
Sample Information Form (SIF)
แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดขอ้มลูของตัวอยา่งนํ้ามันหลอ่ลืน่

Code UNIT ID Lube Brand /Type
รหัส เครอืงจักรเลขที นํามันยหีอ้ / ประเภท

Name UNIT Type Viscosity Grade เกรดความหนืด
ชอื ชนดิ หรอื แบบ ของเครอืงจักร ISO 32 46 68  100 150   220

Engine Gearbox (type) ISO 320 460 680 Other
Address Hydraulic Bearing SAE 30 40 50 15 W / 40
ทอียู่ Motor Compressor(type) SAE 90 140 Other

Pump Turbine(type)
Other(describe) Lube System Capacity Liters

ปรมิาณทังหมดของระบบหลอ่ลนื ลติร

Telephone UNIT Model Sample Taken From ตําแหน่งการเก็บตัวอยา่ง
โทรศพท์ั เครอืงจักรรุน่ Sump/Reservoir Crankcase

Returnline Drainline
Email UNIT Maker Gearbox Bearing
อเีมล์ ผูผ้ลติเครอืงจักร Filter Before After

Other(describe)
Date of Sample Complete Equipment Information and Lube Type / Viscosity Grade on the first oil sample and/or anytime that its change
โทรศพทว์ันทเีก็บตัวอยา่งั มคีวามสาคญัมากตอ่ความสมบรณู์ของขอ้มลูเครือ่งจักรและขอ้มลูประเภทนํ้ามัน ความหนืด ในการสงตัวอยา่งครัง้แรก  และํ ่ /หรอื หากมกีารเปลีย่นแปลง

Machine or Equipment (unit ID) Service in Hours or KMS Oil Service in Hours or Kms
Has this sample(from this Unit ID) been delivered and อายหุรอืชวโมงการทํางานของเครอืงจักร ั Hours or Kms อายหุรอืชวโมงการทํางานของนํามันั Hours or Kms
tested by Focuslab before ? เป็น ชวโมง หรอื กโิลเมตรั ชม หรอื กม เป็น ชวโมง หรอื กโิลเมตรั ชม หรอื กม
ตัวอยา่งนํ้ามันของเครือ่งจักรนี้ เคยสงทําการ่ Yes  ใช่
ทําารวเิคราะห ์หรอื มปีระวัตเิดมิ หรอืไม่ No ไมเ่คย Filters Hours or KMS Hours or Kms Oil Added (oil make up rate) Liters

อายกุารทํางานของกรอง เป็น ชวโมงั ชม หรอื กม มกีารเตมินํามันเพมิเตมิ  ลติร

Remark: Additional information /comments/others
หมายเหต ุ: ขอ้มลูเพมิเตมิ /คําแนะนํา/ อนืๆ Bottle ID ขวดเลขที่

Recent maintenance ? Abnormal condition? ,high noise ? Testing details -see back page Accurate and faster lead time of analysis is dependent upon complete Sample Information Form (SIF)
ซอมแซมครังลา่สดุ่ ? อากรผดิปกต ิ? เสยงดัง ี ? รายละอยีดการทดสอบ  ดหูนา้หลัง กรณุากรอกแบบฟอรม์รายละเอยีดของตัวอยา่งนํ้ามันใหส้มบรณู์  เพือ่ผล และ ความรวดเร็ว ของการตรวจวเิคราะห์

Address 9 th Fl, Thosapol Land 4 Bldg., 2/39 Bangna-Trad Rd. KM-3 , Bangna , Bangkok 10260 , Thailand Tel: 66 (02) 3618600-3     Tel: 66 (02) 750 4187   
ทีอ่ยู่ ชนั้9 ตกึทศพลแลนด ์4   2/39 ถนนบางนา-ตราด  กม-3   บางนา กทม 10260 Fax: 66 (02) 3618567 Fax: 66 (02) 750 4186     ฉบับสขาว ี -สงคนืพรอ้มตัวอยา่งนํ้ามัน่
Email : focuslab@focuslab.co.th website : www.focuslab.co.th

Lab
White Copy - send with sample

แพ็กเก็จการทดสอบ ทดสอบเพิม่เตมิ ถา้จําเป็น
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------------------------------------------CUSTOMER---------------------------------------- ---------------------------------------------------------EQUIPMENT------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------LUBRICANT------------------------------------------------------
√ ISO 9001 : 2008 CERTIFIED



Oil Sampling Instruction Fill in Sample Information Form การกรอกฟอรม์ Tesing Package  /  แพ็คเก็จทดสอบ
วธิกีารเก็บตัวอยา่งนํ้ามัน Recommendation / แนะนํา

Unit ID
● Prior to take oil sample and avoiding switch bottles, or Component ID

put Unit ID information on the SIF number ( the right เครอืงจกัรเลขที
Unit ID oil sample on the right bottle number and Designation number or name that you assign to a specific sample point, Combustion Engine
on the right SIF number, if you are taking more than component or equipment Diesel Engine
2 Unit ID oil samples) กําหนด เลขทีข่องหน่วยเครือ่งจักร หรอื หมายเลขทีข่องหน่วย Gas Engine
Make sure that the SIF number , bottle number are the same เครือ่งจักรทีใ่หเ้ก็บตัวอยา่งนํ้ามัน สาหรับการตรวจวเิคราะห์ํ Bio Gas engine
เชคเลขทีข่องฟอรม์และเลขทีข่องขวดวา่ตรงกัน แลว้ใส ็ ่ Gearbox
ขอ้มลูของ เครือ่งจักรเลขที ่ กอ่นทีจ่ะเก็บตัวอยา่ง  เพือ่ป้องกัน Unit Type Hydraulic
การสลับขวด  กรณีทีเ่ก็บมากกวา่ 2 ตําแหน่ง หรอื 2 ตัวอยา่งขึน้ไป ชนดิ หรอื แบบ ของเครอืงจกัร Compressor  (air/gas)

● Take oil sample when machine/equipment is running, Specify what type of mechanical system being sampled . Example ; Screw /Recip
or within 30 minutes after shutdown engine (specify Diesel,Nat Gas,etc) , Hydraulic , Gearbox , Centrifugal
เก็บตัวอยา่ง ในขณะทีเ่ครือ่งจักรกําลังทํางาน หรอื ภายใน Compressor (specify Screw , Centrifugal ,Reciprocating) Turbine
30 นาท ีหลังจากหยดุเครือ่ง ระบปุระเภทของเครือ่งจักร หรอื สวนประกอบทางกล หน่วยทีเ่ก็บ่ Pump/Fan/Blower

● For circulating lube system ,sample should be taken, ตัวอยา่งนํ้ามันหลอ่ลืน่  เชน เครือ่งยนต ์่ (ระบ ุดเีซล แก็ซ ) (gear and bearing lubrication)
preferably while the oil is in turbulent flow -location. เกยีร ์ ไฮดรอลกิ  เป็นตน้ Heat Transfer 
สาหรับระบบนํ้ามันทีม่กีารไหลหมนุเวยีน  เก็บตัวอยา่งในตําแหน่งํ Grease
ทีม่กีารไหลแบบปั่นปวน Machine (Unit) Service (Hours or Kms) Coolant Analysis

● When use Vacuum Fluid Sampling Pump ,make sure อายหุรอืชวโมงการทํางานของเครอืงจกัร  ั (ชวโมง หรอื กโิลเมตรั ) Water Analysis for coolant
that sample is not taken from the bottom of the oil 
compartment where suldge& sediment accumulates. Total hours or kilometers on the sampled equipment /machine of 
ถา้ใชปั๊มสญูญากาศ เก็บตัวอยา่งนํ้ามัน ระวังอยา่เก็บตัวอยา่ง้ the Unit ID since new or major rebuild or overhaul.
จากตําแหน่งกน้อา่งนํามัน  เพราะจะมตีะกอนสงู จํานวนชวโมง หรอื กมั่ .ทัง้หมดของเครือ่งจักร ตัง้แตเ่ริม่เดนิเครือ่ง

● Flush out deadleg , valve or pump tubing before taken หรอื จากการซอมใหญ่ หรอื หลังจากโอเวอรฮ์อล่
oil sample .
ทําความสะอาด-ฟลัช ทอ่ทางเดนินํ้ามัน วาวล ์และทอ่พลาสตกิ Oil Service (Hours or Kms)
กอ่นเก็บตัวอยา่งนํามันลงขวด อายหุรอืชวโมงการทํางานของนํามนั ั (ชวโมง หรอื กโิลเมตรั )

● After take sample , make sure that the sample bottle Total run hours or run kilometers on the oil between last change and
is properly sealed with cap when the sample was taken
ปิดฝาขวดใหแ้น่น มดิชดิ จํานวนชวโมง หรอื กมั่ .ทัง้หมดของนํ้ามันทีใ่ชงาน โดยนับจาก้

● Complete the Sample Information Form (SIF) การเปลยีนนํ้ามันครัง้ลา่สดุ
กรอกขอ้มลูในฟอรม์ใหส้มบรูณ์

● Deliver the sample to laboratory for analysis Lube Brand/Type : Lube Mfr / Lube Brand /Lube Product
ดําเนนิการสงตัวอยา่งไปตรวจวเิคราะห์่ นํามนัยหีอ้  /ประเภท e.g. Delo 400 , Omala 220, Spartan 320

Viscosity Grade : e.g.   ISO VG  32 , ISO VG 68 , ISO VG 220
เกรดความหนดื SAE 40 , SAE 15 W-40 1 r consult Focuslab

ตดิตอ่โฟคัสแล็บ

GR821
CO816 CO817
W815

GE826

H892 H894

C804 C834

G804 G884

Water Separability
Others , contact Focuslab       อนืๆ ตดิตอ่โฟคัสแล็บ

Optional Test or Additional Test  , that may be required to find root cause ,etc
ทดสอบเพิม่เตมิ  ทีอ่าจจําเป้นสาหรับตัวอยา่งนํามัน  เพือ่หารากสาเหต ุหรอื อนืๆํ

Ferrographic Analysis Gravimetric Analysis 
Foaming Air Release

P804 P894

HT812 1

C813C894
T813 T814

E802 E804
GE804 GE894

Equipment Type Testing Package
ประเภทเครือ่งจักร Basic Premium


