
                                                                                               Focuslab Ltd
                                                                                           บริษทั โฟคสัแลบ็ จํากดั   

 

9 Fl., Thosapol Land 4 Bldg., 2/39 Bangna-Trad Rd., KM.3, Bangna Bangkok 10260, Thailand.    Tel:    (662) 361 8600-3        Fax: (662) 361 8567 
2/39 ชนั ้ 9 ตึกทศพลแลนด ์4 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260                                Email: focuslab@focuslab.co.th    Website: www.focuslab.co.th                    

How to take an Oil Sample using Fluid Sample Pump 
 
 
The Fluid Sampling Pump is designed to draw oil samples from a dipstick or non-pressurized oil system  ,such as crankcases of 
engines , oil reservoirs. When drawing oil samples ,it is important to use a new plastic tube and new bottle in order to avoid 
sample contamination.  Follow all the instruction to ensure that the oil sample is representative of all the oil in the machine. 
 
 
Step 1.  Check list   
             Fluid Sampling Pump (p/n 503  or p/n 504) 
             Sampling Tubing  or plastic tube (p/n 502) 
             Oil Sample Kit   (p/n 510) 
             See page 3 
 
Step 2.  Cut a suitable length of  Sampling Tube . 
             Measure sampling tube to the length of dipstick or reservoir , and mark it on the 
             tube. From the mark , add approx 6 inches or more , then cut the tube.  
             See picture 2   page 4 
 
Step 3.  Insert the tube through the head of the Fluid Sampling Pump and tighten Knurled  
             Knob.   
             Important , don’t let the end of the tube to emerge in the oil in the bottle . Because 
             It will contaminate the pump after remove the tube, causing cross contamination. 
             See picture 3   page 4 
 
Step 4.  Install a new sample bottle onto the Fluid Sampling Pump, tighten firmly. 
             See picture 4   page 4 
 
Step 5.  Place the tube into the sampling port  ,retaining tube up to the mark on the tube. 
             See picture 5  page 4 
 
Step 6.  Start to draw  oil sample by push and pull the plunger .  
             Continue pumping until sample bottle is 80 % full . Then push Release Valve to 
             let the oil in the tube return to oil sump. 
             Important ,hold the fluid sampling pump with the bottle upright , and don’t pump while oil 
             is full the bottle . In both cases there is a risk for oil to enter the cylinder of the 
              pump, resulting in the cross contamination and need for cleaning. 
              See picture 6   page 4 
 
Step 7. Unscrew the sample bottle from the Fluid Sampling Pump and place the cap back 
            on the sample bottle and tighten firmly . 
 
Step 8.  Remove the tube from the sampling port.  Unscrew Knurled Knob on the Fluid 
             Sampling Pump , remove and properly dispose used tube. 
 
Step 9.  Fill up the Sample Information Form (SIF) and send the sample to the Lab. 
 
Common  Mistakes    :     Fierce pumping 
                                           The bottle is not hold up right 
                                           The fluid sampling pump is dirty before taking oil samples  
In above case there will be a risk for damaging and polluting of the pump. 
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วธีิการเกบ็ตวัอย่างนํา้มนัโดยใช้ป๊ัมดดตวัอย่าง  ู  
 
ปัมดูดตวัอยางนาํมนั  เหมาะสาํหรับการเกบตวัอยางจากช๊ ่ ็ ่ ่้ องกานวดัระดบันาํมนั หรือ ถงัพกันามนัหลอล่ืน เชนจากเคร่ืองยนต ์ สิงท่ีส ําคญัในเ้ ํ ่ ่้ ้ ่
เกบตวัอยางดว้ยวธีินีคือการใช ้ทอพลาสติกและขวดเกบตวัอยางท่ีใหม เพ่ือป้องกน สิงสกปรกของตวัอยาง    เพ่ือใหไ้ดต้วัอยางท่ีดี แนะนาํให้็ ่ ่ ็ ่ ่ ั ่ ่้ ่
ปฎิบติัตามวธีิการแตละขนัตอน่ ้  
 
ขนัท่ี้ 1   ตรวจสอบรายการ 
             ปัมดูดตวัอยาง     ๊ ่ ( p/n 503 หรือ p/n 504 ) 
             ทอพลาสติก   ่ ( p/n 502) 
             ชุดเกบตวัอยาง  ็ ่ ( p/n 510 ) 
             ดูรูปจากหนา้   3 
ขนัท่ี้ 2   ตดัทอพลาสติกใหมี้ความยาวท่ีเหมาะสม่  
             วดัความยาวทอพลาสติกกบกานวดันาํมนั หรือ ถงัพกันาํมนั  ท ําเคร่ืองหมายกากบไวท่ี้ทอพลาสติก   และจากจุดท่ีท ําเคร่ืองหมาย่ ั ้ ํั ่้ ้  
             ไว ้ เผือ่ความยาวของทอพลาสติกไปอีกอยางนอ้ยประมาณ ่ ่ 6 นิว  แลว้ตดัทอพลาสติก             ดูรูปท่ี ้ ่ 2  หนา้ท่ี 4 
ขนัท่ี้ 3  เสียบท่อพลาสติกเขา้กบปัมดูดตวัอยาง  ขนัลกูบิดใหแ้นนั ่ ่๊  
             สิงสาํคญั   อยาใหป้ลายทอท่ีเสียบเขา้ในปัม สัมผสันาํมนั  เพราะจะทาํให ้ปัมสกปรก หลงัจากชกัทอออกจากปัม  ซ่ึงจะทาํให้่ ่ ่ ่๊ ๊ ๊้  
            เกดการปนเปือนของตวัอยางนาํมนั             ดูรูปท่ี ิ ่้ ้ 3  หนา้ท่ี 4 
ขนัท่ี้ 4   สวมขวดตวัอยางเขา้กบปัมดูดตวัอยาง  บิดใหข้วดสวมแนนกบปัม                   ดูรูปท่ี ่ ั ่ ่ ั๊ ๊ 4   หนา้ท่ี 4 
ขนัท่ี้ 5  เสียบปลายทออีกดา้นหน่ึง เขา้ไปในตาํแหนงท่ีตอ้งการเกบตวัอยาง  ใหไ้ดต้าํแหนงตามความยาวทอท่ีทาํเคร่ืองหมายไว้่ ่ ็ ่ ่ ่  
             ดูรูปท่ี 5 หนา้ท่ี 4 
ขนัท่ี้ 6   เริมตน้ดูดนาํมนั  โดยการชกัเขา้ ออก ตรงกานชกั่ ้ ้  
             ทาํไปจนไดป้ริมาณนาํมนัประมาณ ้ 80% ขวดเกบตวัอยาง   แลว้กดปุ่มคลายแรงดนั  จะทาํใหน้าํมนัท่ีคา้งอยใูนทอไหลยอ้นกลบั็ ่ ่ ่้  
             ไปท่ีอางนาํมนั่ ้  
            ส่ิงท่ีสาํคญั  ในขณะเกบตวัอยาง ขวดควรอยใูนลกัษณะตงัตรง  และอยาพยายามปัมเม่ือนาํมนัเตม็ขวดตวัอยาง   ทงัสองกรณีนี ็ ่ ่ ่ ่้ ๊ ้้ ้  
            จะมีผลทาํให ้นาํมนัไหลเขา้ไปในกระบอกสูบ  และเกดการปนเปือนของตวัอยางอ่ืนๆในภายหลงั      ดูรูปท่ี ้ ิ ่้ 6  หนา้ท่ี 4 
ขนัท่ี้ 7   คลายเกลียวขวด และ นาํขวดตวัอยางออกจากปัมแลว้ปิดฝาทนัที  ขนัฝาเกลียวขวดใหแ้นนพอประมาณ่ ่๊  
ขนัท่ี้ 8   ถอดทอจากตาํแหนงเกบตวัอยาง   แลว้คลายปุ่มขนัแนนทอออกจากปัม  แลว้กาจดัทอพลาสติก่ ่ ็ ่ ่ ่ ํ ่๊  
ขนัท่ี้ 9   กรอกขอ้มูลของตวัอยางนาํมนัท่ีเกบ แลว้จดัการสงนาํมนัไปตรวจวเิ่ ็ ่้ ้ คราะห์ 
 
ความผดิพลาดท่ีพบบอย   ่ :    ปัม หรือ ชกัเขา้ ชกัออก รุนแรงเกนไป๊ ิ  
                                              ขวดตงัไมตรง ขณะเกบตวัอยาง้ ่ ็ ่  
                                              ปัมสกปรก  กอนการเกบตวัอยาง ๊ ่ ็ ่  
ในกรณีท่ีกลาวมานี  อาจจะทาํหายปั่ ้ ๊มเสียหายและเกดนาํมนัคงัคา้งในกระบอกสูบ   ซ่ึงทาํใหปั้มสกปรกไมเหมาะสาํหรับเกบตวัอยางิ ่ ็ ่้ ่ ๊  
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Fluid Sampling Pump

Assemble with sampling tube and sample 
bottle , ready for extracting oil samples

ป๊ัมดดตัวอย่างนํา้มันู

ประกอบเข้ากบั ท่อพลาสติก และขวดเก็บ
ตวัอย่างนํา้มนั  พร้อมท่ีจะเก็บตวัอย่าง

Release Valve
วาล์วคลายแรงดนั

Sampling Tube or Plastic Tube

ท่อพลาสติก Sample Bottle and Sample Information Form (SIF)

ขวดเก็บตวัอย่าง และ ฟอร์มกรอกข้อมลูนํา้มนัตวัอย่าง

Knurled Knob
ลกูบิดขนัแน่น

P/N 503

P/N 504

P/N 502 P/N 510

Plunger
ตวัชกัเข้าและออก

Cylinder
กระบอกสบู
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Picture 1  รูปท่ี 1 Picture 2 รูปท่ี 2

Picture 3 รูปท่ี 3 Picture 4 รูปท่ี 4

Picture 5 รูปท่ี 5 Picture 6 รูปท่ี 6
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