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 ( parts per million หรือ สวนในลา้นสวน ่ ่ ) 
คาท่ีรายงานปริมาณของอนุภาคเศษโลหะสึก่

หรอ ของ เหลก็ ทองแดง ดีบุก อลูมิเนียม     ในตวัอยางนาํมนัหลอล่ืน่ ่้
นนั จะตรวจวเิคราะห์ โดยเทคนิคของเคร่ืองมือ ท่ีเรียกวา ้ ่ Atomic 
Emission Spectrometer  ในเอกสารตางๆ อา่ จจะเรียกการตรวจ
วเิคราะห์ปริมาณอนุภาคเศษโลหะนีวา ้ ่ Spectrometric Oil Analysis 
(SOA) หรือ SOAP –Spectrometric Oil Analysis Program 

แต เทคนิคของ ่ Spectrometric Oil Analysis กไมสามารถตรวจวเิคระห์็ ่
หาปริมาณppm ของอนุภาคเศษโลหะไดทุ้กขนาดอนุภาค 
เคร่ืองมือ Atomic Emission Spectrometer มีขอ้จาํกดในตั รวจวเิคราะห์
ขนาดของอนุภาคเศษโลหะขนาดใหญๆ  ่ (ดูรูป 1) 
และเป็นท่ีทราบและเขา้ใจกนดีั ในวงการ วา ถา้อนุภาคของเศษโลหะ่
ขนาดใหญขึน  ่ ้  เทคนิคของ Spectrometric Oil Analysis จะไมเท่ียงตรง ่
เน่ืองจาก ไมสามารถตรวจวเิคราะห์ได้่ ขนาดใหญ่ได ้

 
การสึกหรอปกติ (Normal Wear) 
ระหวางท่ีเคร่ืองจกัรกาลงัทาํงานนนั  ชินของ่ ํ ้ ้
อนุภาคเศษโลหะสึกหรอ อาจจะเกดขึนจากการิ ้
เคล่ือนท่ีขดัถูกนของชินสวนอุปกรณ์ของั ่้  
เคร่ืองจกัร  ซ่ึงอาจจะมีทงั้ อนุภาคเศษโลหะสึกหรอ

แบบปกติ  หรืออนุภาคเศษโลหะท่ีผดิปกติ 
โดยทวัไป่ อนุภาคเศษโลหะสึกหรอแบบปกติ  จะมีขนาด
ละเอียดหรือขนาดเลก็   หรือมีขนาดเลก็กวา  ่ 5  ไมครอน 

 

การสึกหรอแบบผดิปกต ิ(Abnormal Wear) 
สวน่ การสึกหรอท่ีผดิปกตินนั ้ (เชน่  มีภาระสูง ; ความเร็วสูง ฯลฯ )  
อนุภาคเศษโลหะท่ีผดิปกติ  สวนใหญแลว้จะพบวา่ ่ ่ ทงัอนุภาคขนาด้
ละเอียดและขนาดหยาบปะปนรวมกน    โดยท่ีั ปริมาณของอนุภาคเศษ

โลหะสึกหรอขนาดเลก็หรือขนาดละเอียดมีปริมาณมาก  รวมเขา้
ดว้ยกนกบั ั อนุภาคเศษโลหะท่ีมีขนาดหยาบ หรือขนาดใหญ ่ ( ท่ีโตกวา ่
5 ไมครอน ) 

 
 
 
 
ข้อจาํกดัของขนาดอนภาคเศษโลหะทีต่รวจวเิคราะห์ได้ด้วยุ  Spectrometric Oil Analysis 
เป็นท่ีทราบกนดีวา ั ่  เทคนิคของ Spectrometric Oil Analysis คือการ
ตรวจวเิคราะห์ 

• ปริมาณของอนุภาคเศษโลหะ  

• อนุภาคสิงสกปรก่ (ฝุ่ นผง)   

• สารเคมี ปรุงแตงในนาํมนั่ ่ ้  
ผลท่ีไดจ้ะ รายงานเป็น หนวย ่ ppm (part per million) หรือ จาํนวน
สวน ใน จาํนวนลา้นสวน่ ่   โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา ่  RDE –AES 
Spectrometer  หรือ เคร่ืองมือ ICP –AES Spectrometer       ทงั ้ RDE 
และ ICP จะไม่มีประสิทธิภาพหากขนาดอนุภาคสึกหรอ สิงสกปรก  ่

นนัมีขนาดใหญเกนความสามารถ้ ่ ิ ของเคร่ืองมือ    ซ่ึงเวลาท่ีเกดิ การ
สึกหรอแบบผดิปกติ  อนุภาคเศษโลหะ จะมีขนาดใหญ่  และ อนุภาค
ฝุ่ นผงท่ีทาํใหเ้กดผิกปกติจะมีขนาดใหญ ดว้ย ิ ่   หรือผูเ้ช่ียวชาญ
เคร่ืองมือทางการตรวจวเิคราะห์  มกั  จะพดูวา่ 

ICP – AES Spectrometer ไมสามารถ ท่ีจะวดัอนุภาคท่ีใหญกวา ่ ่ ่ 3 
ไมครอน 
RDE – AES Spectrometer ไมสามารถ ท่ีจะวดัอนุภาคท่ีใหญกวา ่ ่ ่ 8 
ไมครอน 

“Spectrometric oil analysis measures only very small particles and dissolved metal elements in oil ” 
“ Spectrometric oil analysis , as they are routinely applied today , are blind to large debris wear particles” 
 
Abbreviation : 
RDE – Atomic Emission Spectrometer     : Rotating Disk Electrode -  Atomic Emission Spectrometer     
ICP  – Atomic Emission Spectrometer      : Inductively Coupled  Plasma - Atomic Emission Spectrometer    

 

PPM 

การสึกหรอปกติ 

การสึกหรอผดิปกติ 
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เทคโนโลยีใ่นการตรวจวดัอนภาคขนาดใหญุ่  
โฟคสัแลบ็ ไดใ้ชเ้ทคนิคท่ีเรียกวา ่ RFS Spectrometer  หรือ RFS Coarse 
Wear Spectrometric Analysis  ผนวกรวมกบ ่ ั RDE Spectrometric 
Analysis เพื่อใหเ้กดประสิทธิภาพื ท่ีดีเยีย่มในการตรวจวดัทงัอนุภาค้

ขนาดละเอียดเลก็ และ อนุภาคขนาดหยาบใหญ   เทคนิคนีเรียกวา  ่ ่้

Double WearCheck ™

 
 
 
Double WearCheck™ √√   คือ การตรวจวเิคราะห์อนุภาค
เศษโลหะดว้ยวธีิการสเปคโตรมิเตอร์แบบพิเศษ  ซ่ึงประกอบดว้ย
วธีิการ RDEสเปคโตรมิเตอร์ ผนวกกบวธีิการั RFS สเปคโตรมิเตอร์   

เพื่อหาคาความเขม้ขน้ ่ ( ในหนวย ่ ppm ) ของทงั้ อนุภาคเศษโลหะสึก
หรอท่ีมีขนาดละเอียด(หรือขนาดเลก็ๆ)  และอนุภาคขนาดหยาบ(หรือ
ขนาดใหญ่)   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
►Double WearCheck™ √√  สามารถตรวจวดัอนุภาคเศษโลหะท่ีผดิปกติไดดี้กวา  ่ ICP และ หรือ RDE เพียงอยางเดียว   หรือ่
สามารถตรวจวดัอนุภาคเศษโลหะและอนุภาคสิงสกปรกท่ีทงั ่ ้ ICP และ RDE ตรวจไมพบ ่  
 
►Double WearCheck™ √√  เป็นช่ือของการตรวจวเิคราะห์อนุภาคเศษโลหะดว้ยการใชส้เปคโตรมิเตอร์ทั้ง RDE และ RFS  
 
►Double WearCheck™ √√  ตรวจวเิคราะห์อนุภาคเศษโลหะสึกหรอท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่แบบเกาท่ีใชก้นอย ู่ ั ่ ( RDE และ /
หรือ ICP เพียงวิธีการเดียวเทานนั่ ้  )  - ซ่ึง ดีตอการ่ ติดตามเฝ้าระมดัระวงั สภาพการสึกหรอของเคร่ืองจกัร  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 

Wear Metal Detection Limit due to particle size 
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RDE Fine Spectrometric 
(ขนาดละเอยีด  <  8ไมครอน ) 

RFS Coarse Spectrometric 

(ขนาดหยาบ ประมาณ 8-100 ไมครอน 

 
 
นอกจากนี  ถา้เม่ือไรท่ี้ Double WearCheck™ √√  ตรวจพบอนุภาคเศษโลหะท่ีมีปริมาณท่ีผดิปกติ  และ/หรือระดบัท่ีผดิปกติ   
เราสามารถท่ีจะทาํการตรวจวเิคราะห์สิงท่ีผดิปกติเหลานนั่ ่ ้ ใหลึ้กซ่ึงเพิมเติมได ้  ่ ดว้ย Ferrograhic Analysis เพ่ือคน้หารากสาเหตุ
ของปัญหาตอไป่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation : 
 
RDE – Atomic Emission Spectrometer    : Rotating Disk Electrode -  Atomic Emission Spectrometer     
ICP – Atomic Emission Spectrometer      : Inductively Coupled  Plasma - Atomic Emission Spectrometer    
RFS Spectrometer                                         :  Rotrode Filter Spectroscopy  - Atomic Emission Spectrometer    
PPM                                                              :   part per million  

 


