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NÁVOD NA POUŽITÍ 
Souprava pro zjištění kyselosti maziva AOK 

 
Souprava Universal Acid Test Kit AOK se skládá ze dvou skleněných uzavíratelných 
nádobek, v kterých jsou látky reagující s kyselinami v mazivech - toluol, metanol a 
isopropanol. Souprava je vhodná pro všechny kombinace maziv a chladiv včetně 
esterů. Před použitím je nutno zkontrolovat neporušenost uzávěrů skleniček. 
 
Složení 
Velká sklenička  toluol  44% 
    metanol 32% 
    isopropanol 23% 
 stabilizátor, emulgátor a indikátor na bázi alkoholu 
Malá sklenička  potaš  5% + neutralizátor 95% 
 
Postup zkoušky je následující : 
 
1. Vlít obsah malé skleničky do větší. Ve velké sklenici se ustálí dvě vrstvy barevně 

rozdílné - dolní část kapaliny je purpurová - jako barva na lahvi testeru. 
2. Malá sklenička se naplní mazivem určeným k prověření jeho kyselosti do výše dle 

tabulky. 
3. Obsah malé skleničky maziva se vleje do velké, velká se uzavře a pořádně se 

obsah sklenice protřepe. 
4. Rozmíchaný obsah sklenice ponechat ustát. Po 1 až 2 minutách se jednotlivé 

fáze od sebe oddělí a podle změny barev lze posoudit kyselost maziva (oleje). V 
případě. že se ztratí purpurová barva spodní vrstvy kapaliny, nebo že odstín 
neodpovídá barvě na krabičce, je zkoušený olej znehodnocen. Změna barvy 
znamená vyšší kyselost maziva než povolený stupeň kyselosti. 

5. Mazivo, které má stupeň kyselosti vyšší než povolený není pro další provoz 
vhodný a okruh chladiva se musí vyčistit - neutralizovat. 

6. Odstranění kyselin v okruhu je možno provádět pomocí dehydrátorů v kapalné a 
sací větvi, většinou s větší schopností jímavosti, než je nezbytně nutné. ALCO 
dodává specielní vložky do dehydrátoru s velkou schopností pohlcování kyselin 
typu W48. Všechny dehydrátory ALCO mají rovněž kromě schopnosti jímat vodu i 
schopnost jímat kyselé složky. 

 
Výrobce označení max. kyselost % objemu malé lahve 
Bitzer B5 / BSE32 0,05 90 
Bitzer B 5.2 0,04 100 
Bitzer BSE 55 0,03 100 
Castrol Icematic (všechny) 0,15 35 
DEA Triton SEZ : 22/32 0,05 90 
DEA Triton SE : 55 / 120 0,03 100 
ELF ACD : 22/32/68/68M/100LT 0,3 17 
Esso Zerice S : 46/68/100 0,04 100 
ICI Emkarate RL 22/32/68/100 0,02 100 
ICI Emkarate RL 32 CF 0,06 90 
Mobil Arctic 22 0,05 90 
Mobil Arctic 22 CC 0,12 40 
Shell RL : 1074/1069/1076/1092 0,04 100 
Shell Clavus G32/46/68/100 0,04 100 
 



ALFACO s.r.o. ALCO Controls 465 473 005 

Bezpečnostní pokyny 
 
A. Při použití soupravy v uzavřeném prostoru jsou povoleny nejvyšší koncentrace 
jednotlivých složek : toluol  100  ml/m3 

    metanol 200 ml/m3 
    isopropanol 400  ml/m3 
B. Pracovní ochranné pomůcky : 
 používat respirátor, rukavice a brýle 
C. Možné nebezpečí : 

hořlavé při nesprávném použití, ve vyšší koncentraci výbušné páry, nesmí 
přijít do kontaktu s jiskrou, při práci nekouřit 

 vyvarovat se kontaktu s pokožkou 
 nevylévat do kanalizace 
 chránit před dětmi 
D. První pomoc : 
 při nadýchání par čerstvý čistý vzduch - páry mají narkotizační účinek 
 při potřísnění smývat čistou vodou 
 při vniknutí do očí vymývat čistou vodou 
 při požití  neutralizovat živočišným uhlím a vodou 
E. V případě požáru hasit CO2, nebo pěnovým či práškovým přístrojem 
F. Manipulace a skladování: 

Únik náplně může způsobit znečištění prostředí. Nádobky musí být stále 
uzavřené. Neskladovat v poloze, ve které může dojít k převrhnutí a rozbití 
skla. Dodržovat platné protipožární předpisy ve skladovacích prostorech. 
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 

G. Látkové vlastnosti složek: 
 AOK originál  průhledné kapaliny s aromatickou vůní 
 PH   velká lahvička  7 
    malá lahvička více než 12 
 měrná hmotnost velká lahvička 0,8 g/m3 

    malá lahvička 1,2 g/m3 
 bod zápalu  10 °C, hořlavost A1 
 bod vznícení  530°C   

při objemové koncentraci min. 1,2 % max 7 % 
AOK použité  zvýšený bod vznícení, výbušnost a hořlavost zachována 

H. Stabilita a schopnost reakce 
Silná oxydace způsobuje vývin toxických plynů. Oxydace je podporována 
přítomností hliníku a jeho slitin. 
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