การวัดคาความสะอาดหรือคาความสกปรกของสารหลอลื่น โดย Particle Count
Particle Count –Fluid Cleanliness or Fluid Contamination

Particle Contamination in hydraulic fluid , turbine oil and other clean fluid system will cause and accelerate
wear of system components . The rate at which damage occurs is dependent on the internal clearance of the
components within the system , the size and quantity of particles present in the fluid and system pressure.
Particle Contamination in fluid or oil is measured by Particle Count .
NAS 1638 and ISO 4406 standard are commonly used by many OEMs as Contamination Reference level .
อนุภาคสิ่งสกปรกที่ปนเปอนในน้ํามันหลอลื่นของไฮดรอลิก เทอรไบนและเครื่องจักรกลอื่นๆ จะเปนสาเหตุและ เรง
กอใหเกิดการสึกหรอของชิ้นสวนตางๆในระบบ อัตราการสึกหรอที่เกิดจะขึ้นกับชองวางภายในของระบบ ขนาดและ
และปริมาณของอนุภาคสิ่งสกปรกที่ปนเปอน และระดับแรงดันในระบบ
อนุภาคสิ่งสกปรกที่ปนเปอนในน้ํามัน จะตรวจวิเคราะหโดย หลักการ Particle Count
โดยทั่วไปแลว มาตรฐานการวัด NAS 1638 และ ISO 4406 เปนที่นิยมใชกัน
และผูผลิตเครื่องจักรกล( OEM or Original Equipment Manufacturers) เชน ไฮดรอลิก เทอรไบนคอมเพรสเซอร ฯลฯ
ไดกําหนดคาความสะอาดของน้ํามันในระหวางเดินเครื่องจักรดวย
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Oil Analysis Report

NAS 1638 and ISO 4406

NAS 1638

ISO 4406
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Oil Cleanliness Level -Particle Count : NAS 1638
>NAS 1638 specifies five range , 5-15 micron , 15-25 micron , 25-50 micron ,50-100 micron
and > 100 micron .
>And the count refers to number of particles in each range size per 100 ml.
>Each size range is assigned a class number based on the number of particles present , and
the overall class is the range which has the highest count .

การวัดคาความสะอาดน้ํามันโดยการนับอนุภาคสิ่งสกปรก : NAS 1638
>ระบบแนส 1638 ระบุการนับ เปน หา ชวงขนาดอนุภาค คือ ชวงขนาด 5-15 ไมครอน , 15-25 ไมครอน
25-50 ไมครอน , 50-100 ไมครอน และ มากกวา 100 ไมครอน
>ในแตละชวงขนาด เปนการนับอนุภาคสิ่งสกปรก ตอน้ํามัน 100 มล.
> จํานวนที่นบั ไดของแตละชวงขนาด จะไปเปรียบเทียบวาอยูในระดับใดของตารางมาตราฐาน
ของแนส 1638
>โดยทั่วไป คาระดับของแนส 1638 จะเลือก ระดับของคาที่ไดจากการนับอนุภาคไดสงู สุด

Maximum number of particles per 100 ml (count per 100 ml)

Oil Sample A

Oil Sample B

Oil Sample A :
Count on Size Range 5-15 micron is 50100 particles , NAS 1638 Class : 8
And the other size range will count and read the same.
The overall NAS 1638 Class = 8
ตัวอยางน้ํามัน เอ
ตัวอยางชวงขนาด 5-15 ไมครอน นับจํานวนอนุภาคได 50100 ชิ้น ซึ่งจัดอยูในระดับ 8
และชวงขนาดอื่นก็อานแบบเดียวกัน
คาระดับแนส 1638 ของตัวอยาง เอ = 8
Oil Sample B : ตัวอยางน้ํามัน บี
The overall NAS 1638 class = 9
คาระดับแนส 1638 ของตัวอยาง บี = 9
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ISO 4406 : 1999
> ISO 4406 , count number of particle per 1 ml
> ISO 4406 specifies three size ranges ; size range > 4 micron (R4)
size range > 6 micron (R6)
size range > 14micron (R14)
> The scale number refer to the number of particles per 1 ml , in each size range .
> The three scale number are reported with a backslash between them ;

ISO : 18 / 16 /13

Particles > 4 micron
Code 16 , between 1300-2500

Example –FocusLab Report

Particles > 6 micron
Code 16 , between 320-640

Particles > 14 micron
Code 13 , between 40-80

> ไอเอสโอ4406 ตรวจนับจํานวนอนุภาคสิ่งสกปรก ตอ1 มล.
> ไอเอสโอ4406 ระบุการนับจํานวนอนุภาค ออกเปน สามชวงขนาด
มากกวา 4 ไมครอน (R4)
มากกวา 6 ไมครอน (R6)
มากกวา 14 ไมครอน (R14)
> ระดับไอเอสโอของจํานวนอนุภาคทีน่ ับได นาไปเปรียบเทียบอางอิงจํานวนอนุภาค
มาตราฐานในแตละชวงขนาด
> รายงานเปนคาความสะอาดใน 3 ชวงขนาด โดยมี เสนคัน่ ระหวางแตละชวง
ISO : 18 / 16 /13
ดังตัวอยาง
อนุภาคขนาด> 4 ไมครอน
อนุภาคขนาด > 14 ไมครอน
ระดับ16 , ระหวาง1300-2500 ชิ้น
ระดับ 13 , ระหวาง 40-80ชิ้น
อนุภาคขนาด > 6 ไมครอน
ระดับ16 , ระหวาง320-640ชิ้น

ISO 4406 CODE : 16 / 14 / 11
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