
Kittiwake yağ analiz kiti ile Su, TBN, TAN, Viskozite, 
Kurum testlerini birkaç dakika içerisnde tamamlarsınız. 

Yağ Analiz Kitleri 
 
Makinalardan beklenen verimin elde 
edilmesi, makinaların uzun ömürlü olması ve 
en önemlisi beklenmedik duruşlardan uzak 
durulmak isteniyor ise, yağın belli periyotta 
kontrol edilmesi gerekmektedir. Yağ olması 
gereken kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip 
değil ise, değiştirilmeli ya da mümkün ise 
filtre edilerek kullanılmalıdır.  
 
Sunmuş olduğumuz yağ analiz cihazları ile 
hiç bir eğitime gerek duymadan dakikalar 
içerisinde yağınızdaki su miktarını, viskozite 

değerini, asidite (TAN) değerini, kurum miktarını ve TBN değerini tesbit edebilirsiniz. 
 
Kittiwake SU  

Yağdaki oksitelenmeyi hızlandıran en önemli faktörlerden birisi sudur. 
Kittiwake su kiti ile yapacağınız test ile 2 dakika içinde yağınızdaki su 
miktarını öğrenebilirsiniz. 
 
Avuç içine sığabilecek boyutlarda olan Kittiwake 
Dijikit ile 2 dakika içerisinde yağınızdaki su miktarını 
makinanızın başında tesbit edebilirsiniz. Aynı kit ile 
dizel makina yağınızın TBN değerini de ölçebilirsiniz. 

 
Kittiwake TAN (Toplam Asit No) 
Yağınız gerek su gerekse partikül kirliliği bakımından ideal 
seviyelerde olabilir ancak, yağınızın kullanılabilir olması için TAN asidite 
değerinin belli limitler içinde olması gerekmektedir. Kittiwake ile 2 dakika 
içerisinde yapacağınız test ile TAN değerini öğrenebilirsiniz. 
 
 

Kittiwake TBN (Toplam Baz Numarası)  
Yalnızca dizel motor yağlarında bilinmesi ve kontrol 
edilmesi gereken çok önemli bir yağ özelliğidir. Yağın 
yüksek yanma sıcaklığı ile oluşacak asit ürünlerini nötralize 
etme yeteneği veya yağa bu asitlere karşı rezerv olarak 
eklenmiş alkalin katkı maddesinin miktarı olarak tanımlanır. 
TBN değerinin olması gereken değerlerin altında 
kullanılması yağın ömrünün kısalması ile birlikte sistem 
elemanlarında korozyona sebep olur. Kittiwake TBN kiti ile 
2 dakika içerisinde TBN değerini tesbit edebilirsiniz. 
 
Kittiwake VİSKOZİTE  
Yağınızın yağ görevi yapabilmesi için viskozite değerinin 
limitler  (%20 artmış ya da %10 azalmış) içerinde olması 
gerekmektedir. Kittiwake ile yapacağınız 10 saniye sürecek 
test sonucunda yağınızın sıcaklığı ne olursa olsun viskozite 
değerini öğrenebilirsiniz.  

 
Kittiwake KATI MADDELER (ERGİMEZLER, KURUM) 
Katı maddeler yağda yanma sonucu oluşan yanık artıkları ve 
oksitlenme ürünleridir. Artan katı madde oranı yatak 
aşınmasının, reçine olumunun vb esas nedenidir. Yağda 
bozulmaya sebep olan katı madde miktarını 20 saniyede yapılan 
test sonucunda öğrenebilirsiniz. 
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