
Laboratorní ferograf pro rychlou, efektivní a levnou separaci a inter-
pretaci otěrových a kontaminačních částí v použitých mazacích olejích,
hydraulických směsích, mazivech, chladivech a palivech. 

Koncept “bodlákové” trubice.

T2FM (Thistle Tube Ferrogram Maker) stojí na podavači bodlákovitého typu pro tvorbu
ferogramu . Srdcem T2FM skleněná trubice bodlákovitého typu. Název je podle jejího
unikátního tvaru, podobající se rostlině bodláku. Tato trubice umožňuje konstantní a
efektivní průtok vzorku do substrátu. Po zředění se vzorek začne nalévat shora přímo do
trubice a během několika sekund začne po ferogramu stékat. Průměr a délka sekce s
kapilárou bodlákové trubice reguluje průtok ferogramem.

Jakmile poslední vzorek ferogram opustí, inicializuje se cyklus proplachu . Rozpouštědlo se
nakape na okraj trubice a jejím pomalým otáčením se oplachují stěny a probíhá čištění,
aby se mohl měřit další vzorek.

Inovace, kvalita a podpora

SpectroT2FM Q500 připravuje ferogram mnohem rychleji, než kdykoliv předtím. Při čerpání
vzorku skrz plastovou trubici nedochází k žádné ztrátě času před dosažením povrchu fero-
grafu. Proplach po té začíná ihned v momentě, kdy vzorek tuto trubici opustí. T2FM přivede
celý vzorek a části v něm obsazené na povrch ferogramu. Od doby, kdy nový koncept
eliminuje nutnost míti čerpadlo se nevyskytují žádné deformace částic. Čistící proplach
probíhá pro každý ferogram bez jakýkoliv chyb. 

Pak na ferogramu nejsou žádné poslední kapky oleje a kolem částic nejsou žádné rušivé
světelné kruhy, když se následně zobrazí pod mikroskopem.

Bichromatický mikroskop

Bichromatický mikroskop je speciálně konfigurován pro interpretaci ferogramu z
SpectroT2FM Q500. Bichromatický mikroskop je vybaven dvěma světelnými zdroji, takže
ferogram může být osvětlen ze zhora i ze spodu mikroskopického stolku. Použitím
zeleného filtru v cestě procházejícího světla a červeného filtru v cestě odraženého světla
se kovové částečky, odražející světlo objevují jasně červeně, zatímco částečky nekovové
se jeví zeleně, protože světlo se přes ně přenáší skrz.

SpectroT2FM Q500 
LABORATORNÍ FEROGRAF
Prediktivní údržba pomocí analýzy otěrových částic

Application
In today’s modern power gener-
ation, manufacturing, refining,
transportation, mining and
military operations, the cost of
equipment mateance, service,
and lubricants are ever
increasing. Parts, labor,
equipment downtime, lubricant
prices and disposal costs are a
primary concern in a well run
maintenance management
program.

Machine condition monitoring
based on oil analysis has become
a prerequisite in comprehensive
maintenance  programs. The
Ferrography Laboratory plays 
a key role in such programs. 
It separates and concentrates
wear and contaminant particles
for microscopic examination.
Particle size, surface char-
acteristics and composition are
then used to determine wear
modes inside a machine so that
maintenance recommendations

“A Ferrography Laboratory for fast efficient, low cost separation and  interpretation of wear 
and contaminant particles from used lubrication oils, 

hydraulic fluids, greases, coolants and fuels.” 

Predictive Maintenance by Wear Particle Analysis

T2FM stands for Thistle Tube Ferrogram Maker. The heart of the T2FM is the glass thistle
tube. The name comes from its unique shape resembling the thistle plant. The glass thistle
tube provides a constant and efficient flow of sample into the substrate. The sample, after
dilution, is poured directly into the top of the thistle tube. In seconds, the sample begins
flowing across the ferrogram. The diameter and length of the capillary section of the thistle
tube control the flow rate onto the ferrogram. 

A rinse cycle is initiated as soon as the last of the sample has left the thistle tube. Solvent is
dripped onto the lip of the thistle tube as it is slowly rotated, thoroughly rinsing the walls
and cleaning it for the next sample. 

SpectroT2 FM Q500

Ferrography Laboratory
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The Thistle Tube Concept

Particles & contaminants
indicate the wear mode inside a

machine

V dnešní moderní době a generaci se při
výrobě, rafinaci, dopravě, těžbě a armádních
operacích, náklady na výbavu údržby,
servisu a maziv neustále zvyšují. Díly,
laboratoře, vybavení, prostoje, ceny maziv 
a další náklady jsou prioritou v dobře za-
vedeném v programu řízení údržby.

Sledování stavu zařízení na základě
analýzy olejů se stalo nezbytným
předpokladem v komplexním programu
údržby. Laboratorní ferografy v těchto
programech hrají klíčovou roli. Separují a
koncentrují  otěrové částice a kontaminan-
ty pro mikroskopickou interpretaci.
Velikost částic, charakteristiky povrchu a
složení se posléze použijí ke stanovení
druhu opotřebení uvnitř stroje, což
následně umožňuje provést rozhodnutí k
servisnímu zásahu nebo údržbě ještě před
tím, než dojde k jeho poškození.

Částice a kontaminanty indikují
druh opotřebení uvnitř stroje.
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Video kamera a Software 

Video kamera, která je připojená k mikroskopu umožňuje zobrazovat, tisknout, ukládata a
obnovovat ferografické obrazy. Porovnáním starých a nových ferogramů olejových vzorků
umožňuje identifikaci vznikajících druhů opotřebení uvnitř strojů a zařízení.

Hlavní komponenty laboratorního ferografu

 

Model T2FM Analytic Ferrograph Bichromatic Mikroskop 

Video kamera 

Video karta pro zachycení obrazu 

Software pro zachycení obrazu 

Volitelné průmyslové PC

Klíčové vlastnosti SpectroT2FM Q500 

Efektivní separace  otěrových a kontaminačních částí                                  

Rychlá příprava ferogramu.

Žádné deformace částic.

Separuje částice až do 800 μm

Nízké náklady na vzorek.

Minimum spotřebního materiálu.

Čistící proplachy.

J

Innovation, Quality and Support

Main Components of the
Ferrography Laboratory

•	 Model	T2FM Analytical
Ferrograph

•	 Bichromatic	microscope

•	 Video	camera

•	 Video	capture	card

•	 Image	capture	software		

•	 Optional	industrial	standard
PC

Key Features of the
SpectroT2FM Q500

•	 Efficient	separation	of	wear
and contaminant particles
from fluid samples.

•	 Rapid	preparation	of	ferro-
gram.

•	 No	deformation	of	particles.

•	 Separates	particles	up	to	800
µm in size.

•	 Lower	cost	per	sample.

•	 Uses	fewer	consumables.

•	 Achieves	cleaner	rinses.

•	 Easy	to	operate.

Spectro Incorporated is an ISO 9001 certified company.
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Spectro Incorporated is the only company dedicated exclusively to provide instrumentation,
software and applications support for machine condition monitoring through oil analysis.
Contact us for your instrumentation needs and complete turnkey systems for oil analysis.

Video Camera and Software

The heart of the SpectroT2FM
Q500 is the thistle tube and the 

magnet
Bichromatic Microscope

A bichromatic microscope is used to view and examine 
ferrograms made with the SpectroT2FM Q500.   The 
bichromatic microscope is equipped with both reflected 
and transmitted light sources so that the ferrogram may 
be illuminated from both above and below the microscope 
stage.  A green filter is used in the transmitted light path 
and a red filter is used in the reflected light path, this is 
referred to as bichromatic illumination in the practice of 
ferrography.		With	bichromatic	illumination,	metal	particles,	which	reflect	light,	ap-
pear bright red, whereas nonmetallic particles appear green because light transmits
through them.  

The SpectroT2FM Q500 prepares a ferrogram more quickly than ever before. There
is no delay time as sample is pumped through plastic tubing before reaching the
ferrogram surface. Furthermore, the rinse may begin as soon as the sample leaves the
thistle tube. The T2FM delivers the entire sample and all the particles contained
therein onto the ferrogram surface. There is also no distortion of particles since the
thistle tube concept eliminates the need for a pump. 

A crystal clear rinse is obtained without fail for every ferrogram. There are no last
minute drips of oil sample onto the ferrogram leaving distracting halos around the
particles when viewed under the microscope. 

A video camera connected to a computer displays, prints, stores and retrieves
ferrographic images. Comparison of old ferrograms with ferrograms from recent
lubricating oil samples allows determination of evolving wear modes inside a
machine or engine.
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Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:
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Bichromatický mikroskop

Jednoduchý provoz


