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KULLANILMIŞ YAĞ ANALİZLERİ

Kullanılmış yağ analizleri; madeni 
yağlarda biriken metal ve diğer kirliliklerin 
konsantrasyonundaki değişiklikleri 
saptayarak, makinelerinizdeki potansiyel 
sorunlara dair erken bir uyarı sağlar. 
Kullanılmış madeni yağların, greslerin 
ve hidrolik sıvıların analizi; elektrik 
jeneratörünüz, dişli kutularınız, 
kompresörleriniz, hidrolik sistemleriniz ve 
diğer kritik makinelerinizin durumuna dair 
hızlı ve doğru bilgiler edinmenizi sağladığı 
gibi ayrıca yağın durumu hakkında 
da çok önemli detaylar içerir. Madeni 
yağınızın etkin bir şekilde izlenmesi; pahalı 
ekipmanların bakımlarının, hasarlanma 
riskini ve öngörülemeyen aksaklıkları 
önleyecek şekilde verimli olarak önceden 
planlanmasını mümkün kılar.

SGS OCM Yağ Analiz Laboratuvarı, 
gerek analizleri gerçekleştiren uzman 
kimyagerler gerek yorumlama hizmetini 
veren mühendisler ile madeni yağların, 
greslerin ve hidrolik sıvıların analiz 
edilmesine yönelik en son teknolojileri bir 
araya getirmektedir. Ürünün hem fiziksel 
hem de kimyasal özellikleri incelenerek, 
ekipmanın veya yağın durumu hakkında 
detaylı bilgi elde edilmektedir. Analiz 
sonuçlarının yorumlanması vasıtasıyla, 
makinelerinizin verimli çalışıp 
çalışmadığına ve önemli problemler 
oluşmadan önce düzeltici önlemlere gerek 
olup olmadığına dair ihtiyaç duyulan bilgi 
sunulmaktadır.

Kullanılmış madeni yağlarınızı analiz 
etmek için temel olarak aşağıdaki testleri 
uygulamaktayız:

• Viskozite

• Spektrometre

• Su Miktarı

• Parlama Noktası 
(dizel motor yağları için)

• Toplam Asit ve Baz Sayısı

• Partikül Sayısı

• FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi 
Spektroskopi) Testi

ANALİZ RAPORU

Analizleriniz tamamlandığında, 
tarafınıza analiz sonuçlarını, yapılan 
değerlendirmenin yorumunu, trafik 
işaretlerini ve grafikler ile yağın durumunu 
görsel olarak anlatan bir rapor sunulur.

Trafik işaretleri aşağıdakilerden herhangi 
birisi olabilir:

• Yeşil – her şeyin yolunda 
olduğunu gösterir.

• Sarı – bir sorun olabileceğini ve 
müdahale yapılması 
gerekebileceğini gösterir.

• Kırmızı - ekipmana bakım yapılması için 
derhal durdurulması gerektiği 
anlamına gelir.

Raporunuz, e-posta yoluyla gönderilebilir 
veya - https://sofia.sgs.com/ SGS 
teknik web sitesinden doğrudan 
alınabilir. Web sitesi üzerinden ayrıca 
ekipman listenizi yönetebilir ve ekipman 
arızasının ana kaynağının nedenini 
belirlemenin bir parçası olacak istatistikleri 
görüntüleyebilirsiniz.

AVANTAJLAR

SGS, laboratuvar yönetimi ve işletmesi 
konusunda data kalitesinin, verimliliğin 
ve tasarrufun çok önemli olduğunun 
farkındadır. OCM Kullanılmış Yağ Analiz 
Laboratuvarımız, bakım bölümünüze, 
yapılan analizlerin sonuçlarından elde 
edilen çok değerli bilgiler sunar.

Düzenli testlerin ne kadar önemli 
olduğunu, bu sayede madeni yağınızın ve 
makinelerinizin kullanım ömrünü en üst 
düzeye nasıl çıkardığını biliyoruz. Analiz 
sonuçlarımız, madeni yağınızın durumu 
hakkında ham veriler sunar. Makinenin 
durumuna dair doğru bir teşhiste 
bulunabilmek için sonuçların; makinenin 
türü, çalışma şartları ve ortamı dikkate 
alınmak suretiyle yorumlanmaları gerekir.

Teşhis yapan uzmanlarımız deneyimli 
mühendislerdir ve sonuçlara bakarak, 
aşınma parçacıklarının ve kirliliklerin 
kaynağını tespit edebilme ve bunların 
ekipmanınız üzerindeki olası etkilerini 
belirleyebilme kabiliyetine sahiplerdir. Bu 
kavrayış temeline dayanarak size bakım 
konusunda uzman tavsiyeleri verirler.
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