
Mootoriõli optimaalne kasutusiga sõltub paljudest teguritest. Mooto-

ritootjad on kehtestanud parameetritele täpsed nõuded. Parameetrid 

jagavad infot mootori ja õli seisundi kohta ning neid jälgitakse regu-

laarsete õlianalüüsidega. Kõigest ühe väärtuse ületamine võib ohtu 

seada tootjagarantii kehtivuse. 

Saasteained
Naatriumi, glükooli või vee sisaldumine mootoriõlis on tavaliselt 

märk saastumisest jahutusvedelikuga. Seetõttu tuleb nende väärtuste 

suurenemise puhul kontrollida, kas jahutussüsteem lekib. Mootoriõlis-

se sattunud jahutusvedelik halvendab õli määrimis- ja jahutusvõimet. 

Sellisel juhul tuleb õli välja vahetada.

Räni võib õlisse sattuda gaasiliste ühenditena või tolmuna ümb-

ritsevast keskkonnast. Räni soodustab sadestiste teket termiliselt 

koormatud mootoriosadele. Tagajärgedeks võivad olla võimsuskadu, 

abrasiivkulumine ja mootori rikked.

Trendianalüüs
Kajastab kuni kuue eelneva analüüsi tulemusi – nii on võimalik õli ja 

mootori seisundit optimaalselt jälgida.

Diagnoos ja soovitus
Annavad teada, kas õlivahetusvälpa saab pikendada või peab lühen-

dama. Silmatorkavad väärtused markeeritakse ja Te leiate vastava 

selgituse analüüsi vastuse teiselt leheküljelt. 

Õlivahetusvälp
Siin defineeritakse täpne tundide arv, mille võrra õlivahetusvälpa 

pikendada või lühendada. Õlivahetusvälp sõltub gaasi kvaliteedist, 

ekspluatatsioonitingimustest, õli kogusest, õli kvaliteedist ning mää-

ratakse meie maatriksi abil, võttes arvesse masinatootjate etteantud 

üldisi piirmäärasid ja meie kogutud väärtusi.

Kui õlivahetusvälpa on võimalik pikendada, leiate analüüsi vastuselt 

ettepaneku, millal võtta järgmine õliproov. Te peaksite seda soovitust 

kindlasti järgima, et tagada õli ja seadme optimaalne järelvalve.

Laborianalüüsi vastus
Kogu info on nähtav ainsa pilguga

Parameetrite ABC

Leeliselisus
Gaaside põlemisel tekivad happelised põlemissaadused, mille 

mootoriõli peab endaga siduma ja neutraliseerima. Gaasimootoriõli 

hapendumine põhjustab korrosioonkulumist. Järgmiste parameetrite 

põhjal otsustatakse õli happesuse üle.

TBN Total Base Number, leelisreserv, neutraliseerib hap- 

 peid, mis tekivad põlemisprotsessil

TAN Total Acid Number, õli üldhappearv

ipH õlis leiduvaid agressiivseid happeid iseloomustav  

 suurus: mida väiksem on ipH, seda suurem on korro- 

 siooni tekke oht

Rusikareegel: TBN peab olema alati suurem kui TAN. Pidage 

kinni mootoritootja ettekirjutatud piirmääradest!

Õli seisund
Seda peab hoolikalt jälgima, et vältida tööseisakuid ja remondiga 

kaasnevaid lisakulusid.

Oksüdatsioon õli vananemise peamine tunnus

Nitreerumine  õli saastumine lämmastikuühenditega kiirendab  

  õli vananemist

Viskoossuse   õli paksenemine, mõjutab negatiivselt voolavust

suurenemine  ja määrdeainekelme paksust

Vananemisprotsessid tekitavad masinaosadele muda- ja lakisetteid. 

Need vähendavad mootori jõudlust, lühendavad tööiga ning põh-

justavad masinaosade kulumist. Lisaks kaasneb õli vananemisega 

happeliste reaktsioonisaaduste teke, mis põhjustavad korrosiooni.

Kulumisproduktid
Jagavad infot mootori kulumisseisundi kohta. Nende väärtuste abil on 

võimalik varakult avastada kulumist. Keemilise elemendi (Fe, Pb, Al, 

Cu, Zi, Cr) või erinevate elementide kombinatsiooni põhjal on võimalik 

otsustada, milline masinaosa on kulunud.



Tehke valik

Tehke valik

Firma nimi 

Eesnimi Perekonnanimi

Nt tehnika

Tänav majanumber

Riik, sihtnumber, linn

Telefoninumber

Võimalik täiendav aadress 
info@näidis.ee

ADDINOLi kontaktisik või 
edasimüüja

Sisaldus: xxx

Kleepige vöötkood proovitopsile

x x

x

x

Märkige töötunnidMärkige töötunnid

Kasutage proovi tuvastamiseks alati sama nimetust

Kasutage proovi tuvastamiseks alati sama nimetust

Tehke valik

Palun täitke tähistatud väljad  
IGA analüüsi puhul

NÕUANNE!
Valmistage aadressi välja 
jaoks etiketid

Kuidas täita proovi
saatelehte õigesti

Selleks et saaksime optimaalselt hinnata Teie seadme analüüsitulemusi, vajame 

põhjalikke ja õigeid andmeid. Palun täitke proovi saateleht hoolikalt! Oleme oma 

juhendis tähistanud olulised väljad türkiissinisega. 

Lõigake küljest ja hoidke alles

NÕUANNE!
Palun hoidke küsimuste puhul 
alati proovinumber käepärast. 


