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1. Introducere 

 
Se spune că în univers sunt două forţe fundamentale: VIAŢA şi 

TIMPUL. Toate organismele, toate structurile anorganice şi toate 
componentele echipamentelor şi maşinilor sunt supuse efectului 
timpului. Aşa de puternic este acestă forţă încât rolul ÎNTREŢINERII 
(MENTENANŢEI) nu este atât de a preveni degradarea cât de a o 
încetini, de a menţine piesele în lucru cât mai mult posibil, sau de a 
înlocui componentele defecte, ori de a recalibra dispozitivul, de a 
reduce efectele a sute de parametri defavorabili. 
 Astfel verbul “a intreţine” devine sinonim cu “un scop de a 
continua să exişti” şi astfel această nevoie de a extinde durata de viaţă 
este esenţa muncii de mentenanţă. 
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Nevoia de mentenanţă apare natural pentru a se opune forţelor 
de degradare şi poate fi rezultatul unei intervenţii ce urmează un plan 
de întreţinere sau de reparare a echipamentului. 
 Reducerea costurilor şi rentabilizarea procesului industrial se 
pot realiza doar prin combinarea diversilor factori: creşterea fiabilităţii 
utilajului, creşterea siguranţei îin exploatare, scăderea costurilor de 
exploatare, toate conducând la un cost total eficentizat (figura 1). În 
consecinţă, întreţinerea maşinilor nu poate fi privită în mod izolat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Viziunea globală a managementului mentenanţei 

 
În managementul mentenanţei se cunosc şi se aplică cele mai 

bune 10 metode care susţin procesul de mentenanţă [2]. Acestea se 
prezintă succint astfel: 
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Fig.1 Obiectivele procesului de 
management al mentenanţei [3] 
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1. Lucrul în echipă; 
2. Productivitate orientată pe contractori; 
3. Integrare totală cu piese de schimb şi servicii oferite de 

furnizori; 
4. Susţinere din partea managementului; 
5. Planificare şi programare proactivă; 
6. Îmbunătăţirea continuă a procesului de mentenanţă; 
7. Îmbunătăţirea continuă a procesului de achiziţie a materialelor 

şi serviciilor; 
8. Integrarea procesului de mentenanţă în organizaţie; 
9. Îmbunătăţirea managementului comenzilor; 
10. Fiabilitate bazată pe producţie. 

Pentru înţelegerea completă şi corectă a managementului 
mentenaţei se dezvoltă câteva aspecte legate de aceasta. 

 
2.1. Tipuri de mentenanţă 

 
Se dau, pentru început câteva definiţii legate de mentenanţă[1]: 
  

Mentenanță = Orice activitate desfăşurată pentru un echipament cu 
scopul de a-i permite continuarea îndeplinirii funcţiilor pentru care a 
fost proiectat initial. 

Mentenantă planificată = Orice activitate de întreținere pentru care a 
fost prestabilită o anumită procedură de muncă, situaţie în care, s-
au estimat deja toate echipamentele, instrumentele, materialele şi 
mâna de lucru necesare, precum şi disponibilitatea asigurată 
înainte de începerii activităţii. 

Mentenantă programată = Mentenanță realizată într-un anumit 
interval de timp prestabilit în intervalul de funcţionare a unui 
echipament. 

Mentenantă neprogramată = Mentenanță Corectivă necesară în cazul 
apariţiei anumitor situaţii. 

Mentenantă preventivă = Mentenanță realizată la intervale prestabilite 
sau în concordanţă cu anumite criterii prestabilite, în scopul de a 
reduce posibilele avarii sau degradări ale bunei funcţionări pentru 
un echipament. 

Mentenantă proactivă = Mentenanță întreprinsă înaintea producerii 
unei avarii, cu scopul de a preveni orice stare de avarie (revizuire 
programului de reparaţii, asigurarea stocului de piese de schimb şi 
în funcţie de monitorizarea parametrilor de funcţionare). 
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Mentenantă reactivă (accidentală) = Mentenanță realizată după 
identificarea avariei în scopul de a repune în funcţiune un 
echipament astfel încât acesta să funcţioneze în parametrii 
nominali. 

 Corelarea şi interconectarea diferitelor tipuri de mentenaţă se 
poate reprezenta ca în figura 2. 

 
Fig. 2  Tipuri de mentenanţă şi corelarea acestora 

 
 Prima diviziune este dată de aplicarea mentenanţei planificată 
şi neplanificată (programată). Aceasta din urmă are o singură diviziune, 
care se materializează prin mentenanţa reactivă, pe când mentenanţa 
planificată, care conţine mentenanţa proactivă, care la rândul ei conţine 
ca diviziune mentenanţa programată. Din cele enumerate se poate 
înţelege că pentru aplicarea unei mentenanţe programate, calea de 
urmat este deosebit de lungă şi necesită pregătirea continuă, care are 
la bază un istoric al reparaţiilor utilajului. 
 

2.2. Evoluţia mentenanţei 
 
 Prezintă o importanţă deosebită prezentarea evoluţiei 
mentenanţei, care a apărut în jurul anilor patruzeci (1940) şi a evoluat 
în timp cu urcuşuri şi coborâşuri în aplicabilitatea acesteia, cu 
înţelegerea mai mult sau mai puţin profundă a utilităţii acesteia şi a 
posibilităţilor celor ce o aplică de a diminua costurilor întreruperilor şi a 
intervenţiilor (reparaţiilor). 
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Fig. 3  Evoluţia mentenanţei 
 

 Începând cu anii 80 mentenanţa suferă un proces complex de 
standardizare, prin care legitimitatea modului de aplicare este 
asigurată, iar cei ce o aplică atât în interes propriu, cât şi pentru terţi 
metodologia şi corectitudinea sunt legiferate.  
 Începând cu anii 2000 evoluţia mentenaţei duce la mentenaţa 
totală, care implică anumite cerinţe. Acestea pot fi enunţate, pe diferite 
categorii de cerinţe, astfel: 

• Din punctul de vedere al echipamentului există 
probabilitatea unui echipament de a-şi îndeplini funcţiile sale: 

- pe timpul duratei normate de funcţionare;  
- într-un context operațional specific. 

• Din punctul de vedere al operatorului există probabilitatea 
ca echipamentul să ofere rezultatul cerut:  

- într-un anumit interval de timp;   
- printr-un set de specificaţii tehnice şi calitative. 

• Din punctul de vedere al afacerii trebuie să existe 
probabilitatea de a obţine profitabilitate maximă a 
echipamentelor în ciclul lor de viaţă  

 - fără să afecteze mediul înconjurător;  
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 - fără asumarea de riscuri inutile. 
 

3. Mentenanţa condiţională 
 

3.1. Definiţii de bază 
 

Fig. 4  Diagrama apariţiei unui 
defect 

 
 Din figura 4 se 
extrag următoarele definiţii:  

Curba P-F: 
Figura alăturată  este numită 
curba P-F. Aceasta arată 
momentul în care a apărut 
defectul (punctul O), cum 
evoluează până în momentul 

în care poate fi detectat (punctul P). În cazul în care nu este detectat şi 
corectat, acesta continuă să evolueze până în momentul în care se 
atinge punctul de avarie funcţională (punctul F). 

Intervalul P-F:  
Intervalul între punctul la care o potenţială avarie devine detectabilă şi 
punctul la care aceasta evoluează într-o avarie funcţională (cunoscută 
şi sub numele de “perioada de agravare a avariei” şi “timpul rămas 
până la avarie”). 
 

3.2. Obiective 
 

 Principalele obiective ale mentenaţei condiţionale sunt: 
- Sisteme de supraveghere: sesizeză o problemă, fiind capabil să 

facă distincţia dintre condiţiile de funcţionare normală şi anormală.  
- Sisteme de protectie. Evită avariile catastrofale. În cazul în care un 

echipament se opreşte brusc din functionare, aceasta este protejat 
în cazul în care parametrii care indică starea sa, ating valori 
considerate a fi periculoase. 

 - Diagnosticul avariei. Defineşte problema apărută.  
- Prognozarea duratei de viata. Estimează durata de funcţtionare a 

maşinii exceptând cazul de avarie catastrofală. 
 

3.3. Selecţia tehnologică 
 
 Tehnologia de urmat depinde de mai mulţi factori: tipul 
echipamentului, modul de diagnosticare al defectului şi valoarea 
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investiţiei. Tehnologia de mentenanţă în formă centralizată, generală se 
găseşte în tabelul 1 (Algoritmul de mentenanţă), din care executantul 
trebuie să adapteze tehnologia adecvată mentenanţei. 

Tabelul 1 

Exploatarea 
anterioară 
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 - număr de porniri 
 - defecte de funcţionare 
 - întreţinere normală 

Performanţele 
motorului 

 - parametrii motorului Proceduri de calcul şi 
comparaţii  - condiţii atmosferice 

Parametri de 
funcţionare  - evoluţii în timp Comparaţii 

Regimuri 
tranzitorii  - diagrama evoluţiilor în timp Setări 

Vibratiile 
motorului 

 - valori globale Analize comparative 
 - spectre de vibraţie 

Calitatea 
uleiului 

 - şpan metalic Corelări şi interpretări 
 - analiză chimică 

Sistemele 
motorului 

 - uzura elementelor 
Procedură de calcul a 
resursei, setări 

 - nivelul jocurilor 
 - resursele angrenajelor 
 - funcţionalitatea 

Admisie aer  - limite de pompaj Comparaţii 

Integritate 
interioară  

 - boroscopări 
Interpretări şi 
comparaţii 

 - radiografii 
 - feedback (control de 
răspuns) 

Jocuri interne 
 - măsurători directe 

Comparaţii  - folosirea instrumentelor 
specifice 

Supraîncălzire 
locală 

 - termografie 
Interpretări şi 
comparaţii 

 - răcirea uleiului în lagăre 
 - câmpul de temperatură a  
gazelor de ardere 

Calitatea 
gazelor de 
ardere 

 - verificarea pulverizării 
injectoarelor Interpretări şi 

comparaţii - compoziţia chimică a gazelor 
de ardere 

Integritate 
generală a 
motorului 

 - verificare vizuală exterioară 
Interpretatări ale 
analizei şi 
comparaţii 

 - rotire manuală 

 - spectru şi nivel de zgomot 

 
3.4. Factorii cheie 

 
Factori cheie pentru o monitorizare de succes a stării de 

funcţionare şi de intervenţie prin reparaţii sunt: 
    - Selectarea tehnologiei adecvate; 
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    - Monitorizarea cauzelor avariei şi simptomelor acesteia;  
   -  Stabilirea unei frecvențe de monitorizare adecvată;  
   - Capacitatea de a întelege rezultatele și tendințele;  
    - Metode şi programe pentru stocarea şi analiza informaţiei;  
    - Stabilirea limitelor şi alarmelor adecvate;  
    - Updatarea tehnologiei;  
    - Integrarea tehnologiei în interiorul organizaţiei; 
   - Cuantificarea beneficiilor programului; 
    - Educaţie şi certificare profesională în vederea aplicării 
programului adoptat, adecvat. 
 

3.5. Tehnici de monitorizare 
 
a. Inspecția vizuală 

Este cea mai utilizată tehnică de monitorizare, se folosește 
uşor şi rapid şi are  un cost relativ scăzut. În mod normal acesta este 
folosită pentru a constata vizual starea fiecărei piese, aliniamentul, 

forma sau dacă prezintă fisuri.  
Beneficii: Execuţie ușoară şi 

rapidă, relativ ieftină şi care nu 
necesită nici un echipament special 
pentru vizualizare directă. 

Limite: Limita sa principală 
este dată de faptul că nu descoperă 
decât discontinuitătile evidente, iar 
calitatea sa este limitată de capacitatea 
de vizualizare pe care o are ochiul 
omenesc sau a instrumentelor de 
îmbunătătire a câmpului vizual. 
 
Fig. 5  Inspecţia vizuală 
 

b. Analiza vibrațiilor  
 

Unul din instrumentele de bază folosite în mentenanţa 
predictivă a echipamentelor şi instalatiilor, este dată de măsurarea şi 
analizarea vibratiilor, datorită faptului că 90 % din avariile care apar în 
cazul utilajelor sunt datorate de o schimbare apărută în funcţionarea 
lor, care în cea mai mare parte pot fi sesizate prin punerea în evidenţă 
a vibraţiilor. 
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Fig. 6  Analiza vibraţiilor 
 

Problemele care pot fi în mod normal detectate şi corectate prin 
programul  de analiză al vibraţiilor includ: 

 
● Dezalinierea; 
● Dezechilibru; 
● Rezonanţă; 
● Slăbirea îmbinărilor mecanice; 
● Defecte în lagăre; 
● Probleme ale pompelor; 
● Funcţionare anormală a angrenajelor; 
● Probleme electrice asociate motoarelor; 
● Probleme apărute la transmisia prin curele. 
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4. Concluzii 
 
■ Un program de mentenanţă totală oferă industriei o 

alternativă la practicile actuale de mentenanţă, care este o 
reprezentare sintetică a noului concept de management.  

■ Triunghiul, supranumit „de aur”, în literatura de specialitate, 
precizează că domeniul mentenanţei a devenit complex şi interactiv 
între cele trei componente ale sale:  mentenanţa predictivă, inspecţiile 
programate şi piesele de schimb.  

■ Prin folosirea muncii în echipă, echipa de lucru devine o forţă 
efectivă ce crește continuu, atingând ţinte şi lucrând într-o atmosferă 
foarte eficientă.  

■ Este foarte importantă implementarea managenentului 
mentenanţei în sistemul de organizare al întreprinderii. 
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