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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 2 
 
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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วิธีการเก็บตัวอยางน้ํามันโดยใชปมดูดตัวอยาง   
 
ปมดูดตัวอยางน้ํามัน  เหมาะสําหรับการเก็บตัวอยางจากชองกานวัดระดับน้ํามัน หรือ ถังพักน้ํามันหลอลื่น เชนจากเครื่องยนต  สิ่งที่สําคัญ
ในเก็บเก็บตัวอยางดวยวิธีนี้คือการใช ทอพลาสติกและขวดเก็บตัวอยางที่ใหม เพื่อปองกัน สิ่งสกปรกของตัวอยาง    เพื่อใหไดตัวอยางที่ดี 
แนะนําใหปฎิบัติตามวิธีการแตละขั้นตอน 
 
ขั้นที่1   ตรวจสอบรายการ 
             ปมดูดตัวอยาง     ( p/n 503 หรือ p/n 504 ) 
             ทอพลาสติก   ( p/n 502) 
             ชุดเก็บตัวอยาง  ( p/n 510 ) 
             ดูรูปจากหนา   3 

ขั้นที่2   ตัดทอพลาสติกใหมีความยาวที่เหมาะสม 
             วัดความยาวทอพลาสติกกับกานวัดน้ํามัน หรือ ถังพักน้ํามัน  ทําเครื่องหมายกํากับไวที่ทอพลาสติก   และจากจุดที่ทําเครื่องหมาย 
             ไว  เผื่อความยาวของทอพลาสติกไปอีกอยางนอยประมาณ 6 นิ้ว  แลวตัดทอพลาสติก             ดูรูปที่ 2  หนาที่ 4 

ขั้นที่3  เสียบทอพลาสติกเขากับปมดูดตัวอยาง  ขันลูกบิดใหแนน 
             สิ่งสําคัญ   อยาใหปลายทอที่เสียบเขาในปม สัมผัสน้ํามัน  เพราะจะทําให ปมสกปรก หลังจากชักทอออกจากปม  ซ่ึงจะทําให 
            เกิดการปนเปอนของตัวอยางน้ํามัน             ดูรูปที่ 3  หนาที่ 4 

ขั้นที่4   สวมขวดตัวอยางเขากับปมดูดตัวอยาง  บิดใหขวดสวมแนนกับปม                   ดูรูปที่ 4   หนาที่ 4 

ขั้นที่5  เสียบปลายทออีกดานหนึ่ง เขาไปในตําแหนงที่ตองการเก็บตัวอยาง  ใหไดตําแหนงตามความยาวทอที่ทําเครื่องหมายไว 
             ดูรูปที่ 5 หนาที่ 4 

ขั้นที่6   เร่ิมตนดูดน้ํามัน  โดยการชักเขา ออก ตรงกานชัก 
             ทําไปจนไดปริมาณน้ํามันประมาณ 80% ขวดเก็บตัวอยาง   แลวกดปุมคลายแรงดัน  จะทําใหน้ํามันที่คางอยูในทอไหลยอนกลับ 
             ไปที่อางน้ํามัน 
            สิ่งที่สําคัญ  ในขณะเก็บตัวอยาง ขวดควรอยูในลักษณะตั้งตรง  และอยาพยายามปมเมื่อน้ํามันเต็มขวดตัวอยาง   ทั้งสองกรณีนี้  
            จะมีผลทําให น้ํามันไหลเขาไปในกระบอกสูบ  และเกิดการปนเปอนของตวัอยางอื่นๆในภายหลัง      ดูรูปที่ 6  หนาที่ 4 

ขั้นที่7   คลายเกลียวขวด และ นําขวดตัวอยางออกจากปมแลวปดฝาทันที  ขันฝาเกลียวขวดใหแนนพอประมาณ 

ขั้นที่8   ถอดทอจากตําแหนงเก็บตัวอยาง   แลวคลายปุมขันแนนทอออกจากปม  แลวกําจัดทอพลาสติก 

ขั้นที่9   กรอกขอมูลของตัวอยางน้ํามันที่เก็บ แลวจัดการสงน้ํามันไปตรวจวิเคราะห 

 

ความผิดพลาดที่พบบอย   :    ปม หรือ ชักเขา ชักออก รุนแรงเกินไป 
                                            ขวดตั้งไมตรง ขณะเก็บตัวอยาง 
                                            ปมสกปรก  กอนการเก็บตัวอยาง  
ในกรณีที่กลาวมานี้  อาจจะทําหายปมเสียหายและเกิดน้ํามันคั่งคางในกระบอกสูบ   ซ่ึงทําใหปมสกปรกไมเหมาะสําหรับเก็บตัวอยาง 
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Fluid Sampling Pump

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

ปมดูดตัวอยางน้ํามัน

ประกอบเขากับ ทอพลาสติก และขวดเก็บตัว
อยางน้ํามัน  พรอมที่จะเก็บตัวอยาง

Release Valve
วาลวคลายแรงดัน

Sampling Tube or Plastic Tube
ทอพลาสติก Sample Bottle and Sample Information Form (SIF)

ขวดเก็บตัวอยาง และ ฟอรมกรอกขอมูลน้ํามันตัวอยาง

Knurled Knob
ลูกบิดขันแนน

P/N 503

P/N 504

P/N 502 P/N 510

Plunger
ตัวชักเขาและออก

Cylinder
กระบอกสูบ
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Picture 1  รูปที่ 1 Picture 2 รูปที่ 2

Picture 3 รูปที่ 3 Picture 4 รูปที่ 4

Picture 5 รูปที่ 5 Picture 6 รูปที่ 6
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