
Varnish เปนอนุภาคสิง่สกปรกที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของสารหลอ
ลื่น  ขนาดของอนุภาคvarnishเล็กกวา 1 ไมครอน และจัดเปนอนุภาคสิง่
สกปรกแบบนิ่ม ( soft contaminant )

Varnish จะเกาะตัวเปนชั้นๆบางๆ  คลายกับฟลม บนผิวของเครื่องจักร 
และจะมสีสีม น้ําตาล ดํา  ชั้นฟลมเหลานี้จะไมละลายในน้ํามันหลอลื่น

Varnish  จะมีน้ําหนักโมกุลสงู และไมเสถียรในน้ํามันหลอลื่น

Varnishที่เคลือบบนผิวของเครื่องจักร และ แขวนลอยอยูในน้ํามันหลอ
ลื่นนั้น  ไมสามารถกําจัดออกไดดวยการกรองธรรมดาทั่วๆไป 

Varnish formation on a turbine bearing

Varnish คืออะไร ?Varnish คืออะไร ?

Varnish formation on gas compressor -gear

Varnish formation on Inlet Guide Vane

Varnish formation on spool valve

Varnish formation on pencil filter



Sludge เกดิจากvarnish ที่มีน้ํา  และ/หรือ ความชื้นเขามารวมตัวปะปน

Sludge จะแยกตัวออกจากน้ํามันหลอลื่น และมสีภาพเปนสิ่งสกปรกใน
ระบบหลอลื่น  สภาพคลายๆกับโคลนตม (soft mud-like deposit )
Sludge เปนอนุภาคสิง่สกปรกที่เกิดแบบเดียวกับvarnish และจัดเปน
สิง่สกปรกแบบนิ่ม ( soft contaminant ) .
น้ํา และ/หรือ ความชื้นจะแยกตัวออกจาก sludge ถาเพิ่มอณุหภมูสิงูขึ้น

Sludge คืออะไร ?Sludge คืออะไร ?

Sludge

Sludge

Sludge

Combination of varnish  & sludge



Varnish layer

Silt

ผลกระทบในทางลบที่เกิดจากปญหาของvarnishในน้ํามนัและระบบหลอลื่นผลกระทบในทางลบที่เกิดจากปญหาของvarnishในน้ํามนัและระบบหลอลื่น

เครื่องจักรอาจจะหยุดเดินกระทันหัน เนื่องมาจาก เกิดการติดขัด เครื่องจักรอาจจะหยุดเดินกระทันหัน เนื่องมาจาก เกิดการติดขัด 

การสะสมของVarnish ในระบบหลอลื่น ไดสรางปญหามานานแลว
โดยเฉพาะกับ Turbine และไฮดรอลกิ

เกิดการอุดตันหรือน้ํามันไหลไดไมสะดวกในทอขนาดเลก็ๆเกิดการอุดตันหรือน้ํามันไหลไดไมสะดวกในทอขนาดเลก็ๆ
ชั้นฟลมของvarnishเปนเหมือนฉนวนการถายเทความรอน  ซึ่งจะทําใหชั้นฟลมของvarnishเปนเหมือนฉนวนการถายเทความรอน  ซึ่งจะทําให
ประสิทธิภาพของoil cooler แยลง   มีผลใหอุณหภูมิ ของน้ํามันสูงขึ้นประสิทธิภาพของoil cooler แยลง   มีผลใหอุณหภูมิ ของน้ํามันสูงขึ้น

Varnish plated on heat exchangers

Varnishอาจจะกอใหเครื่องจักรและระบบหลอลื่นเสียหาย เชน :

หรือยึดติดของชิ้นสวนที่มีvarnishแกะติด  เชน servo control valve.หรือยึดติดของชิ้นสวนที่มีvarnishแกะติด  เชน servo control valve.

เมื่อมีvarnishแลว จะทําใหอนุภาคฝุนผงที่มีขนาดใหญเกาะติดมากขึ้นเมื่อมีvarnishแลว จะทําใหอนุภาคฝุนผงที่มีขนาดใหญเกาะติดมากขึ้น
ซึ่งอาจทําใหเกิดการสกึหรอและเครื่องจักรกลเสียหายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดการสกึหรอและเครื่องจักรกลเสียหายเพิ่มขึ้น 

Varnishจะกระตุนหรือเรงใหbearingชํารุดเสียหายกอนเวลา Varnishจะกระตุนหรือเรงใหbearingชํารุดเสียหายกอนเวลา 
Varnishเปนสาเหตุที่ทําใหอายกุารใชงานน้ํามัน turbine และไฮดรอลกิVarnishเปนสาเหตุที่ทําใหอายกุารใชงานน้ํามัน turbine และไฮดรอลกิ
สั้นลง หรือเสียหายเร็วขึ้นสั้นลง หรือเสียหายเร็วขึ้น

Spool valve sticking due to varnish formation

Varnish formation on spool valve



VsPI™ คืออะไร?VsPI™ คืออะไร?

VsPI ™ ยอมาจาก Varnish & Sludge Potential Index™
VsPI ™ เปนชื่อที่ใชเรียกการทดสอบ เพือ่ตรวจวิเคราะห varnish & sludge ซึง่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทโฟคัสแลบ

และสามารถดูอัตราการเพิ่มขึ้น(build-up rate)ของvarnish & sludge ได ถามีการตรวจวิเคราะหVsPI™อยางตอเนื่อง
ผลการตรวจวิเคราะห VsPI™ จะรายงานเปนตัวเลข หนวยดัชนี
VsPI™ เหมาะสมสาํหรับระบบหลอลื่นของ gas & steam turbines , hydraulic systems , turbo compressors
และเครื่องจักรกลที่ตองการระบบหลอลื่นที่เนนความสะอาดของน้ํามันหลอลื่น เพื่อตองการความแมนยําสูง

VsPI ™ เปนการตรวจวิเคราะหเพื่อประเมินระดับและสถานะของ varnish & sludge ในระบบน้ํามันหลอลื่น



ความสําคัญของตรวจวเิคราะห และติดตามVarnish & Sludge ในระบบหลอลื่นความสําคัญของตรวจวเิคราะห และติดตามVarnish & Sludge ในระบบหลอลื่น
Catching Varnish & Sludge Before It Costs YouCatching Varnish & Sludge Before It Costs You

ตรวจวิเคราะหเพื่อหาวามีvarnish & sludge ในระบบหลอลืน่หรือไม  และถามีแลว  จะมีระดับเทาไร

ถามีvarnish & sludge แลว  ควรตรวจวิเคราะหอยางตอเนื่อง เพื่อเฝาติดตามอัตราการเพิ่มขึ้นvarnish & sludge
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เชค็วาอัตราการเพิ่มขึน้สงูหรือเร็ว  หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นต่ําหรือ ชา
Varnish & Sludge จะมีผลกระทบตอเครื่องจักร ถามรีะดับสูงและอัตราการเพิ่มขึ้นสูง

Time (hours)

Turbine A , High build-up rate of varnish

ถามีvarnish & sludge ในระบบหลอลืน่แลว ควรหาทางแกไข ปญหาแตเนิ่นๆ

Turbine B , Low build-up rate of varnish

Servo Valve Trip /fault due to valve sticking

Will you wait until servo valve
trip/fault before you identify 
and dealing with varnish & sludge 
in gas turbine ?

Sticky of Servo Valve and Filter plug

Sticky of Inlet Guide Valve

Servo Valve Trip /fault due to 

valve sticking

Varnish & sludge Problem



Varnish & Sludge Potential Index Value   (VsPI )

Oil Analysis Report

VsPI Result in the report


