
عينات الزيت املجدولة 

(SOS)



  اختبار عينات السوائل يف موقعنا. نحن ال
نستعB Cصادر خارجية ألي يشء.

%100

من عينات السوائل، تأJ من جهات أخرى تصنع 
املعدات األصلية، ونحن بدورنا نقدم لك 

املساعدة بغض النظر عن العالمة التجارية.

%25 

 صناعات aت خدمتها، من قطاع الزراعة
 والطiان، إىل عمل األرايض وطمر النفايات،

إىل التعدين، والبحرية، وأكk من ذلك.

+7
يساعد تقييم السوائل املنتظم عىل:

إدارة معداتك بشكل أفضل •

الكشف عن التآكل املفرط، أو التلوث، أو غiها من •

املشاكل "الغi مرئية" 

• iاملتوقعة وأوقات التوقف الغ iمنع حاالت الفشل غ

مخطط له

تعمل خدمات SOS عىل تحس1 

CAT أداء آالت

تقوم خدمات Cat SOS بتحليل سائل التربيد والزيوت 

ومواد التشحيم التي تعمل بالوقود لتحس1 إدارة حالة 

املعدات وأدائها.



3 اختبارات حاسمة لدعم معداتك

عينات سائل التربيد

التحقق من التوازن الكيميا�، وض�ن الح�ية والكفاءة. 

مستويان لالختبار: واحد للتحقق من الخصائص الروتينية، 

وآخر للتحليل املتعمق. 

تحليل منتجات تدهور املربد •

تحديد مشاكل نظام التربيد الحالية •

تحديد أسباب املشاكل املحددة•

عينات الزيت

تحليل شامل ألنظمة مواد التشحيم- املحركات، ناقل الحركة، 

العنارص الهيدروليكية، املحركات النهائية، التفاضلية، 

صناديق املسننات، الضواغط. 

الحظ العالمات املبكرة لألعطال والتلف، في� يخص •

املعادن واألوساخ والوقود 

تحديد امللوثات مثل املياه التي �كن أن تعوق األداء •

تقييم حالة الزيت لديك، والبحث عن عالمات التدهور، •

وتقديم تحليل شامل لألداة

عينات وقود الديزل

�كن أن aنع الفحوصات املنتظمة ملحرك الديزل، من تلف 

القطع، والص�مات، وأدلة الص�مات، وحلقات املكبس، وغiها. 

وبالتايل تقلل من تكاليف الصيانة والتشغيل. 

تحقق من الجودة املقبولة •

تتبع �و امليكروبات وتحديد التلوث •

 مراقبة االستخدام املناسب•

اسأل الخبi: فيديو



تحدد نتائج اختبار املعدات، سبب ومصدر املشكالت

نتائج اختبار مرتفعة

حديد، كروم

محركات الديزل

حديد، كروم، أملنيوم

رصاص، أملنيوم، حديد

صوديوم، بوتاسيوم، نحاس

السيليكون أكk من األملنيوم والحديد والرصاص

شحار (سوت)، حديد، رصاص، كروم

سيليكون، حديد

أملنيوم، نحاس، حديدمحول القوة

نحاس أكk من الرصاص أو القصدير

حديد، كروم أنظمة قيادة 

السيليكون أكk من األملنيوم والحديد والكروموأنظمة هيدروليكية

السليكون أكk من األملنيوم والحديد والكروم والنيكل املحركات النهائية 

النحاس أكk من الرصاص أو القصديروالتفاضلية

مصادر محتملة

بطانات األسطوانة، وحلقات مكبس

.بطانات األسطوانة، حلقات مكبس، وطرف كباس أملنيوم

القضيب السفيل واملحامل الرئيسية، والعمود املرفقي

تلوث املربد

األوساخ، وبطانات األسطوانة، وحلقات املكبس، وغطاء املحمل

وجود الشحار عىل بطانات األسطوانة، حلقات املكبس، واملحامل

مادة احتكاك القابض الرطب، ولوحات فاصلة

محول عزم الدوران

جلبة (بشينغ) برونزية، أو تلف الضاغطة

تلف األسطوانة والقضيب

دخول األوساخ، تلف املضخة، تلف األسطوانة والقضيب

دخول األوساخ، تلف األجهزة، تلف املحمل

جلبة (بشينغ) برونزية، أو تلف الضاغطة



تقدم معامل مانرتاك أفضل 

تحليل ممكن

 يساعد تقييم السوائل املنتظم عىل

منع الفشل املكلف •

رفع اإلنتاجية والربح •

تقصi أوقات الصيانة•

تساعدك مرافق املختربات املتعددة واملعتمدة من 

Cat ISO 9001 عىل ضqن وقت تشغيل 100٪ يف 

موقع عملك من خالل مساعدتك:

بصفتها خب{ة بإفريقيا يف تحليل السوائل، قامت رشكة مانرتاك 

 �ا ييل:

+106,000

 عينة تم تحليلها يف العام

 املايض، 24٪ منها من غ{

CAT منتجات

+4100

 عينة تم تحليلها حتى

اآلن

عميل مسجل 

+2200

 للعمالء الذين تم إخطارهم، مq يوفر SOS تم إرسال تنبيه أحمر من

عرشات اآلالف من ساعات التوقف

4000

        عميل �ت مساعدته

SOS بـ

2800+



عينات الزيت املجدولة (SOS) من CAT أثناء العمل:  

دراسة حالة رشكة إملش إنجن{نغ



الوضع 

  إملش انجنiنغ هي رشكة دولية متخصصة يف املشاريع املدنية 

والكهربائية والكرتوا مكيانيكية يف جميع أنحاء كينيا وتنزانيا 

وزامبيا. أجرى العميل يف السابق صيانته الخاصة باستخدام 

ماركات أخرى من الزيوت. 

> زيت محرك ODI:200 ساعة 

> الزيت الهيدرولي� ODI:1000 ساعة

عينات الزيت املجدولة (SOS) من CAT أثناء العمل:  

دراسة حالة رشكة إملش إنجن{نغ



االنتيجة 

aكنت رشكة إملش انجنiنغ من توفi األموال من خالل فرتات 

الترصيف املمتدة، وخفض استهالك الزيت، وخفض رسوم الع�لة، 

:iالفالتر، والتوقف عن العمل. يتضمن التوف iوتغي

الوضع 

سجل العميل 12 آلة يف اتفاقية قيمة العمالء عقد 

الصيانة الوقائية، Bا يف ذلك مانرتاك SOS. اآلالت يتم: 

> توف{ سنوي قدره 7000 دوالر يف تكاليف الزيت بسبب �ديد فرتات 

الرصف 

> �ديد الزيت الهيدرولي� ODI إىل 6000 ساعة من 1000 ساعة 

> زيت محرك الديزل ODI مدد من 200 ساعة إىل 250 ساعة باستخدام تحليل 

SOS

> الحفاظ عليها وفقا ملواصفات تصنيع املعدات األصلية 

> بدعم من خرباء مراقبة الحالة من مانرتاك 

 Caterpillar 15W-40 استخدام سوائل زيت محرك الديزل <

TDTO 30/50 و HYDO 30 وزيت متقدم

عينات الزيت املجدولة (SOS) من CAT أثناء العمل:  

دراسة حالة رشكة إملش إنجن{نغ



عينات الزيت املجدولة (SOS) من CAT أثناء العمل:  

دراسة حالة منتجع مرصي راقي 



عينات الزيت املجدولة (SOS) من CAT أثناء العمل:  

دراسة حالة منتجع مرصي راقي 

الوضع 

 Cat 3412 يستخدم هذا املنتجع املرصي مجموعة مولدات

يف املوقع. 

الحظ العميل زيادة يف الدخان األسود وتخفيف الزيت خالل 

عمليات التشغيل املنتظمة يف املوقع، وكشفت عينات 

 iحالة تنبيه حمراء، مع تخفيف كب CAT الزيت املجدولة من

للوقود ولزوجة منخفضة للزيت.



عينات الزيت املجدولة (SOS) من CAT أثناء العمل:  

دراسة حالة منتجع مرصي راقي 

االنتيجة 

مع الحد األد´ من اإلصالحات، aكنت مانرتاك من تشغيل 

مولد العميل برسعة وبدون أي عطل كبi يف العنارص.

الوضع 

من خالل فحص الخدمة، قامت مانرتاك بتحديد مبكر 

للعديد من املشكالت التي سمحت لنا بالتوصية 

بإصالحات فورية. 

> تكلفة اإلصالحات الفعلية (استنادا إىل تقرير مراقبة الحالة): 

6700 دوالر 

> تكلفة اإلصالحات املحتملة (كانت العنارص قد فشلت بالفعل): 

40،435 دوالًرا 

> االدخار النها  للعمالء: 33,735 دوالر

> كرس جز  من صqم داخيل رقم.7 

> إفراط يف التلف من الداخل 

> ضوء عىل املكبس رقم 7 

> رضر عىل رأس الحاقن رقم 7 

> ترسب زائد للزيت من شاحن توربيني


