită 
acceptabile fiind stabilite pentru fiecare tip de motor de către constructor.  

Pe plan internaţional, principalele direcţii şi orientări sunt canalizate în domeniul mentenanţei 
predictive, aplicabilă la orice fel de sistem de lubrifiere în circuit închis. Pentru a fi eficient în monitorizarea 
stării mecanismului, cât şi a lubrifiantului, se impune adoptarea unui program modern de analiză a uleiului, 
(figura 1). Această monitorizare poate fi separată pe două direcţii principale: monitorizarea produselor de 
uzură (reziduurilor) pentru determinarea calitativă a naturii particulelor de uzură transportate de lubrifiant 
de pe suprafeţele de lucru şi respectiv monitorizarea stării lubrifiantului pe baza unor teste fizico-chimice, 
pentru a determina dacă lubrifiantul însuşi este apt pentru exploatare, [1], [2]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Exemplu de program modern de analiză a uleiului 
 

1.2.   Metoda propusă pentru realizarea instrumentului informatic integrat  
 

 



Noua metodă propusă de diagnosticare rapidă a lubrifianţilor se realizează cu ajutorul procesului 
de expulzare a peliculei de lubrifiant (squeeze-film). Metoda propusă pentru diagnosticarea uleiurilor 
este o metodă originală, rapidă (5 – 10 minute) şi foloseşte pentru determinări o cantitate redusă de 
lubrifiant (circa 100 ml), putându-se preciza într-un timp scurt gradul de uzură, din punct de vedere al 
proprietăţilor acestuia în condiţiile unei curgeri hidrodinamice.  

Prin colectarea şi testarea comparativă a mostrelor de ulei la diferite momente de timp, respectiv 
cu diverse grade de uzură, se pot trasa curbele de uzură viscozimetrice specifice fiecărui tip de 
lubrifiant. Folosind un aparat matematic adecvat, se poate determina legea de variaţie a gradului de 
uzură în funcţie de timp, necesară pentru a se putea stabili « rezerva de viaţă » a lubrifiantului 
considerat. În acest mod se poate adopta un criteriu obiectiv privind aprecierea degradării uleiului şi 
stabilirea momentului optim de înlocuire. Acurateţea şi precizia metodei sunt asigurate de caracterul 
comparativ al determinărilor, prin utilizarea în paralel a două sisteme de măsură, unul în concepţie proprie, 
originală, şi cel viscozimetric, de referinţă.  

Dintre tehnologiile avansate folosite la crearea instrumentului de modelare şi simulare pentru evaluarea 
şi cuantificarea gradului de uzură a lubrifianţilor s-au folosit facilităţile software-ului LabVIEW, unul dintre 
cele mai moderne instrumente de lucru din domeniul gestionării, prelucrării şi achiziţiei de date, element ce 
a imprimat cercetărilor un caracter de noutate şi complexitate, [3]. 

De asemenea, instrumentul realizat se bucură de un caracter multidisciplinar, prin îmbinarea 
arhitecturii acestuia, de tip centralizat, care gestionează un ansamblu format din patru module de lucru 
principale: modulul teoretic, modulul experimental reologic, modulul de validare viscozimetrică şi 
modulul de analiză spectrometrică.  

 
2. PREZENTAREA INSTRUMENTULUI INFORMATIC INTEGRAT  

ŞI A TEHNOLOGIILOR AVANSATE FOLOSITE 
 
Modulele de lucru din componenţa instrumentului informatic integrat realizat pentru modelarea şi 

simularea comportării la uzură şi a durabilităţii lubrifianţilor sunt descrise pe scurt, cu accent pe 
principalele lor funcţiuni: 
1. Modulul teoretic are rolul de a analiza fenomenele ce stau la baza procesului de expulzare a 
filmului de lubrifiant, precum şi de a genera curbele teoretice specifice curgerii fluidului în interstiţiul 
de lucru, necesare corelării şi interpretării rezultatelor experimentale, [7]. 
2. Modulul experimental reologic are drept componentă principală un dispozitiv de măsurare 
original, cuplat cu un sistem de achiziţie şi prelucrare de date. Utilizând o cantitate foarte mică din 
lubrifiantul de diagnosticat (100 ml) şi două semicuple plane orizontale – una fixă inferioară şi una 
mobilă superioară, se înregistrează variaţia în timp a presiunii şi a grosimii filmului de lubrifiant cu 
ajutorul a trei traductoare de presiune şi a unui traductor de proximitate, în timp ce pelicula de ulei este 
expulzată sub greutatea semicuplei superioare, (figura 2). Curba de squeeze-film astfel înregistrată 
constituie „amprenta” lubrifiantului utilizat, „amprentă” ce depinde de o multitudine de factori printre 
care şi gradul de uzură al lubrifiantului, [4].  
 



                 
 

Figura 2. Instalaţia experimentală pentru testarea lubrifianţilor în mişcarea de “squeezing” 
(expulzarea fluidului între două plăci plane paralele) 

 
3. Modulul de validare viscozimetrică se bazează în principal pe un reometru de tip PHYSICA.   Din 
punct de vedere constructiv, reometrul este compus dintr-o unitate mecanicã şi o unitate electronică. 
Elementele componente ale unităţii mecanice sunt: sistemul de măsurare adaptat pentru trei geometrii 
de lucru, instalaţia de termostatare, sistemul de antrenare şi instalaţiile anexe. Unitatea electronică, la 
rândul ei, este compusă din următoarele elemente: sistemul de transfer al parametrilor măsuraţi, 
sistemul de prelucrare a datelor şi unitatea centrală de comandă şi control. Rolul acestui modul în 
ansamblul sistemului software integrat este de a valida rezultatele experimentale furnizate de modulul 
experimental reologic şi de a stabili corelaţiile necesare, [5], [6]. 
 
4. Modulul de analiză spectrometrică are la bază folosirea microscopiei electronice prin transmisie pentru 
obţinerea de informaţii privind particulele de uzură ce pot fi identificate în probele de lubrifianţi uzaţi. Prin 
compararea a două structuri microscopice ale aceluiaşi lubrifiant (figura 3), în diferite stadii de utilizare, se 
poate pune în evidenţă particulele de uzură formate, forma lor, precum şi dimensiunile acestora, [8].  
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Figura 3. Probe de ulei de motor multigrad M 30 neuzat (a) şi uzat (b) 
 

La baza realizării instrumentului de modelare şi simulare pentru evaluarea şi cuantificarea gradului de 
uzură şi a durabilităţii lubrifianţilor se află softul LabVIEW - Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench, mediu de programare grafică  dezvoltat de National Instruments Corporation. Acesta este util 
în achiziţia, prelucrarea şi prezentarea datelor, controlul şi comanda proceselor industriale, analiza 
comportării dinamice a sistemelor. Folosind un limbaj de programare grafică, în acest mediu se pot realiza 
aplicaţii executabile, denumite instrumente virtuale, care pot satisface oricare din direcţiile de utilizare 
prezentate anterior. Programarea se realizează pe baza diagramelor bloc (Figura 4), care sunt apoi 
compilate în cod maşină. Instrumentele virtuale realizate sunt constituite dintr-un panou frontal, care 
simulează masca aparatului de masură şi o diagramă bloc, care este de fapt programul executabil. Panoul 
frontal conţine icon-uri care reprezintă diverse butoane, comutatoare, ecrane şi alte elemente care ar putea 
intra în componenţa unui aparat de masură, [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin folosirea unor tehnologii avansate, moderne s-a creat o metodologie nouă, modernă, eficientă, 
performantă şi ecologică pentru evaluarea si cuantificarea gradului de uzură şi a durabilităţii lubrifianţilor, 
precum şi realizarea unui aparat complex de diagnosticare a « rezervei de viaţă » pentru lubrifianţi.  

 
 
 

Figura 4. Exemplu de 
programare în LabVIEW  

ba 



3. REZULTATE ŞI CONCLUZII  
 

Prin folosirea unor tehnologii avansate, s-a creat o metodologie nouă, modernă, eficientă, performantă şi 
ecologică pentru evaluarea şi cuantificarea gradului de uzură şi a durabilităţii lubrifianţilor, precum şi 
realizarea unui aparat complex de diagnosticare a « rezervei de viaţă » pentru lubrifianţi. Cercetările 
întreprinse în cadrul proiectului au asigurat realizarea unei modernizări a laboratoarelor existente şi au creat 
premizele dezvoltării unor noi direcţii de abordare a problemelor legate de durabilitatea lubrifianţilor. 
 Tehnologiile moderne aplicate la realizarea instrumentului informatic integrat au contribuit la 
obţinerea unui aparat „prietenos” cu mediul, dar şi cu utilizatorii săi, el putând fi folosit de către un 
mare număr de beneficiari, atât în domeniul laboratoarelor de cercetare sau didactice, cât şi în unităţi 
de producţie sau de exploatare mici, cu posibilităţi financiare modeste.  

Nivelul ridicat al parametrilor de performanţă şi calitate a sistemului informatic realizat este 
subliniat de principalele caracteristici şi performanţe: 
 Sistemul este complet  integrat: 
 toate modulele sunt strâns legate între ele, utilizatorii lucrând simultan în reţea şi prelucrând aceleaşi date; 
 legăturile dintre diferitele module se fac direct, fără a fi nevoie de importuri şi exporturi de date şi 

fără a se genera redundanţe ale datelor; 
 fluxurile de date din cadrul instrumentului propus sunt rapide şi bine organizate, acest lucru fiind 

un sprijin important pentru managementul informaţiilor în ansamblu. 
 Sistemul este flexibil şi scalabil: 
 adaptarea sistemului la specificul fiecărui beneficiar potenţial se face uşor şi cu costuri minime; 
 modalitatea de structurare a instrumentului propus permite realizarea configuraţiei optime pentru 

fiecare utilizator, prin selectarea componentelor şi a serviciilor necesare. 
 Sistemul utilizează tehnologie informatică de vârf: 
 adaptare perfectă pentru lucrul în reţea; 
 calitate şi performanţe deosebite, asigurate prin folosirea sistemului de prelucrare şi achiziţie de 

date LabVIEW; 
 accesul la date se face în condiţii de securitate deosebite, numai în conformitate cu protocoalele de 

acces acordate fiecarui utilizator în parte. 
 Sistemul este deschis: 
 acces liber la datele din interiorul sistemului pentru folosirea în programe de analiză sau în alte 

sisteme; 
 capabilitate de funcţionare pe mai multe platforme hardware şi tehnologii de ultima oră (Web / 

Intranet / lnternet); 
 facilităţi care permit integrarea cu alte aplicaţii deja existente şi/sau o tranziţie lină, cu eforturi 

minime, de la alte aplicaţii la sistemul software realizat. 
Datorită faptului că acest instrument a implicat o cale facilă de proiectare rapidă şi adaptabilă 

cerinţelor pieţei şi de folosire de tehnologii avansate în acest scop, realizarea şi utilizarea acestui 
instrument de modelare şi simulare virtuală echivalează cu producţia şi livrarea unui bun de consum 
(specific necesităţilor din domeniul industrial), cu grad ridicat de adaptare la cerinţele clienţilor.  
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