
 

 
 

How To Read" Gravimetric Analysis" Report 

วิธีการอ่านรายงาน Gravimetric Analysis 

Gravimetric Analysis : 

- determines oil contamination level by colorimetric (Color Density), see 

- identifies particle contamination in oils by microscopic analysis , see 

- determines total solid and soft compound contamination level by weight , see 

In brief , Gravimetric Analysis will assist in determining oil cleanliness and identifying source (s) of contamination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravimetric Analysis : 

- ตรวจวิเคราะหส์ิงสกปรกโดยพจิารณาสีของสิงสกปรก ด ู

- ตรวจวิเคราะหห์าสิงสกปรกตา่งๆในนาํมนัหลอ่ลืนโดยการใชก้ลอ้งจลุทศัน ์ด ู

- ตรวจวิเคราะหห์าปรมิาณสิงสกปรก(ทงัอนภุาคของแข็งและกึงแข็ง-เหลว)และ โดยพจิารณาจากนาํหนกั ด ู

โดยสรุป Gravimetric Analysis คือการตรวจวิเคราะหเ์พือดคูวามสะอาด หรอืดคูวามสกปรก ของนาํมนัหลอ่ลนื  

และระบแุหลง่เกิดสิงสกปรก และ /หรอื สาเหต ุ



 

 
 

How To Read" Gravimetric Analysis" Report 

วิธีการอ่านรายงาน Gravimetric Analysis 

 

Contaminants Type  

ประเภทของสิงสกปรก 

Definition 

คาํอธิบาย 

Probable source(s) and cause(s) 

แหลง่กาํเนิด และ/ หรอื สาเหตทุีเกิด 

Grey & Black Metal Wear metal debris particles 

 

 

 

อนภุาคเศษโลหะสกึหรอ 

Ferrous and non ferrous wear debris metals ,may be 

Generated from lubricating component parts. 

Find more details with RDE & RFS Spectrometric Analysis 

อาจเป็นเศษโลหะสกึหรอจาํพวกกลุม่เหล็ก หรอืไมใ่ชจ่าํพวกเหล็ก 

ซงึอาจมาจากการสกึหรอของชินสว่นทีมีการหลอ่ลืน 

ใหด้ปูระกอบกบัผลทดสอบ RDE & RFS Spectrometric Analysis 

Copper Base Metal Wear metal debris particles 

 

 

 

อนภุาคเศษโลหะสกึหรอ 

Non- ferrous ;copper base metal - wear metal debris ,may 

be generated from lubricating component parts. 

Find more details with RDE & RFS Spectrometric Analysis 

อาจเป็นเศษโลหะสกึหรอประเภททองแดง หรอืทีมีทองแดงเป็นสว่นประกอบ 

ซงึอาจมาจากการสกึหรอของชินสว่นทีมีการหลอ่ลืน 

ใหด้ปูระกอบกบัผลทดสอบ RDE & RFS Spectrometric Analysis 

Bright & White Metal Wear metal debris particles 

 

 

อนภุาคเศษโลหะสกึหรอ 

Non ferrous wear debris metals ,may be 

generated from lubricating component parts. 

อาจเป็นเศษโลหะสกึหรอจาํพวกกลุม่ทีไมใ่ชจ่าํพวกเหล็ก 

ซงึอาจมาจากการสกึหรอของชินสว่นทีมีการหลอ่ลืน 

ใหด้ปูระกอบกบัผลทดสอบ RDE & RFS Spectrometric Analysis 

Rust & Corrosion Rust and corrosive wear 

สนิมเหล็ก หรอือนภุาคเศษโลหะทีเกิด

จากการกดักรอ่น 

Caused by water contamination and oil degradation 

อาจเกิดจากการทีมีนาํปนเปือนอยู ่หรอืนาํมนัมีความเป็นกรด 

Dirt &Dust Sand particle and silica dust  

Including environmental dust ,road 

dust ,air borne dust 

ฝุ่ นละออง ฝุ่ นทราย อนภุาคสิงสกปรก 

ทีมาจากสิงแวดลอ้ม ถนน อากาศ 

Caused by external contamination 

 

อาจมาจากการเล็ดลอดเขา้มา ในระบบหลอ่ลืนทางใดทางหนึง 

 

Fibers / filrer /Seal May be paper filter or textile or 

filament or rubber seal materials 

เศษกระดาษ หรอื ผา้ หรอื เสน้ใย หรอื ซี

ลยาง 

Caused by part failure and/or damage 

อาจเกิดจาก ชินนนัชาํรุดเสียหาย หรอื เสือมสภาพ 

 

 

Sludge &Varnish Soft compound contaminants  

สิงสกปรกทีเป็นของนิม 

Oil Degradation by oxidation and / or thermal-oxidation 

เกิดจากนาํมนัเสือมสภาพจากขบวนการ oxidation และ หรอื 

Thermal -oxidation 

 


