
Lab Advisor  
Hälsokontroll för maskiner 
och motorer





Vad sägs om ett blodprov?
På samma sätt som ett blodprov kan ge en god bild av din hälsa, kan en 

oljeanalys ge ovärderlig information om tillståndet i maskiner och motorer. 

Med analyser av begagnade smörjmedel kan du på ett enkelt och kostnads-

effektivt sätt vidta förebyggande underhåll, optimera produktionen och sänka 

underhållskostnaderna. En effektiv övervakning av oljans tillstånd kan ge dig 

en tidig varning innan ett haveri inträffar och även ge ledtrådar till var  

problemet finns. 

Lab Advisor i två olika skepnader
Lab Advisor Alert är en del av ett planerat maskinunderhåll och är ett effektivt 

sätt att skydda maskinparken samt förebygga kostsamma driftavbrott. 

Lab Advisor Advanced är en mer individuell och kundanpassad tjänst där  

behovet styr vad vi gör för dig. Tjänsten lämpar sig för dig som har behov  

av andra analyser än de som Alert kan erbjuda; t ex vid driftsproblem och  

utredningar.

Vi hjälper gärna till att avgöra vilken analys du behöver. Oavsett vilken av våra 

Lab Advisor tjänster du använder så får du ovärderlig information som ökar 

driftsäkerheten. 





Lab Advisor Alert
Alert erbjuder färdiga analyspaket för olika typer av oljor och användnings-

områden. Alert är en del av ett systematiserat underhåll där du snabbt får 

en indikation på om något inte står rätt till, t.ex. om du fått kylarvätska i din 

motorolja eller om flampunkten på en hetolja förändrats. Resultaten från Alert 

används även för trendanalyser där intervallen för oljebyten kan optimeras.  

På nästa uppslag hittar du en översikt över de olika testpaket vi erbjuder  

samt vilka analyser de innehåller.

Snabbt och enkelt – så här går det till
Det är lätt att komma igång med Alert, du beställer provpaketet där du 

beställer dina övriga smörjmedelsprodukter. I paketet ingår allt du behöver; 

provflaska, absorberande papper, analysblankett, transportcylinder med 

förtryckt adressdekal, tulldeklaration samt en tydlig instruktion för hur provet 

skall tas. 

Första gången du använder Alert förhandsregistrerar du det system du  

önskar sända regelbundna prover på och därefter kan du enkelt skriva ut  

färdiga analysetiketter via vår hemsida. 

Priset är detsamma oavsett analyspaket och analyserna utförs av ett externt 

laboratorium. Efter en vecka har du svar på dina prover och via vår hemsida 

har du tillgång till alla rapporter. 

Beställning
• Box med 10 provflaskor, artikelnummer 940051940

• En enkel provflaska, artikelnummer 940051957

• Provtagningspump, artikelnummer 940051964 och slang, 

 artikelnummer 940052312

Läs mer om tjänsten på fuchs.com/se

Alert är trendanalyser och det är viktigt att tänka på att generella gränser används  

vid bedömningen av provet. Tillverkare har ofta egna rekommenderade gränser för  

specifika system. Var alltid uppmärksam på eventuella förändringar från tidigare prover,  

till exempel indikationer på slitage.

1   FUCHS kontakt              2   Systemregistrering              3   Skriv ut etiketter 

  E-mail rapport    6             Skicka prov    5             Provtagning    4



Analys Metod Beskrivning Motor Gas motor Industri Växel Fett Hetolja Kylvätska

Acid Number, TAN IP 177 / ASTM D 664
Specificerar oljans halt av sura föreningar, vilket visar  
om oljan är oxiderad eller förorenad.

x x

Appearance In-house En visuell bedömning av oljans utseende.  x x x

Base number, TBN IP 276 / ASTM D 2896
Oljans halt av basiska föreningar som kan neutralisera  
sura förbränningsprodukter.

x x

Clorine ICP ASTM D 5185 Anger halten klor. x

Conradson Carbon Residue ASTM D 189
Anger de rester av kol som finns kvar efter att provet  
har hettats upp kraftigt.

x

Dispersancy Blotter spot
Anger en motoroljas förmåga att hålla sotpartiklar  
svävande, så att de kan skiljas bort från oljan när den  
passerar genom oljefiltret.

x x

Elemental Analysis, ICP ASTM D 5185
Specificerar oljans halt av slitagemetaller, föroreningar  
och addetiv.

x x x x x x x

Ferrous Debris PQ Anger mängden magnetiska föroreningar. x x x

Flashpoint Grabner 
Detta test visar om oljans flampunkt är högre eller lägre  
än förväntat.

x

Flashpoint Hot plate
Detta test visar om oljans flampunkt är högre eller lägre  
än förväntat.

x

Freezing point Calculated by refractive index Den temperatur då en vätska övergår till fast fas. x

Fuel GC Anger halten bränsle i oljan. x

Glycol content IR + Na
Anger glykolhalten i oljan, vilket kan vara ett tecken på 
kylvätskeläckage.

x x

Glycol content, % Calculated by refractive index Anger glykolhalten för kylarvätskor. x

IpH IP 177 / ASTM D 664 Initial pH. x

Kinematic Viscosity at 100 °C Houillon Oljans tröghet eller tjocklek vid 100 °C. x x x

Kinematic Viscosity at 40 °C Houillon Oljans tröghet eller tjocklek vid 40 °C. x x x x x

Neutralization number IP 139 / ASTM D 974
Specificerar oljans halt av sura föreningar, vilket visar  
om oljan är oxiderad eller förorenad.

x x

Nitration IR
Testet visar oljans grad av degradering eller förorening  
till följd av reaktionen med luft.

x x

Oil Condition Index, OCI In-house
Detta test ger ett mått på oljans föroreningsgrad med  
avseende på sot, vatten och metaller.

x x

Oxidation IR
Testet visar oljans grad av oxidation, degradering eller  
förorening till följd av reaktionen med luft.

x x

Particle content ISO 4406
Ger en renhetskod baserad på antalet fasta partiklar.  
Gränserna för testet är satta efter generella rekommen-
dationer för maskinhydraulik.

x x

pH IP 177 / ASTM D 664 Anger pH värdet, där 7 är neutralt. x

Refractive index In-house
Brytningsindex anger förhållandet mellan ljusets  
hastighet i vakuum jämfört med i provet, vilket används  
för att bestämma glykolhalt i kylvätskor.

x

Reserve alkalinity ASTM D 1121
Ger ett mått på hur motståndskraftig kylvätskan är för  
korrosion.

x

Soot IR, DIN 51452 Anger sothalten i oljan. x x

Water content Crackle/carbide Specificerar oljans vattenhalt. x x x

Water content ASTM D 6304 down to 100 ppm. Specificerar oljans vattenhalt. x x
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Analyspaket  
– Lab Advisor Alert
Våra testpaket är anpassade efter 

vilket smörjmedel eller system  

som skall analyseras. I tabellen till 

vänster ser du vilka analyser som 

ingår i respektive testpaket





Lab Advisor Advanced 
Precis som namnet antyder är Advanced en mer avancerad analystjänst  

som lämpar sig när det finns ett behov som inte Alert kan fylla, till exempel  

vid analys av emulsioner eller i samband med driftsproblem. Advanced är  

individuellt kundanpassad utefter dina specifika behov och kan handla om  

allt från enstaka analyser till omfattande utredningar. Det är behovet som  

styr vad vi gör för dig.

Analyserna utförs av vårt laboratorium i Nynäshamn, och svarstiden är  

normalt 5 – 10 arbetsdagar. Våra applikationsingenjörer hjälper gärna till med 

support, i praktiken innebär det att vi levererar analysresultatet tillsammans 

med en teknisk värdering av tillståndet i den konkreta applikationen.

Beställning
Provflaskorna till Advanced finns i tre olika storlekar, prata med din kontakt-

person hos oss om vilken storlek som är lämplig för just ditt behov. Själva 

beställningen gör du som vanligt med dina andra produkter.

• Provflaska 250 mL, artikelnummer 940051971

• Provflaska 500 mL, artikelnummer 940051995

• Provflaska 1000 mL, artikelnummer 940052008

En instruktion för provtagning finns på analysblanketten och medföljer  

provflaskan. Kostnaden för analyserna beror på omfattningen av utredningen 

och faktureras i efterhand.

Läs mer på fuchs.com/se

För att maximera nyttan av oljeprovet är det viktigt med en dialog mellan dig, vår app-

likationsingenjör och laboratoriet. Om analyser görs i samband med ett upptäckt eller 

misstänkt problem är det viktigt att vi får så mycket information som möjligt om prob-

lemet. Information om missljud eller avvikande dofter från anläggningen är ofta viktiga 

ledtrådar för att vi snabbt ska kunna göra en bedömning av provet. 

1   Beställ prov�askor                      2  Fyll i analysblankett

  E-mail rapport    5                     Skicka prov  4                     Provtagning  3





Provtagning och försändelse
För att provtagningen ska vara representativ och repeterbar är det viktigt  

att följa en bestämd provtagningsrutin. Det är också viktigt att personen  

som tar provet är utbildad för uppgiften.

 

• Oljeprovet skall vara representativt för systemet. Ta om möjligt ut provet 

från en huvudlednings trycksida.

• Om så är möjligt skall oljan vara i cirkulation och ha normal drifttemperatur, 

och oljenivån i systemet skall vara normal. Om detta inte är möjligt, skall 

provet tas ut snarast möjligt efter att systemet stoppats.

• Gör rent runt provtagningsstället. Låt en liten oljemängd rinna ut (inte på 

marken!) för att skölja ren tappkranen.

• I de fall sugpump måste användas, sug från 2/3 oljenivå, inte från botten.

• Ta ut oljeprovet från samma ställe och på samma sätt varje gång.

• Fyll provflaskan och häll därefter ut oljan igen. Fyll sedan provflaskan på 

nytt och skruva på dess lock.

• Fyll i analysbeställningen, fullständigt och tydligt. För förhandsregistrerade 

system används förtryckta etiketter. 

• Packa in provflaskan i det medföljande absorberande papperet och lägg  

in den i papphylsan tillsammans med analysbeställningen. För förhands-

registrerade system används endast den utskrivna etiketten. 

• Papphylsan är märkt med laboratoriets adress. Fäst tulldeklarationen på  

utsidan av paketet. Frankera och skicka med posten alternativt boka frakt 

med speditör.

Vill du veta mer om Lab Advisor? Vi kan erbjuda kurser på olika nivåer inom oljeanalyser 

och provtagning. Med rätt utbildning ökar värdet av analyserna och du får en inblick i 

det detektivarbete som oljeanalyser är, så att du kan dra rätt slutsatser av resultaten. 

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något, det är kunskap.”  

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



fuchs.com/se

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 
Swedenborgsgatan 20B 118 27 
Stockholm
Vxl: 08-128 25 000

Kundservice:
Tel: 0775-59 59 59
fse-order@fuchs.com  
fuchs.com/se

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