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PPPrrroooccceeeddduuurrreee   OOOlll iiieeebbbeeemmmooonnnsssttteeerrr iiinnnggg 

DEHON SAMPLE OIL ANALYSIS  

Het olie analyseprogramma van dehon of « dehon sample oil analysis » is de betrouwbaarste en meest 
economische manier om de algemene staat van de olie in een koelinstallatie te kennen en vooruit te lopen op de 

evolutie ervan, waardoor een optimaal onderhoud van een installatie mogelijk wordt. 

DE METINGEN 

Kinematische viscositeit bij 40°C : (cSt)  

Eén van de voornaamste karakteristieken van een smeermiddel is zijn viscositeit, welke uitgedrukt wordt door zijn vermogen 
om in mindere of meerdere mate uit te vloeien.  Zij wordt gedefinieerd door een getal dat, in de praktijk, het resultaat is van 
een tijdsmeting.  De tijd wordt gemeten, die nodig is om een bepaald volume olie door een gekalibreerde opening te laten 
vloeien en dit bij een bepaalde temperatuur. 

Een verandering in viscositeit kan verschillende oorzaken hebben zoals : contaminatie met een andere vloeistof, 
aanwezigheid van oxidatieproducten, roestvorming, … 

Watergehalte (ppm)  

De hoeveelheid water die een olie kan opnemen, zonder dat dit schade veroorzaakt of invloed heeft op het smerend effect, is sterk 
is afhankelijk van de additieven die in de olie aanwezig zijn.   
De hoeveelheid water, vermeld op het analyseverslag, is uitgedrukt in ppm. 

Zuurtegraad  -  TAN  

Zelfs de meest geraffineerde oliën kunnen sporen bevatten van zuren, te wijten aan de aanwezigheid van kleine 
hoeveelheden organische zuren.  

Een verhoogde TAN kan wijzen op oxidatie of een wijziging van de werkomgeving van de olie. 

Alhoewel oliën, afkomstig uit ruwe petroleum, chemisch inert zijn, kunnen zij gedeeltelijk oxideren wanneer zij in contact zijn 
met lucht op hoge temperatuur.  De oxidatieproducten bestaan hoofdzakelijk uit organische zuren, die olie corrosief maken 
ten opzichte van metalen. De stijging van de zuurtegraad van een olie tijdens zijn gebruik duidt op afbraak van deze olie door 
oxidatie of door verontreiniging.  

Elementen analyse  

De gemeten elementen zijn :  
Silicium, Natrium, Aluminium , Chroom, Ijzer, Koper, Lood, Molybdeen, Tin, Barium, Calcium, Magnesium,. Zink en Fosfor  
 

DE WERKWIJZE 

Bestel een staalname kit bij dehon per fax of per mail . U krijgt toegestuurd met de post een flacon; 
een identificatiekaart en een gefrankeerde omslag. Vul na ontvangst de flacon met olie en vul 
vervolgens de identificatiefiche in. Stuur alles op in de daartoe voorziene gefrankeerde omslag. 

 De resultaten worden per fax, mail of brief verstuurd en dit binnen de 5 werkdagen volgend op de 
ontvangst van het staaltje door het laboratorium. 

Vraag naar onze prijzen op het nummer 02/421.01.70 of via mail 

bestelling.be@climalife.dehon.com 

 

 

 


