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แพ็คเก็จตรวจวเิคราะห์ : GearCheckTM 804  และ  GearCheckTM  884

เหมาะสมกบัเครอืงจกัร :  ระบบเกยีร์
 Transmissions , differentials

Testing Details :

All Tests below are for GearCheck TM 804 All Tests below are for GearCheckTM 884

สภาพการสกึหรอ (เศษอนภุาคโลหะสกึหรอ) สภาพการสกึหรอ (เศษอนภุาคโลหะสกึหรอ)

 อนุภาคโลหะชาํรดุสกึหรอแบบขนาดอนุภาคละเอยีด-18 ธาต,ุ  อนุภาคโลหะชาํรดุสกึหรอแบบขนาดอนุภาคละเอยีด-18 ธาต,ุ 

RDE-AES ,ASTM D6595   หรอื ICP-AES ,ASTM D5185 RDE-AES ,ASTM D6595   หรอื ICP-AES ,ASTM D5185

 อนุภาคโลหะสกึหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาต ุ,ASTM D6595  อนุภาคโลหะสกึหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาต ุ,ASTM D6595

 Particle Quantifier Index (PQ Index)  , ASTM D8184  Particle Quantifier Index (PQ Index)  , ASTM D8184

 Ferrographic Analysis  , ASTM D7690M

สภาพของนํามนัหลอ่ลนื สภาพของนํามนัหลอ่ลนื
 สภาพของนํามันหลอ่ลนื; oxidation , nitration  , ASTM E2412M  สภาพของนํามันหลอ่ลนื; oxidation , nitration  , ASTM E2412M

 ความหนดื ท4ี00  c or 1000 c  , ASTM D445  ความหนดื ท4ี00  c or 1000 c  , ASTM D445

 คา่ปรมิาณ ความเป็นกรด  ,ASTM D974  คา่ปรมิาณ ความเป็นกรด  ,ASTM D974

สภาพของสงิสกปรก ปนเปือน สภาพของสงิสกปรก ปนเปือน 
 สงิสกปรก ปนเปือนของนํามัน  เชน่ ฝุ่ นผงและฝุ่ นละออง  สงิสกปรก ปนเปือนของนํามัน  เชน่ ฝุ่ นผงและฝุ่ นละออง 
 % ความชนืและนํา โดยการทดสอบ  , ASTM D6304  % ความชนืและนํา โดยการทดสอบ  , ASTM D6304

 การปนเปือนของนํามันอนืๆ  การปนเปือนของนํามันอนืๆ

 Report with Interpretation and Recommendation  Report with Interpretation and Recommendation

จดุเดน่ของเทคโนโลยกีารทดสอบในแพ็คเก็จGearCheck 804 จดุเดน่ของเทคโนโลยกีารทดสอบในแพ็คเก็จGearCheck 884

* การปนเปือนของนํามันอนืๆ  จะตรวจพบ ถา้มขีอ้มลูBaseLine
Note :แพ็คเก็จการตรวจวเิคราะหท์แีนะนําเป็นเพยีงแคแ่นวทาง  แพ็คเก็จทเีหมาะสมอาจขนึกับปัจจัยอนืๆ เชน่ การใชง้านจรงิๆเป็นอยา่งไร  สงิแวดลอ้มของการเดนิเครอืงจักร

และผลกระทบถา้เครอืงจักรวกิฤต อายเุครอืงจักร และ อนืๆ
ปรมิาณตวัอยา่งนํามนัทตีอ้งการใชต้รวจวเิคราะห์ : 100 ซี ซี
ลกัษณะและรปูแบบของรายงานการตรวจวเิคราะห์
 รายงานทอีา่นและเขา้ใจไดง้า่ย  แสดงสํญญาลักษณ์สเีตอืนภัยของผลทผีดิปกติ
ขอ้มลูผลการการตรวจวเิคราะหข์องสภาพการสกึหรอ สภาพ  แสดงผลลัพทข์องทังหมด ของตัวอยา่งนํามันลา่สดุและ 
สารหลอ่ลนื และ สงิสกปรกปนเปือนตา่งๆ ผลลัพทข์องตัวอยา่งนํามันในอดตี

 แสดงคา่นํามันใหม ่และ/หรอื นํามันอา้งองิ สําหรับเปรยีบเทยีบ  มกีารแสดงคา่เตอืนภัย
กบัผลของนํามันทตีรวจวเิคราะห์  แสดงกราฟของคา่ตา่งๆ

 ตคีวามหมายผลการการตรวจวเิคราะห ์และขอ้แนะนํา มทัีงรายงาน  สง่รายงานGearCheck Oil Analysis ไดห้ลายทางเลอืก
ภาษาองักฤษ และ/หรอื ภาษาไทย อเิทอรเ์นต  อเีมล ์และ แฟ็ก

ระยะเวลาการตรวจวเิคราะห์ :

โดยทัวไปจะสง่รายงานไดภ้ายใน  3 -5 วนัทําการ หลังจากทหีอ้งแล็บไดรั้บตัวอยา่ง
(สําหรับตัวอยา่งนํามันทสีง่ครังแรกของเครอืงจักร อาจจะใชเ้วลาประมาณ 5 วนัทําการ หลังจากหอ้งแล็บไดรั้บตัวอยา่ง)

ตวัอยา่งรายงานการตรวจวเิคราะหข์องGearCheck :
ดตูัวอยา่งรายงานผลการตรวจวเิคราะหจ์ากเว็ปไซด ์www.focuslab.co.th

หากมขีอ้สงสยัประการใด หรอืตอ้งการรายละเอยีดเพมิเตมิ กรรุาตดิตอ่ บรษัิท โฟคัสแล็บจํากดั

2/57 Bangna Complex Office Tower 12th Fl.,Soi Bangna Trad 25, North Bangna ,Bangna ,Bangkok 10260 , Thailand
http://www.focuslab.co.th
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