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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 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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วิธีการเก็บตัวอย่ างนํา้ มันโดยใช้ ปั๊มดดตั
ู วอย่าง
่ ้ ามัน เหมาะสําหรับการเกบตั
็ วอยางจากช
่
่องกานวั
้ ดระดับนํ้ ามัน หรื อ ถังพัก้ นามั
ํ นหลอลื
่ ่น เชนจากเครื
่
ปั๊ มดูดตัวอยางนํ
่ องยนต์ สิ่ งที่สาคัญํ ในเ
็ วอยางด้
่ วยวิธีน้ ีคือการใช้ ทอพลาสติ
่
็ วอยางที
่ ่ใหม่ เพื่อป้ องกนั สิ่ งสกปรกของตัวอยาง
่ เพื่อให้ได้ตวั อยางที
่ ่ดี แนะนําให้
เกบตั
กและขวดเกบตั
่ ้ นตอน
ปฎิบตั ิตามวิธีการแตละขั
ขั้ นที่1 ตรวจสอบรายการ
่ ( p/n 503 หรื อ p/n 504 )
ปั๊มดูดตัวอยาง
่
ทอพลาสติ
ก ( p/n 502)
็ วอยาง
่ ( p/n 510 )
ชุดเกบตั
ดูรูปจากหน้า 3
่
ขั้ นที่2 ตัดทอพลาสติ
กให้มีความยาวที่เหมาะสม
่
ั ้ ดนํ้ ามัน หรื อ ถังพักนํ้ ามัน ทาเครื
ัํ ที่ท่อพลาสติก และจากจุดที่ทาเครื
วัดความยาวทอพลาสติ
กกบกานวั
ํ ่ องหมายกากบไว้
ํ ่ องหมาย
่
่ อยประมาณ 6 นิ้ว แล้วตัดทอพลาสติ
่
ไว้ เผือ่ ความยาวของทอพลาสติ
กไปอีกอยางน้
ก
ดูรูปที่ 2 หน้าที่ 4
ั ๊มดูดตัวอยาง
่ ขันลูกบิดให้แนน่
ขั้ นที่3 เสี ยบท่อพลาสติกเข้ากบปั
่ ปลายทอที
่ ่เสี ยบเข้าในปั๊ม สัมผัสนํ้ ามัน เพราะจะทําให้ ปั๊ มสกปรก หลังจากชักทอออกจากปั
่
สิ่ งสําคัญ อยาให้
๊ ม ซึ่ งจะทําให้
ิ
่ ้ ามัน
เกดการปนเปื
ดูรูปที่ 3 หน้าที่ 4
้ อนของตัวอยางนํ
่ ากบปั
ั ๊มดูดตัวอยาง
่ บิดให้ขวดสวมแนนกบปั
่ ั ๊ม
ขั้ นที่4 สวมขวดตัวอยางเข้
ดูรูปที่ 4 หน้าที่ 4
่ กด้านหนึ่ ง เข้าไปในตําแหนงที
่ ่ตอ้ งการเกบตั
็ วอยาง
่ ให้ได้ตาํ แหนงตามความยาวทอที
่
่ ่ทาํ เครื่ องหมายไว้
ขั้ นที่5 เสี ยบปลายทออี
ดูรูปที่ 5 หน้าที่ 4
้ ก
ขั้ นที่6 เริ่ มต้นดูดนํ้ ามัน โดยการชักเข้า ออก ตรงกานชั
็ วอยาง
่ แล้วกดปุ่ มคลายแรงดัน จะทําให้น้ าํ มันที่คา้ งอยูใ่ นทอไหลย้
่
ทําไปจนได้ปริ มาณนํ้ ามันประมาณ 80% ขวดเกบตั
อนกลับ
ไปที่อ่างนํ้ ามัน
็ วอยาง
่ ขวดควรอยูใ่ นลักษณะตั้ งตรง และอยาพยายามปั
่
่ ทั้ งสองกรณี น้ ี
สิ่ งที่สาํ คัญ ในขณะเกบตั
๊มเมื่อนํ้ ามันเต็มขวดตัวอยาง
ิ
่ ่นๆในภายหลัง ดูรูปที่ 6 หน้าที่ 4
จะมีผลทําให้ นํ้ ามันไหลเข้าไปในกระบอกสูบ และเกดการปนเปื
้ อนของตัวอยางอื
่
่
ขั้ นที่7 คลายเกลียวขวด และ นําขวดตัวอยางออกจากปั
๊มแล้วปิ ดฝาทันที ขันฝาเกลียวขวดให้แนนพอประมาณ
่
่ ็ วอยาง
่ แล้วคลายปุ่ มขันแนนทอออกจากปั
่ ่
ํ ดทอพลาสติ
่
ขั้ นที่8 ถอดทอจากตํ
าแหนงเกบตั
ก
๊ม แล้วกาจั
่ ้ ามันที่เกบ็ แล้วจัดการสงนํ
่ ้ ามันไปตรวจวิเคราะห์
ขั้ นที่9 กรอกข้อมูลของตัวอยางนํ
่ : ปั๊ม หรื อ ชักเข้า ชักออก รุ นแรงเกนไป
ิ
ความผิดพลาดที่พบบอย
่ ขณะเกบตั
็ วอยาง
่
ขวดตั้ งไมตรง
่
็ วอยาง
่
ปั๊มสกปรก กอนการเกบตั
่
ิ ้ ามันคัง่ ค้างในกระบอกสู บ ซึ่ งทําให้ป๊ัมสกปรกไมเหมาะสํ
่
็ วอยาง
่
ในกรณี ที่กลาวมานี
าหรับเกบตั
้ อาจจะทําหายปั๊มเสี ยหายและเกดนํ
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Fluid Sampling Pump
ปั๊ มดดตั
ู วอย่ างนํา้ มัน
Assemble with sampling tube and sample
bottle , ready for extracting oil samples
ประกอบเข้ ากับ ท่อพลาสติก และขวดเก็บ
ตัวอย่างนํ ้ามัน พร้ อมที่จะเก็บตัวอย่าง

Cylinder
กระบอกสูบ

Plunger
ตัวชักเข้ าและออก

P/N 503

P/N 504

Release Valve
วาล์วคลายแรงดัน

P/N 502

Sampling Tube or Plastic Tube
ท่อพลาสติก

Knurled Knob
ลูกบิดขันแน่น

P/N 510

Sample Bottle and Sample Information Form (SIF)
ขวดเก็บตัวอย่าง และ ฟอร์ มกรอกข้ อมูลนํ ้ามันตัวอย่าง
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Picture 1 รูปที่ 1

Picture 2 รูปที่ 2

Picture 3 รูปที่ 3

Picture 4 รูปที่ 4

Picture 5 รูปที่ 5
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Picture 6 รูปที่ 6
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