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8 factori importanți pentru a reduce riscul 
de contaminare cu MOSH/MOAH

Pentru multe companii din industria de prelucrare a alimentelor, cererea de reducere a riscului de contaminare 
provoacă o incertitudine considerabilă. Rapoartele privind detecțiile MOSH/MOAH pot avea efecte dezastruoase, 
nu doar sub forma unor retrageri costisitoare de produse, dar pot provoca, de asemenea, daune necontestabile 
asupra reputației unei companii.

Reducerea la minimum a riscului de contaminare cu MOSH/MOAH din lubrifianți este posibilă cu ajutorul 
partenerului potrivit. Iată câteva sfaturi esențiale pentru a ajuta la minimizarea riscului:

Considerați întotdeauna lubrifierea o activitate extrem de benefică
În multe cazuri, lubrifierea este considerată ca fiind o rutină de întreținere cu relevanță redusă 
și nu ca o componentă critică. MOSH/MOAH poate cauza incertitudine și, în multe cazuri, 
lubrifianții sunt recunoscuți ca o sursă posibilă de contaminare. Acesta este un domeniu foarte 
complex, care, dacă nu este gestionat de experți, ar putea duce la o contaminare inutilă prin 
utilizarea a mai mult lubrifiant decât este necesar sau a unui lubrifiant greșit în locul greșit. 
Înțelegerea importanței lubrifierii profesionale poate adăuga mai multă valoare, poate reduce 
costurile pe termen lung și, cel mai important, cu partenerul potrivit, poate minimiza riscul.

Nu credeți tot ce auziți despre lubrifianții fără MOSH/MOAH
Nu există instrumente analitice disponibile care să poată măsura cu încredere dacă lubrifianții 
sunt 100 % fără MOSH/MOAH. Există o limită de cuantificare sub care nu este încă posibil să 
se determine cu precizie conținutul de MOSH/MOAH. Limita de cuantificare actuală de ultimă 
generație în lubrifianți corespunde la 1000 mg/kg pentru conținutul de MOSH și la 10 mg/kg 
pentru conținutul de MOAH. Aceasta lasă loc pentru ca urme ale ambelor substanțe să fie 
conținute într-o substanță fără a fi cuantificabile.

Aveți o interpretare profesională printr-o analiză de laborator
Orice analiză de laborator va trebui să fie interpretată cu atenție, deoarece chiar dacă se
detectează MOSH/MOAH, s-ar putea să nu însemne întotdeauna că produsul conține 
într-adevăr MOSH/MOAH. Există unele substanțe care sunt detectate de instrumentele de 
analiză ca fiind MOSH/MOAH, când, de fapt, nu sunt deloc așa ceva. Este esențial să aveți un 
specialist în lubrifianți experimentat și de încredere care să examineze și să interpreteze cu 
competență rezultatele, oferind un feedback rapid pentru a identifica cu ușurință ce substanțe 
au fost depistate. Faptul de a nu avea o înțelegere corectă a analizelor poate avea un impact 
real asupra proceselor de producție, calitatea produsului final și costurile.

Lucrul împreună va da rezultate mai bune
Munca în echipă face ca visul să funcționeze. Delegarea unei probleme către un alt departa-
ment sau către un furnizor nu va face decât să provoace tot mai multe probleme. Întotdeauna 
implicați în mod constructiv toate diviziile relevante, deoarece acest lucru va oferi o viziune mai 
holistică și va contribui în mare măsură la reducerea oricăror riscuri. Lucrând cu un accent pe 
managementul de proiect, vă veți asigura că angajamentele sunt respectate, că resursele sunt 
utilizate corect și că nu se pierde timp în mod inutil. De asemenea, faptul de a avea o echipă 
specializată desemnată pentru lubrifiere poate contribui la reducerea riscului de comunicare 
defectuoasă între persoanele implicate. Adesea, nu a fost alocată o echipă specializată în 
lubrifiere sau sarcinile de lubrifiere au fost externalizate, ceea ce duce la puține cunoștințe cu 
privire la soluția de lubrifiere care va contribui la obținerea unor rezultate mai bune și la 
reducerea riscului de contaminare.

Implementați cursuri periodice de formare privind lubrifierea
În prezent, în industria alimentară, este esențial să se știe ce substanțe sunt utilizate și să se 
asigure că sunt respectate reglementările stricte privind sănătatea și siguranța. Nu este 
neobișnuit ca persoanele care iau decizii cu privire la lubrifianți să aibă puțină pregătire 
relevantă. Tehnologia de lubrifiere este în continuă evoluție. Menținerea la zi și oferirea unei 
formări adecvate din partea experților în lubrifiere va asigura companiilor că vor rămâne 
competitive, va reduce riscurile și va permite efectuarea de schimbări care să se potrivească 
nevoilor industriei.

Sistemele de gestionare a proiectelor vor permite o îmbunătățire continuă
Un partener cu experiență în domeniul lubrifierii, cum ar fi Klüber Lubrication, poate furniza și 
implementa sisteme actualizate de gestionare a proiectelor. Acest lucru, la rândul său, va 
maximiza performanța mașinilor de producție și poate duce chiar la reducerea cantității de 
sarcini de lubrifiere necesare. În plus, reducerea numărului de lubrifianți care sunt necesari va 
contribui la minimizarea riscurilor, la reducerea drastică a costurilor și la diminuarea amprentei 
ecologice a unei companii.

Nu lăsați costurile pe termen scurt să fie factorul decisiv
Costul lubrifiantului va juca în cele din urmă un rol în procesul de luare a deciziei, dar nu ar 
trebui să fie factorul decisiv. Înțelegerea beneficiilor care pot fi obținute prin actualizarea sau 
schimbarea unui partener de lubrifianți nu numai că vă poate economisi bani, dar vă poate 
oferi soluții alternative mai sigure și mai inteligente care vor contribui la reducerea riscurilor 
generale.

Găsiți un partener care să se integreze în lanțul dumneavoastră de aprovizionare
Să găsiți un partener de lubrifiere care să vă ajute să reduceți riscurile și costurile este un 
lucru, dar Klüber Lubrication merge mai departe. Oferirea de ajutor pentru a verifica furnizorii 
parteneri din lanțul dvs. de aprovizionare este doar una dintre ofertele extinse pentru a vă 
ajuta să reduceți MOSH/MOAH în produsele finale.

Echipa globală de experți Klüber Lubrication din industria alimentară a conceput un 
program în 5 pași susținut de un pachet complet de servicii pentru a ajuta clienții în această 
privință - de la analiza tribologică la evaluarea riscurilor, audit, monitorizare a lubrifiantului și 
instruire aprofundată. Beneficiați de consultanța noastră de specialitate, de dezvoltările 
noastre orientate spre viitor și de o gamă completă de lubrifianți speciali.

Specialistul în tribologie Klüber Lubrication abordează de mult timp aceste probleme și este 
în conformitate cu cele mai înalte standarde de igienă existente.

O mai bună informare conduce la rezultate mai bune, iar aici, la Klüber Lubrication, aderăm 
la cele mai stricte acorduri de confidențialitate, indiferent de situație.

Mergem împreună înainte.

Înfruntarea provocării MOSH/MOAH - pentru că siguranța alimentară este siguranța 
oamenilor. Cu soluțiile noastre de lubrifiere, vă putem ajuta să protejați consumatorii 
de daune - și să vă protejați, de asemenea, reputația mărcii.

Experții noștri în lubrifianți vor fi încântați să vă arate cum să 
vă minimizați riscurile:

food-compliance@klueber.com


