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Macro-emulsie fără clor pentru prlucrarea aliajelor de aluminiu şi a oţelurilor mediu şi slab 
aliate. 
 

 
 

 LUBRIFIN METSOL B este recomandat pentru prelucrarea metalelor feroase şi 
neferoase. 

 Datorită abilităţilor bune de răcire şi lubrifiere, LUBRIFIN METSOL B este indicat pentru 
utilizare la operaţii de prelucrare severe. 

 Este recomandat în amestec cu apă în concentraţiile : 
- Rectificare: 3 –  4%, 
- Operaţii de  prelucrare severe : 5 – 7% :  

 
 
 

 ISO - L - MAA 
 
      

 

 Foarte bune performanţe anti-uzură. 
 Bună protecţie împotriva coroziunii metalelor neferoase. 
 Bună protecţie împotriva ruginirii metalelor feroase. 
 Foarte bună stabilitate în funcţionare. 
 Bună rezistenţă împotriva dezvoltării bacteriilor. 

   
 
 

  Foarte bune proprietăţi de lubrifiere. 
  Foarte bună rezistenţă la oxidare. 
 Foarte bună protecţie antiuzură asigurând o durată de viaţă maximă echipamentelor. 

* Determinare periodică 
Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ 
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METSOL B  
CARACTERISTICI METODE UNITĂŢI 

CONCENTRAT EMULSIE 3% 
Densitate la  20°C STAS 35 kg/m³ 930  
Vâscozitatea cinematică la 40°C ISO 3104 mm²/s 41  
pH 
 

ST 1- 094 ,pct..3 
(PSI – 34) 

 
 

 
 

9 – 9,5 
 

Stabilitatea la stocare*, 72h la 5 °C ST 1- 094, pct..1  Stabilă  

 stabilă Stabilitatea la temperatura de lucru, 
24h la 25°C 

ST 1-094, pct..2 
 

 
   

Determinarea coroziunii pe placa 
de fontă (Herbert) ST 1- 094, pct..4   Span – fără rugină 

Placa – fără ciupituri 

APLICATII 

SPECIFICAŢII 

ISO 6743/7 

AVANTAJE 

MANIPULARE, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE 
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DESCRIEREA METODEI NESTANDARDIZATE 

1.Stabilitatea la stocare 
 

Principiu 
        Produsul se stocheaza in urmatoarele conditii: temperatura de 5°C ± 3 °C, timp  de 72 ± 1 ore. 

Fluidul trebuie sa ramana omogen, sa nu se stratifice si sa nu prezinte depuneri. 
Aparatura  si materiale 

- cilindri gradati, de sticla, cu dop rodat, de 100 ml 
- frigider 

Mod de lucru 
Se pun 100 ml produs intru – un cilidru si se lasa in frigider la 5 ± 3 °C. Dupa 72 h, se scoate 
cilindru din frigider si se lasa la temperatura camerei timp de 4 ore, dupa care se aspecteaza 
produsul. 

 
2.  Determinarea stabilitatii  emulsiei de ulei 
 
Principiu 

Se prepara o emulsie 3 % din produsul de analizat in apa de duritate 40 grade franceze si se 
lasa la temperatura camerei ( 25 ± 5 °C ), timp de 24 h. Emulsia nu trebuie sa separe si sa nu 
prezinte crema sau sediment.  

Aparatura  si materiale 
- cilindri gradati, de sticla, cu dop rodat, de 100 ml 
- apa de duritate 40 grade franceze 

Mod de lucru 
In cilindru gradat se introduc 90 ml apa de duritate 40 grade franceze, incalzita la   24 - 40°C. Se 
cantaresc 3 g produs si se aduce la semn cu apa dura. Se agita timp de un minut pentru 
obtinerea unei emulsii omogene. Cilindrul se lasa timp de 24 ore la temperatura camerei. 
Emulsia trebuie sa fie fara straturi, crema sau ulei separat. 

2.1  Prepararea apei de duritate 40 grade franceze 
Principiu 

Doua solutii saline preparate in prealabil sunt adaugate in proportii date in apa distilata, pentru a 
se obtine apa de duritate 40 grade franceze. 

Aparatura 
- balanta cu precizie ± 0,1 g; 
- trei baloane cotate de 1000 ml 
- biureta de 25 ml 
- biureta de 5 ml. 
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Reactivi 
-  apa distilata; 
-  clorura de calciu, p.a., Ca Cl2 * 6H2O; 
-  sulfat de magneziu, p.a., MgSO4 * 7H2O; 

Mod de lucru 
Prepararea solutiei de clorura de calciu ( solutia  A) : 

- intr- un balon cotat de 1000 ml se introduc 300 – 400 ml apa distilata, peste care se 
adauga 40 ± 0,1 g CaCl2 * 6H2O . Se agita puternic pana la dizolvare completa. Se aduce 
la semn cu apa distilata. 

 
2.2  Prepararea solutiei de sulfat de magneziu ( solutia B ): 
-  se procedeaza ca mai sus, utilizand 44 ± 0,1 g  MgSO4 * 7H2O 
 
2.3  Prepararea  solutiei finale : 

-   intr-un balon cotat de 1000 ml se introduc 700 – 800 ml apa distilata. Se adauga cu ajutorul 
biuretei 19 ml solutiei A si 3 ml solutie B. Se agita si se aduce la semn cu apa distilata. 

- solutia se pastreaza maxim 3 luni. 
 

 
 
3.  Determinarea pH -ului   

 Determinarea pH- ului se face cu pH-metrul, conform procedurii de laborator PSI – 34. 
. 

 
 
4.  Determinarea coroziunii emulsiei de ulei pe placa de fonta ( Herbert ) 
Principiu 
Se pune o cantitate de span de otel pe suprafata curata a unei placi de fonta. Peste span se 
picura emulsie 3 % din proba de analizat. Dupa 20 –24 de ore se observa prezenta ruginirii pe 
span, apoi se indeparteaza spanul si se examineaza suprafata placii de fonta pentru patare sau 
ciupituri. 
Materiale si reactivi 

-   placa de fonta cenusie Fe 200 STAS 568 –75, de forma circulara cu diametrul de 80 - 120 
si grosime 5 – 15 mm; sau parata cu latura de 80 – 120 mm si grosime 5 – 15 mm. 

-   span de otel obtinut prin strunjirea uscata a otelului OL 52. Lungimea spanului trebuie sa fie 
de cca 6 mm si grosimea de 1,5 – 3 mm. Spanul de otel se pastreaza in flacoane inchise 
ermetic si marcate cu data strunjirii. Spanul se poate utiliza timp de max. un an. 

-    hartie pentru slefuire uscata HE 40 STAS 1581 – 61; 
-    pipeta; 
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 -   cilindru de sticla cu dop, de 100 ml; 
 -   exicator; 
 -   pahar Berzelius de sticla de 100 ml; 
 -   balanta cu precizie ± 0,1 g 
 -   etuva 
 -   alcool 
 -   acetona; 
 -   apa de duritate 490 grade franceze ( pct. 4.2.4 ) 

4.1  Pregatirea placii de fonta: 
        -  suprafata placii se slefuieste cu hartie HE 40, fara  a se ajunge la luciu. Slefuirea se face pe  

doua directii perpendiculare; 
                    -  place se sterge cu hartie imbibata in alcool, apoi cu hartie uscata; 

              -  dupa aceste operatii se evita atingerea placii cu mana. 
            4.2   Pregatirea spanului de otel: 

  -  se siteaza spanul pentru indepartarea particulelor mici; 
  -  se spala cu acetona intr-un pahar Berzelius si se usuca in etuva la 50 °C 
  -  se agita atingerea acestuia cu mana 

4.3   Pregatirea emulsiei 3 % in apa de duritate 40 grade franceze ( 2.1 ) 
 - intr-un cilindru gradat de 100 ml cu dop, se introduc 50 ml apa de 40 grade franceze 

(preparata ca la 2.1); 
 -  se cantaresc direct in cilindru 3 g proba de ulei, apoi se completeaza pana la 100 ml cu apa 

dura; 
 -  se agita timp de un minut. 

Mod de lucru 
  -  se plaseaza pe placa de fonta cantitati aproximativ egale de span in doua zone, astfel incat 

sa nu vina in contact una cu cealalta sau cu marginea placii de fonta; 
  -  cu o pipeta sa iau cca 2 ml emulsie 3 % si se picura peste span atat cat este necesar sa 

acopere si sa umezeasca in intregime spanul; 
  -  placa de fonta se introduce in exicator si se acopera 
  -  dupa 24 ore se scoate placa din exicator si se examineaza spanul; 
  -  se indeparteaza spanul; se sterge usor suprafata placii cu hartie imbibata in alcool; dupa 

uscare se evalueaza. 
Evaluarea rezultatelor: 

                               Se considera ca produsul trece testul ( HERBERT ) de coroziune daca : 
 -  spanul nu prezinta rugina; 
 -  placa nu prezinta pete de rugina sau ciupituri. 
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