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Sundhedskontrol for 
maskiner og motorer





Hvad siger du til en blodprøve?
Ligesom en blodprøve kan give et godt billede af dit helbred, kan en olieanalyse 

give uvurderlig information om maskiners og motorers tilstand. Med analyser 

af brugte smøremidler kan du på en nem og omkostningseffektiv måde udføre 

forebyggende vedligeholdelse, optimere produktionen og mindske vedligehol-

delsesomkostningerne. En effektiv overvågning af oliens tilstand kan give dig en 

tidlig advarsel, inden der opstår en ulykke, og endda pege på, hvad problemet 

kan være. 

Lab Advisor i to forskellige udformninger
Lab Advisor Alert er en del af en planlagt maskinvedligeholdelse.Det er en  

effektiv metode til at beskytte maskinparken og forebygge dyre driftsstop. 

Lab Advisor Advanced er en mere individuel og kundetilpasset serviceydelse, 

hvor det er behovet, der bestemmer, hvad vi gør for dig. Serviceydelsen passer 

til dig, som har behov for andre analyser end dem, som Alert giver, f.eks. ved 

driftsproblemer og årsagsanalyser.

Vi hjælper gerne med at afgøre, hvilken analyse du har brug for. Uanset hvilken 

af vores Lab Advisor-serviceydelser, du bruger, får du uvurderlig information, 

som øger driftssikkerheden. 





Lab Advisor Alert
Alert tilbyder færdige analysepakker til forskellige olietyper og anvendelse- 

sområder. Alert er en del af en systematiseret vedligeholdelse, hvor du hurtigt 

får en indikation af, om noget ikke er, som det skal være, f.eks. om du har fået  

kølervæske i motorolien, eller om flammepunktet på en varmetransmissionsolie 

har ændret sig. Resultaterne fra Alert anvendes også til trendanalyser, hvor 

intervallerne for olieskift kan optimeres.  På næste side finder du en oversigt 

over de forskellige testpakker, vi tilbyder, og hvilke analyser de indeholder.

Nemt og hurtigt – sådan foregår det
Det er let at komme i gang med Alert. Du bestiller prøvepakken samme sted, 

som du bestiller dine andre smøremiddelprodukter. Pakken indeholder alt, hvad 

du behøver: prøveflaske, absorberende papir, analyseblanket, transportcylinder 

med fortrykt adressemærkat, tolddeklaration og en tydelig vejledning i, hvordan 

prøven tages. 

Første gang, du anvender Alert, pre-registrerer du det system, du ønsker at 

sende regelmæssige prøver fra, og derefter kan du nemt udskrive færdige 

analyseetiketter via vores hjemmeside. 

Prisen er den samme uanset analysepakke, og analyserne udføres af et eksternt 

laboratorium. Efter en uge får du svar på dine prøver, og via vores hjemmeside 

har du adgang til alle rapporter. 

Bestilling
• Æske med 10 prøveflasker, artikelnummer 940051940

• En enkelt prøveflaske, artikelnummer 940051957

•  Prøvetagningspumpe, artikelnummer 940051964 og slange,  

artikelnummer 940052312

Alert er trendanalyser, og det er vigtigt at huske, at der anvendes generelle grænser ved 

vurderingen af prøven. Producenter har ofte deres egne anbefalede grænser for specifikke 

systemer. Vær altid opmærksom på eventuelle forandringer i forhold til tidligere prøver, 

f.eks. tegn på slitage.
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Analyse Metode Beskrivelse Motor Gasmotor Industri Gear Fedt Varmolie Kølervæske

Acid Number, TAN IP 177 / ASTM D 664
Angiver oliens indhold af sure forbindelser, hvilket  
viser om olien er oxideret eller forurenet.

x x

Appearance In-house En visuel vurdering af oliens udseende.  x x x

Base number, TBN IP 276 / ASTM D 2896
Oliens indhold af basiske forbindelser, der kan  
neutralisere sure forbrændingsprodukter.

x x

Clorine ICP ASTM D 5185 Angiver indholdet af klor x

Conradson Carbon Residue ASTM D 189
Angiver de kulstofrester, der er tilbage efter kraftig  
opvarmning af prøven.

x

Dispersancy Blotter spot
Angiver en motorolies evne til at holde sodpartikler  
svævende, så de kan udskilles fra olien, når den passerer 
igennem oliefilteret.

x x

Elemental Analysis, ICP ASTM D 5185
Angiver oliens indhold af slitagemetaller, forureninger  
og additiver.

x x x x x x x

Ferrous Debris PQ Angiver mængden af magnetiske forureninger. x x x

Flashpoint Grabner 
Denne test viser, om oliens flammepunkt er højere  
eller lavere end ventet.

x

Flashpoint Hot plate
Denne test viser, om oliens flammepunkt er højere  
eller lavere end ventet.

x

Freezing point Calculated by refractive index Den temperatur, hvor en væske overgår til fast fase. x

Fuel GC Angiver oliens indhold af brændstof. x

Glycol content IR + Na
Angiver oliens glykolindhold, som kan være et tegn  
på kølervæskelækage.

x x

Glycol content, % Calculated by refractive index Angiver glykolindholdet i kølervæsker. x

IpH IP 177 / ASTM D 664 Initial pH. x

Kinematic Viscosity at 100 °C Houillon Oliens træghed eller viskositet ved 100 °C. x x x

Kinematic Viscosity at 40 °C Houillon Oliens træghed eller viskositet ved 40 °C. x x x x x

Neutralization number IP 139 / ASTM D 974
Angiver oliens indhold af sure forbindelser, hvilket  
viser om olien er oxideret eller forurenet.

x x

Nitration IR
Testen viser oliens grad af nedbrydning eller  
forurening som følge af reaktion med luft.

x x

Oil Condition Index, OCI In-house
Denne test giver en måling af oliens forureningsgrad  
med hensyn til sod, vand og metaller.

x x

Oxidation IR
Testen viser oliens grad af oxidering, nedbrydning  
eller forurening som følge af reaktion med luft.

x x

Particle content ISO 4406
Giver en renhedskode baseret på antallet af faste  
partikler.  Testgrænserne er fastsat efter generelle  
anbefalinger for maskinhydraulik.

x x

pH IP 177 / ASTM D 664 Angiver pH-værdien, hvor 7 er neutralt. x

Refractive index In-house
Brydningsindekset angiver forholdet mellem lysets  
hastighed i vakuum sammenlignet med i prøven, hvilket 
anvendes til at bestemme glykolindholdet i kølervæsker.

x

Reserve alkalinity ASTM D 1121
Giver en måling af, hvor modstandsdygtig  
kølervæsken er over for korrosion.

x

Soot IR, DIN 51452 Angiver oliens sodindhold. x x

Water content Crackle/carbide Angiver oliens vandindhold. x x x

Water content ASTM D 6304 down to 100 ppm. Angiver oliens vandindhold. x x



Analyse Metode Beskrivelse Motor Gasmotor Industri Gear Fedt Varmolie Kølervæske

Acid Number, TAN IP 177 / ASTM D 664
Angiver oliens indhold af sure forbindelser, hvilket  
viser om olien er oxideret eller forurenet.

x x

Appearance In-house En visuel vurdering af oliens udseende.  x x x

Base number, TBN IP 276 / ASTM D 2896
Oliens indhold af basiske forbindelser, der kan  
neutralisere sure forbrændingsprodukter.

x x

Clorine ICP ASTM D 5185 Angiver indholdet af klor x

Conradson Carbon Residue ASTM D 189
Angiver de kulstofrester, der er tilbage efter kraftig  
opvarmning af prøven.

x

Dispersancy Blotter spot
Angiver en motorolies evne til at holde sodpartikler  
svævende, så de kan udskilles fra olien, når den passerer 
igennem oliefilteret.

x x

Elemental Analysis, ICP ASTM D 5185
Angiver oliens indhold af slitagemetaller, forureninger  
og additiver.

x x x x x x x

Ferrous Debris PQ Angiver mængden af magnetiske forureninger. x x x

Flashpoint Grabner 
Denne test viser, om oliens flammepunkt er højere  
eller lavere end ventet.

x

Flashpoint Hot plate
Denne test viser, om oliens flammepunkt er højere  
eller lavere end ventet.

x

Freezing point Calculated by refractive index Den temperatur, hvor en væske overgår til fast fase. x

Fuel GC Angiver oliens indhold af brændstof. x

Glycol content IR + Na
Angiver oliens glykolindhold, som kan være et tegn  
på kølervæskelækage.

x x

Glycol content, % Calculated by refractive index Angiver glykolindholdet i kølervæsker. x

IpH IP 177 / ASTM D 664 Initial pH. x

Kinematic Viscosity at 100 °C Houillon Oliens træghed eller viskositet ved 100 °C. x x x

Kinematic Viscosity at 40 °C Houillon Oliens træghed eller viskositet ved 40 °C. x x x x x

Neutralization number IP 139 / ASTM D 974
Angiver oliens indhold af sure forbindelser, hvilket  
viser om olien er oxideret eller forurenet.

x x

Nitration IR
Testen viser oliens grad af nedbrydning eller  
forurening som følge af reaktion med luft.

x x

Oil Condition Index, OCI In-house
Denne test giver en måling af oliens forureningsgrad  
med hensyn til sod, vand og metaller.

x x

Oxidation IR
Testen viser oliens grad af oxidering, nedbrydning  
eller forurening som følge af reaktion med luft.

x x

Particle content ISO 4406
Giver en renhedskode baseret på antallet af faste  
partikler.  Testgrænserne er fastsat efter generelle  
anbefalinger for maskinhydraulik.

x x

pH IP 177 / ASTM D 664 Angiver pH-værdien, hvor 7 er neutralt. x

Refractive index In-house
Brydningsindekset angiver forholdet mellem lysets  
hastighed i vakuum sammenlignet med i prøven, hvilket 
anvendes til at bestemme glykolindholdet i kølervæsker.

x

Reserve alkalinity ASTM D 1121
Giver en måling af, hvor modstandsdygtig  
kølervæsken er over for korrosion.

x

Soot IR, DIN 51452 Angiver oliens sodindhold. x x

Water content Crackle/carbide Angiver oliens vandindhold. x x x

Water content ASTM D 6304 down to 100 ppm. Angiver oliens vandindhold. x x

Analysepakke  
– Lab Advisor Alert
Vores testpakker er tilpasset det 

smøremiddel eller system, der  

skal analyseres. I tabellen til  

venstre kan du se, hvilke analyser, 

der indgår i de enkelte testpakker





Lab Advisor Advanced 
Nøjagtig som navnet antyder, er Advanced en mere avanceret analysetjeneste, 

som er velegnet, hvis der er et behov, som ikke kan opfyldes af Alert, f.eks.  

ved analyse af emulsioner eller i forbindelse med driftsproblemer. Advanced 

tilpasser sig dine specifikke behov og kan dreje sig om alt fra enkelte analyser  

til omfattende årsagsanalyser. Det er behovet, som styrer, hvad vi gør for dig.

Analyserne udføres af vores laboratorium i Nynäshamn, og svartiden er normalt 

5 – 10 arbejdsdage. Vores applikationsingeniører hjælper gerne med support. 

Det indebærer i praksis, at vi leverer analyseresultatet sammen med en teknisk 

vurdering af tilstanden i den konkrete applikation.

Bestilling
Prøveflaskerne til Advanced fås i tre forskellige størrelser. Tal med din  

kontaktperson hos os om, hvilken størrelse der passer til netop dit behov.  

Selve bestillingen afgiver du som normalt med dine andre produkter.

• Prøveflaske 250 mL, artikelnummer 940051971

• Prøveflaske 500 mL, artikelnummer 940051995

• Prøveflaske 1000 mL, artikelnummer 940052008

Der står en vejledning i prøvetagning på analyseblanketten, som leveres  

sammen med prøveflasken. Prisen på analyserne afhænger af undersøgelsernes 

omfang og faktureres bagud.

For at maksimere udbyttet af olieprøven er det vigtigt, at der er en dialog mellem dig, vores 

applikationsingeniør og laboratoriet. Hvis analyserne foretages i forbindelse med opdagelse 

af eller mistanke om et problem, er det vigtigt, at vi får så mange oplysninger som muligt 

om problemet. Oplysninger om mislyde eller afvigende dufte fra anlægget er ofte vigtige 

ledetråde til, at vi hurtigt kan foretage en vurdering af prøven. 
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Prøvetagning og forsendelse
For at prøvetagningen skal være repræsentativ og gentagelig er det vigtigt at 

følge en bestemt prøvetagningsrutine. Det er også vigtigt at personen, som 

tager prøven, er uddannet til opgaven.

 

• Olieprøven skal være repræsentativ for systemet. Udtag om muligt prøven  

fra tryksiden af en hovedledning.

• Hvis det er muligt, skal olien være i cirkulation og have normal driftstemperatur, 

og oliestanden i systemet skal være normal. Hvis dette ikke er muligt, skal prøven 

udtages snarest muligt, efter systemet er stoppet.

• Gør rent omkring prøvetagningssstedet. Lad en lille smule olie løbe ud  

(ikke på jorden!) for at skylle aftapningshanen ren.

• Hvis brug af sugepumpe er påkrævet, suges fra 2/3 af oliestanden, ikke fra 

bunden.

• Udtag olieprøven fra samme sted og på samme måde hver gang.

• Fyld prøveflasken, og hæld derefter olien ud igen. Fyld derefter prøveflasken 

igen, og skru låget på.

• Udfyld analysebestillingen komplet og tydeligt. Til forudregistrerede systemer 

anvendes fortrykte etiketter. 

• Pak prøveflasken ind i det medfølgende absorberende papir, og læg den ind i 

pap-etuiet sammen med analysebestillingen. For forudregistrerede systemer 

anvendes kun den udskrevne etiket. 

• Pap-etuiet er mærket med laboratoriets adresse. Fastgør tolddeklarationen 

udvendigt på pakken. Frankér og send med posten, eller bestil alternativt 

fragt med speditør.

Vil du vide mere om Lab Advisor? Vi kan tilbyde kurser på forskellige niveauer inden for 

olieanalyser og prøvetagning. Med den rette uddannelse øges analysernes værdi, og du får 

indblik i det detektivarbejde, som olieanalyser er, så du kan drage de rette konklusioner af 

resultaterne. 

"At vide, når man ved noget, og at vide, når man ikke ved noget – det er viden".  

(Konfucius, 555 f.Kr – 479 f.Kr)



fuchs.com/dk

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS 
Tuborg Boulevard 12, 3 
2900 Hellerup

Kundeservice:
Tlf: 32 46 3000 
fse-bestil@fuchs.com  
fuchs.com/dk

Laboratoriet:
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 
Vitsåvägen 3
137 41 Västerhaninge, Sverige
E-mail: fse-alert@fuchs.com La
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