
Lab Advisor  
Helsesjekk for maskiner 
og motorer





Hva med en blodprøve?
På samme måte som en blodprøve kan gi et godt bilde av din helse, kan en 

oljeanalyse gi uvurderlig informasjon om tilstanden i maskiner og motorer.  

Med analyser av brukte smøremidler kan du på en enkel og kostnadseffektiv 

måte foreta forebyggende vedlikehold, optimalisere produksjonen og redusere 

vedlikeholdskostnadene. En effektiv overvåking av oljens tilstand kan gi deg tidlig 

varsel før et havari inntreffer og dessuten gi ledetråder om hvor problemet ligger. 

Lab Advisor i to ulike former
Lab Advisor Alert er en del av et planlagt maskinvedlikehold og en effektiv måte 

å beskytte maskinparken og forebygge kostbare driftsavbrudd på. 

Lab Advisor Advanced er en mer individuell og kundetilpasset tjeneste der behovet 

styrer hva vi gjør for deg. Tjenesten egner seg for deg som har behov for andre 

analyser enn de du kan få i Alert, f.eks. ved driftsproblemer og utredninger.

Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilke analyser du trenger. Uansett hva du 

velger av våre Lab Advisor-tjenester, så får du uvurderlig informasjon som øker 

driftssikkerheten. 





Lab Advisor Alert
Alert tilbyr ferdige analysepakker for ulike typer oljer og bruksområder. Alert er 

en del av et systematisert vedlikehold der du raskt får en indikasjon på om noe 

er galt, f.eks. om du har fått frostvæske i motoroljen eller om flammepunktet til 

en hetolje har forandret seg. Resultatet fra Alert brukes også til trendanalyser 

der intervallene for oljeskift kan optimaliseres. På neste side finner du en 

oversikt over de ulike testpakkene vi tilbyr, og hvilke analyser de inneholder.

Raskt og enkelt – slik foregår det
Det er enkelt å komme i gang med Alert, du bestiller prøvepakken der du bestiller 

de andre smøremiddelproduktene dine. I pakken får du alt du trenger: prøveflaske, 

absorberende papir, analyseblankett, transportsylinder med forhåndstrykt 

adresse, tolldeklarasjon og en tydelig instruksjon for hvordan prøven skal tas. 

Første gang du bruker Alert, forhåndsregistrerer du det systemet du ønsker  

å sende regelmessige prøver på. Deretter kan du enkelt skrive ut ferdige  

analyseetiketter via vår hjemmeside. 

Prisen er den samme uansett analysepakke, og analysene utføres av et eksternt 

laboratorium. Etter en uke får du svar på prøvene, og du får tilgang til alle rapporter 

via vår hjemmeside. 

Bestilling
• Eske med 10 prøveflasker, artikkelnummer 940051940

• Én enkel prøveflaske, artikkelnummer 940051957

•  Prøvetakingspumpe, artikkelnummer 940051964 og slange,  

artikkelnummer 940052312

Alert er trendanalyser, og det er viktig å huske at generelle grenser brukes ved vurderingen 

av prøven. Produsenter har ofte egne anbefalte grenser for bestemte systemer. Vær alltid 

oppmerksom på eventuelle forandringer fra tidligere prøver, for eksempel indikasjon på 

slitasje.

1   FUCHS kontakt              2   Systemregistrering              3   Skriv ut etiketter  

  E-mail rapport    6             Send prøven   5             Prøvetaking   4



Analyse Metode Beskrivelse Motor Gassmotor Industri Gir Fett Hetolje Kjølevæske

Acid Number, TAN IP 177 / ASTM D 664
Spesifiserer oljens innhold av sure urenheter, som  
viser om oljen er oksidert eller forurenset.

x x

Appearance In-house En visuell bedømmelse av oljens utseende.  x x x

Base number, TBN IP 276 / ASTM D 2896
Oljens innhold av basiske urenheter som kan  
nøytralisere sure forbrenningsprodukter.

x x

Clorine ICP ASTM D 5185 Angir klorinnholdet. x

Conradson Carbon Residue ASTM D 189
Angir rester av kull som er igjen etter at prøven  
har blitt varmet kraftig opp.

x

Dispersancy Blotter spot
Angir en motoroljes evne til å holde sotpartikler  
svevende, slik at de kan skilles ut fra oljen når den  
passerer gjennom oljefilteret.

x x

Elemental Analysis, ICP ASTM D 5185
Spesifiserer oljens innhold av slitasjemetaller,  
urenheter og tilsetningssoffer.

x x x x x x x

Ferrous Debris PQ Angir mengden magnetiske urenheter. x x x

Flashpoint Grabner 
Denne testen viser om oljens flammepunkt  
er høyere eller lavere enn forventet.

x

Flashpoint Hot plate
Denne testen viser om oljens flammepunkt  
er høyere eller lavere enn forventet.

x

Freezing point Calculated by refractive index Temperaturen når en væske går over til fast fase. x

Fuel GC Angir innholdet drivstoff i oljen. x

Glycol content IR + Na
Angir glykolinnholdet i oljen, som kan være  
et tegn på kjølevæskelekkasje.

x x

Glycol content, % Calculated by refractive index Angir glykolinnholdet for kjølevæsker. x

IpH IP 177 / ASTM D 664 Initial pH. x

Kinematic Viscosity at 100 °C Houillon Oljens treghet eller tykkelse ved 100 °C. x x x

Kinematic Viscosity at 40 °C Houillon Oljens treghet eller tykkelse ved 40 °C. x x x x x

Neutralization number IP 139 / ASTM D 974
Spesifiserer oljens innhold av sure urenheter, som  
viser om oljen er oksidert eller forurenset.

x x

Nitration IR
Testen viser oljens grad av degradering eller  
forurensning som følge av reaksjonen med luft.

x x

Oil Condition Index, OCI In-house
Denne testen gir et mål på oljens forurensningsgrad  
av sot, vann og metaller.

x x

Oxidation IR
Testen viser oljens grad av oksidasjon, degradering  
eller forurensning som følge av reaksjonen med luft.

x x

Particle content ISO 4406
Gir en renhetskode basert på antallet faste partikler.  
Grensene for testen er satt etter generelle anbefalinger  
for maskinhydraulikk.

x x

pH IP 177 / ASTM D 664 Angir pH-verdien, der 7 er nøytralt. x

Refractive index In-house
Brytningsindeks angir forholdet mellom lysets hastighet  
i vakuum sammenlignet med i prøven, noe som brukes  
for å bestemme glykolinnhold i kjølevæsker.

x

Reserve alkalinity ASTM D 1121
Gir et mål på hvor motstandsdyktig kjølevæsken  
er mot korrosjon.

x

Soot IR, DIN 51452 Angir sotinnholdet i oljen. x x

Water content Crackle/carbide Spesifiserer oljens vanninnhold. x x x

Water content ASTM D 6304 down to 100 ppm. Spesifiserer oljens vanninnhold. x x
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Analysepakke  
– Lab Advisor Alert
Våre testpakker er tilpasset etter 

hvilket smøremiddel eller system 

som skal analyseres. I tabellen  

til venstre ser du hvilke analyser 

som inngår i hver testpakke





Lab Advisor Advanced 
Akkurat som navnet antyder, er Advanced en mer avansert analysetjeneste som 

egner seg når det finnes behov som Alert ikke kan dekke, for eksempel ved analyse 

av emulsjoner eller i forbindelse med driftsproblemer. Advanced er individuelt 

kundetilpasset etter nettopp dine behov og kan handle om alt fra enkeltanalyser 

til omfattende utredninger. Det er behovet som styrer hva vi gjør for deg.

Analysene utføres av vårt laboratorium i Nynäshamn, og svartiden er normalt 

5–10 arbeidsdager. Våre applikasjonsingeniører hjelper gjerne til med support. 

I praksis innebærer det at vi leverer analyseresultatet sammen med en teknisk 

vurdering av tilstanden i den konkrete applikasjonen.

Bestilling
Prøveflaskene til Advanced finnes i tre ulike størrelser. Snakk med din  

kontaktperson hos oss om hvilken størrelse som egner seg for nettopp ditt  

behov. Selve bestillingen gjør du som vanlig for dine andre produkter.

• Prøveflaske 250 ml, artikkelnummer 940051971

• Prøveflaske 500 ml, artikkelnummer 940051995

• Prøveflaske 1000 ml, artikkelnummer 940052008

Instruksjoner for prøvetaking finnes på analyseblanketten og følger med  

prøveflasken. Kostnaden for analysene er avhengig av omfanget av utred- 

ningen og faktureres i etterkant.

For å få maksimal utnyttelse av oljeprøven er det viktig med en dialog mellom deg, vår  

applikasjonsingeniør og laboratoriet. Hvis det gjøres analyser i forbindelse med et oppdaget 

eller mistenkt problem, er det viktig at vi får så mye informasjon som mulig om problemet. 

Informasjon om ulyder eller avvikende lukt fra anlegget er ofte viktige ledetråder for at vi 

raskt skal kunne bedømme prøven. 

1   Bestill prøve�asker                      2   Fyll i analyseblankett
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Prøvetaking og forsendelse
For at prøvetakingen skal være representativ og repeterbar, er det viktig å følge 

en bestemt prøvetakingsrutine. Det er også viktig at personen som tar prøven, 

har blitt lært opp i oppgaven.

 

• Oljeprøven skal være representativ for systemet. Ta om mulig prøven fra 

trykksiden av en hovedledning.

• Hvis det er mulig, skal oljen være i sirkulasjon og ha normal driftstemperatur, 

og oljenivået i systemet skal være normalt. Hvis dette ikke er mulig, skal prøven 

tas ut så snart som mulig etter at systemet er stoppet.

• Gjør rent rundt prøvetakingsstedet. La en liten oljemengde renne ut  

(ikke på bakken!) for å skylle tappekranen ren.

• Hvis sugepumpe må brukes, sug fra 2/3 oljenivå, ikke fra bunnen.

• Ta oljeprøven fra samme sted og på samme måte hver gang.

• Fyll prøveflasken og hell deretter oljen ut igjen. Fyll så prøveflasken på nytt  

og skru på lokket.

• Fyll ut analysebestillingen, fullstendig og tydelig. Til forhåndsregistrerte  

systemer brukes forhåndstrykte etiketter. 

• Pakk inn prøveflasken i det medfølgende absorberende papiret og legg den 

inn i papphylsen sammen med analysebestillingen. Til forhåndsregistrerte 

systemer brukes kun den utskrevne etiketten. 

• Papphylsen er merket med laboratoriets adresse. Fest tolldeklarasjonen på 

utsiden av pakken. Franker og send i posten eller bestill frakt med en speditør.

Vil du vite mer om Lab Advisor? Vi kan tilby kurs på forskjellige nivåer innen oljeanalyse  

og prøvetaking. Med riktig opplæring øker verdien av analysene og du får et innblikk  

i det detektivarbeidet som oljeanalyser er, slik at du kan trekke korrekte konklusjoner av 

resultatene. 

"Å vite når man vet noe, og å vite når man ikke vet noe, det er kunnskap."  

(Konfucius, 555 f.Kr.-479 f.Kr.)



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

fuchs.com/no

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS 
Fredrik Selmers vei 6 
0663 Oslo

Kundeservice:
Tlf: 21 99 59 50
fse-post@fuchs.com
fuchs.com/no L
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