
 

 
 

Ferrographic Analysis is a Wear Particle Analysis (WPA) by microscope. 

Ferrographic Analysis is an effective means to identify size, shape ,texture and 

                                            concentration of wear debris particles and contaminant particles  

                                            in order to identify normal or abnormal wear mechanism and pattern. 

 

Ferrographic Analysis คือการตรวจวิเคราะหอ์นภุาคเศษโลหะสกึหรอโดยกลอ้งจลุทศัน ์

Ferrographic Analysis เป็นวิธีการทมีีประสิทธิภาพในการระบ ุขนาด รูปรา่ง และปรมิาณของอนภุาคเศษโลหะ 

                                   สกึหรอและอนภุาคสิงสกปรกเพอืชวีา่กระบวนการสกึหรอเป็นปกติ หรอื ผิดปกติ 

 

Wear Particle Parameter 

ลักษณะอนุภาคเศษโลหะ 

What they tell 

บอกอะไร 

Composition / ธาตโุลหะ 

(Such as Iron, Copper, Tin ,etc) 

(เชน่ เหล็ก ทองแดง ดีบกุ และอืนๆ) 

Indicate source or origin of wear debris 

ชถีึงแหลง่กาํเนิด 

Concentration or Quanity 

ปรมิาณ 

Indicate condition, severity and wear rate 

ชถีึงความรุนแรงและอตัรา 

Size 

ขนาด 

Indicate condition ,severity and wear mechanism 

ชถีึงความรุนแรงและกลไก 

Shape and texture 

รูปรา่งและผิว 

Indicate wear mechanism and mode 

ชถีึงกลไกและรูปแบบการสกึหรอ 

 

Ferrography Analysis is an effective tool to predictive maintenance program. 

Ferrography Analysis เป็นเครอืงมือทมีีประสิทธิภาพในการบาํรุงรกัษาเชิงคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

What can Ferrographic Analysis tell you ? 

Ferrography Analysis ชว่ยเราไดอ้ยา่งไร 

- Normal Wear or Abnormal Wear 

เป็นการสกึหรอปกติหรอืการสกึหรอผิดปกติ 

- Wear Mode and Mechanism 

เป็นรูปแบบและกลไกการสกึหรอแบบไหน 

- Wear Severity and Wear Rate 

ความรุนแรงและอตัราการสกึหรอ 

- Some basic prediction for residual life of wearing components. 

ชว่ยชี คาดคะเน อายทุีเหลืออยูข่องเครอืงจกัร หรือชนิสว่นทีสกึหรอนนั 

- Determine root cause 

ชว่ยชีถึงรากสาเหต ุ

 



 

 
 

 



 

 
 

How to Read Ferrographic Analysis Report 

วิธีการอ่านรายงาน Ferrographic Analysis Report 

Customer name and address 

ชอืลกูคา้ และทีอยู ่

Unit ID Name and Machine or Component information ; type , model , etc 

เลขทเีครอืงจกัร และ ขอ้มลูของเครอืงจกัร : ประเภท รุน่ 

Recommendation and Note 

สรุปผลวิเคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะ 

Oil Sample Identification : FocusLab ID ,Sampled Date , Hours in Oil ,Hours in Unit …. 

ขอ้มลูอา้งองิของตวัอยา่ง เลขทีนาํมนั วนัเก็บตวัอยา่ง ชวัโมงนาํมนั ชวัโมงเครอืงจกัร …….. 

Current Oil Sample ,exhibit the analysis result in vertical line 

ตวัอยา่งนาํมนัทตีรวจวิเคราะหปั์จจบุนัหรอืลา่สดุ 

Two Previous Oil Samples or Two History oil samples 

ตวัอยา่งนาํมนัทตีรวจวิเคราะหก์่อนตวัอยา่งลา่สดุ ยอ้นหลงัไป 

Image of wear debris particles for typical normal wear condition , magnification 50 x , 500 x and 500 x 

ภาพของการสกึหรอทีปกติ ของอนภุาคเศษโลหะสกึหรอ ขนาดขยาย  เทา่  เทา่ และ  เทา่ 

Image of Wear Debris and Contaminants Particles , Magnification at 50 x 

ภาพของอนภุาคเศษโลหะสกึหรอ และอนภุาคสิงสกปรก ขนาดขยาย 50 เทา่ 

Image of Wear Debris and Contaminants Particles , Magnification at 500 x 

ภาพของอนภุาคเศษโลหะสกึหรอ และอนภุาคสิงสกปรก ขนาดขยาย 500 เทา่ 

Image of Wear Debris and Contaminants Particles , Magnification at 500 x 

ภาพของอนภุาคเศษโลหะสกึหรอ และอนภุาคสิงสกปรก ขนาดขยาย 500 เทา่ 

Ferrographic Analysis Results :  

ผลการตรวจวิเคราะหข์อง Ferrographic Analysis 

Type of Wear Debris & Contaminants Particles 

ประเภทของอนภุาคเศษโลหะสกึหรอและอนภุาคสิงสกปรก 

Concentration of wear debris & contaminants particles by microscope rating 

ปรมิาณอนภุาคเศษโลหะสกึหรอและสิงสกปรก โดยการประเมนิจากการตรวจวดั โดยกลอ้งจลุทศัน ์

Maximum size of wear debris & contaminants particles , size in micron unit 

ขนาดทีใหญ่ทีสดุของอนภุาคเศษโลหะสกึหรอและสิงสกปรก ขนาดเป็น ไมครอน 

 

Ferrographic Analysis Rating  ระดบัความรุนแรงของสภาพการสกึหรอทีพบ 



 

 
 

How to Read Ferrographic Analysis Report 

วิธีการอ่านรายงาน Ferrographic Analysis Report 

Wear Particle Type 

อนุภาคโลหะสึกหรอ 

Wear Description 

ลักษณะการสึกหรอ 

Probable Cause(s) and/or Source(s) 

สาเหตุ และ/ หรือ ต้นเหตุ ทีทาํให้เกิด 

Normal Rubbing Wear Generated as a result of normal rubbing wear 

เกิดขืนไดจ้ากผลการถไูถลอยา่งสภาพปกติ 

Normal wear condition 

สภาพการสกึหรอทีปกติ 

Fatigue Wear Generated as a consequence of fatigue cracking by cyclic 

stress or repetivive stress of sliding or rolling surface contact. 

 

เกิดขนึโดยผิวสมัผสัของการเคลือนทีแบบกลิงหรือการลืนไถล มีรอย

แตก แลว้มีการเคลือนทีซาํๆต่อเนืองตลอดเวลา บนผิวสมัผสันี 

- Particle Contamination 

- Overload and/or Insufficient lubricant 

- Water in oil 

- Wrong oil and/or incorrect oil 

- มีอนภุาคสงิสกปรก ปนเปือนในนาํมนั 

- ภาระสงู และ/หรือ ขาดสารหลอ่ลืน 

- มีนาํปนเปือน 

- ใชน้าํมนัผิดประเภท และ/ หรือ ไมถ่กูตอ้ง 

Fatigue Sphere - Fatigue Sphere gives an early warning of rolling element 

failure. 

- Fatigue Sphere is an abnormal wear . 

 

- Fatigue Sphere เป็นการเตือนลว่งหนา้ของการชาํรุดเสียหายของแบ

ริงแบบเม็ดลกูกลิง 

- Fatigue Sphere เป็นการสกึหรอทีผิดปกติ 

- Rolling element contact failure 

- or Contamination 

-Fatigue Sphere Particles gives an early 

warning of rolling element failure 

- ผิวสมัผสัของลกูกลิงและรางวิงชาํรุด 

- และ/ หรือ มีอนภุาคสิงสกปรก 

เป็นสญัญาณเตือนลว่งหนา้ ของการเริมเกิด 

และ/หรือ เกิดมีการชาํรุดสกึหรอของแบริง 

แบบเม็ดลกูกลิง 

Sliding Wear 

If Severe Sliding Wear 

- If severe sliding wear , generated when the sliding contact 

surfaces undergoing high stress and/or high speed operating 

condition 

-Severe Sliding Wear is an abnormal wear. 

- กรณีการลืนไถลอยา่งรุนแรง จะเกิดขนึภายใตส้ภาวะทีภาระสงู และ/

หรือ ความเร็วสงูเกินไป 

- Severe Sliding Wear เป็นการสกึหรอทีผิดปกติ 

- Excessive load and/ or high speed conditions 

- Loss or lacking of EP/AW additive 

- Wrong oil and/or incorrect oil 

- Misaligment 

- สภาพทีภาระสงู และ/ หรือ ความเร็วสงู 

- ขาด และ/หรือ เสือมสภาพสารเคมีปรุงแต่งจาํพวก EP/AW 

- ใชน้าํมนัผิดประเภท และ/ หรือ ไมถ่กูตอ้ง 

- เกิดการเยืองศนูย ์

Cutting Wear - Generated as a result of of hard abrasive particles in the in the 

lubrication system. 

- Or a relatively hard component can become misaligned or 

fracture , resulted in a hard shape edge penetrating a softer 

surfaces . 

- Cutting wear is an abnormal wear 

- เกิดขนึเนืองจากมีอนภุาคสิงสกปรก ทีมีลกัษณะขดูขีดในระบบหลอ่

ลืน 

- หรือเครืองจกัรมกีารเยืองศนูย ์ทาํใหเ้กิดอนภุาคแตกรา้ว อนภุาค

เหลา่นีจะขดูขีดผิวทีนิมกวา่ 

- Cutting wear เป็นการสกึหรอหรอทีผิดปกติ 

 

- Hard abrasive contaminants in oils 

-Misalignment or possible fracture 

- มีอนภุาคสงิสกปรก ทีมีลกัษณะขดูขีดปนเปือนอยูใ่นนาํมนัสงู 

- เยืองศนูย ์หรือ อาจมีการแตกรา้ว 

 



 

 
 

How to Read Ferrographic Analysis Report 

วิธีการอ่านรายงาน Ferrographic Analysis Report 

Wear Particle Type 

อนุภาคโลหะสึกหรอ 

Wear Description 

ลักษณะการสึกหรอ 

Probable Cause(s) and/or Source (s) 

สาเหตุ และ/ หรือ ต้นเหตุ ทีทาํให้เกิด 

Black Oxides - Generated as a result of excessive heat 

and/or load 

and/or lubrication starvation. 

- Black oxides is an abnormal wear. 

 

- เกิดขนึโดยผลของ รอ้นจดั และ /หรือ ภาระสงูและ/ หรือ การขาดนาํมนัอยา่ง

รุนแรง 

- Black oxides เป็นการสกึหรอทีผิดปกติ 

- Inadequate lubrication 

- Excessive heat and load 

- High contact temperature 

- Wrong oil or Incorrect oil 

 

- ขาดการหลอ่ลืน หรือไมเ่พียงพอ 

- ภาระทีสงูและรอันจดั 

- อณุหภมูิทีผิวสมัผสัสงู 

- ใชน้าํมนัผิดประเภท และ/ หรือ ไมถ่กูตอ้ง 

Red Oxides - Common name is rust. 

Generated as a result of water & moisture gets into lubrication system 

or associated with water contamination. 

- Water could have been present in lube system at some time for Red 

Oxides to form eventhough the current sample does not contain water. 

 

- สนิม คือชือทวัไป 

- เกิดขนึโดยความชืนหรือนาํในระบบหลอ่ลืน หรือ เกียวขอ้งการปนเปือน

ความชืนนาํ 

- นาํหรือความชืนอาจอยูใ่นระบบหลอ่ลืนมาระยะเวลาหนึงแลว้ จนทาํใหเ้กิด 

Red Oxides ถึงแมว้า่ตวัอยา่งนาํมนันนัอาจไมพ่บนาํหรือความชืน 

 

- Water & moisture in oil 

- Loss of Antirust additives 

 

- มีนาํปนเปือนในนาํมนั 

- ขาดสารเคมีปรุงแต่งจาํพวกสารปอ้งกนัสนิม 

Corrosive Wear - Corrosive wear or chemical wear 

- Generated as a result of acid attacking at wearing contact surface. 

- Lubricant may become acidic. 

 

- อาจเรียก Corrosive Wear หรือ chemical wear 

- เกิดขนึโดย กรดโจมตีผิวสมัผสัทีสกึหรอ 

- นาํมนัหลอ่ลนืมีสภาพทีเป็นกรด 

 

- Oil Additive Depletion  

(Lubricant may become acidic.) 

 

- สารเคมีปรุงแต่งเสือมสภาพ 

( สารหลอ่ลืนเริมมีหรือมีสภาพกรดมากเกินไป) 

Dirt and Dust - Common name is sand particle and silica dust  

- External contamination in the lubricant. 

 

- อนภุาคสงิสกปรก เช่น ฝุ่ นละออง อนภุาคเมด็ทราย 

- เกิดโดยการเล็ดลอดเขา้มในระบบหลอ่ลืน 

- Poorly installed / functioning air breathers 

- Improper cleaned new machinery 

- Be from rebuilt units 

- Perforated air filter 

 

- ติดตงัช่องหายใจของระบบหลอ่ลืน ไมดี่ หรือ 

ช่องหายใจมีขอ้บกพรอ่ง 

- ทาํความสะอาดเครอืงจกัรใหม ่ไมดี่พอ 

- อาจมาจากการซอ่มแซมเครืองจกัร 

- รูหายใจ หรือช่องหายใจ ทีมีรูกวา้งไป 

 


