
 
S O S ANALYSIS 

 

                S O S Analysis е взаимен ангажимент за поддържане на производителността и стойността на оборудването на Cat. 

Програмата S O S Analysis ви предлага ценни ресурси за по-добро управление на оборудването. Работейки съвместно с вашия дилър 

на Cat, можете да вземете проби от флуиди и да ги комбинирате с най-съвременни анализи и ясни, лесни за разбиране отчети, за да 
създадете не само оптимизирана производителност на машината, но и подобрен контрол на разходите. SOS лабораторията извършват  

тестването бързо и осигуряват изчерпателна информация и съвети за поддръжка в лесно разбираема обратна връзка.  

               Информацията върху етикета на пробата.  

Този тип информация може да включва: 

• Име на фирмата 

• Сериен номер на оборудването  

• Модел на оборудване и компоненти 

• Моточасове на оборудване 

• Работни часове на флуидите 

• Марка флуиди 

Информацията с етикетите се използва за регистриране на вашата проба в база данни. Това позволява историята на извадката S O S 

ANALYSIS да бъде показана в отчета. Информацията на етикетите също така предоставя ключови данни, необходими на нашите 

специалисти, за да направят най-добрите препоръки и оценки на вашата S O S проба. 

               Лабораторен контролен номер 

               Лабораторният контролен номер е уникален номер, който лабораторията прикачва на вашата s o s проба. Този номер 

помага на лабораторията да проследи s o s пробата, чрез всички анализи. Примерна информация в базата данни може да бъде 

намерена чрез лабораторния контролен номер или друга информация от етикета.  
               Обща оценка 

Общата оценка е цветен код, указващ спешността на необходимите действия. Това ви позволява да управлявате S O S отчетите 

              Интерпретация 

Интерпретацията обобщава констатациите от резултатите на S O S Analysis и дава препоръки. Предложените действия могат да бъдат 

вземане на проба на по-кратки интервали от време, за да се проверят констатациите или да се следи по-внимателно износването. 

              S O S Резултати.  Тенденция. 

Анализът на тенденциите осигурява най-добра индикация за изправността на различните секции на машината. За целта се използват 

статистически резултати от маслената проба като основа за нормалните резултати от теста. Тенденцията е установена чрез 

многократни резултати от проби на масло от същата част.  Необходими са три до пет проби от масло, за да се установи тенденция в 
секцията. Изработените часове на маслото и часовете на оборудването трябва да са правилни за ефективен анализ на тенденциите. 

Затова трябва да се положат всички усилия за правилно попълване на етикета на пробата. Резултатите от извадката, които се 

отклоняват от установената тенденция, могат да показват проблем. Анализът на тенденциите не се използва за проби от охладителна 
течност и дизелово гориво. Пробите на охлаждащата течност и дизеловото гориво се анализират с помощта на указания в ръководство 

за съответните течности. 

               Препоръки 

Препоръките за S O S Analysis са специално пригодени за секцията, което се анализира. Вашият S O S анализатор ще оцени всички 

резултати от теста и ще търси корелация между тези резултати. Ако бъде открита застрашена област, вашият S O S анализатор ще 

обясни как резултатите от тестовете са свързани помежду си и ще идентифицира аномалии. Вашият S O S анализатор може също да 
предложи области на отделението за проверка. Тези проверки често разкриват един ранен проблем, преди той да се превърне в голяма 

повреда. 

               Преглед на S O S резултатите от маслото 

S O S услугите са ценни инструменти за управление, които могат да увеличат живота и производителността на оборудването. В 

същото време оперативните разходи и престой могат да бъдат намалени. По време на анализа на маслото се извършват четири типа 
изпитвания на маслата на двигателя, хидравликата и маслото на задвижването: 

• Скорост на износване на компоненти 

• Състояние на маслото 

• Замърсяване на маслото 

• Идентификация на маслото 

Взимайте проби на равни интервали, за да откриете потенциалните проблеми рано. 

              Скорост на износване на компоненти 

Анализът на степента на износване на компонентите оценява износването, което се наблюдава в определена секция на машината. 

Анализът на тенденциите и сравнителните таблици за износване след това се използват, за да се определи дали степента на износване 

е нормална или прекомерна. 
              Елементен анализ 

Елементен анализ открива елементи на износване, елементи от пакета с добавки за масло и елементарни съставки на някои 

замърсители. Този анализ може да открие частици с размер до около 10 микрона.    
              Завишени резултати от пробите 

Анализът на състоянието на маслото се използва, за да се определи дали маслото е деградирало. Извършват се тестове за вискозитет, 

окисление, сулфати и азотни съединения в маслото. Всички смазвани системи са подложени на риск от окислението на маслото. 

Затова се препоръчва пробите от масло от всички секции да се анализират за качеството на маслото. С този вид проба може да се 

определи и дали маслото е достигнало края на полезния си живот. 

               Вискозитет 

Вискозитетът е зависима от температурата характеристика на смазочните материали, която описва как ще тече маслото. Ако 

вискозитетът стане твърде нисък, резултатът ще е изновсване във възела, от който е взета S O S пробата. Ако вискозитетът е твърде 
висок, маслото няма да попадне в области, които се нуждаят от смазване.  

               Окисляване 

Окисляването настъпва при трансмисионни, хидравлични, двигателни масла и масла на крайни предавки, когато кислородните 
молекули химически се свързват с молекулите на маслото.  

               Сулфати 



Сярата присъства в дизеловото гориво. По време на горивиният процес, сярата в горивото се свързва с вода, като се образува сярна 

киселина. Съвременните смазочни масла за дизелови двигатели са предназначени да неутрализират тази киселина. Обаче, ако тези 

киселини достигнат неприемливи нива, маслото ще изгуби мазилните си качества и ще се появи корозия.  

              Азотни съединения ( NOx ) 

Те се срещат във всички моторни масла, но обикновено са проблем само в двигателите с природен газ. Азотните съединения от 
процеса на горене увеличават вискозитета на маслото и намаляват смазващата способност. Азотните съединения могат да причиният: 

• Запушване на масления филтър 

• Отлагания в цилиндрово-буталната група 

• Отлагания по клапаните 

• Отлагания по картера 

               Замърсяване на маслото 

Тестовете за замърсяване на масло се извършват, за да се определи състоянието му. Този анализ разчита на резултатите от следните 

тестове: елементен анализ, проверка за сажди, брой частици, разреждане на маслото от  гориво, вода или охлаждаща течност. 

Програмата има стандарти за нивото на замърсяване, разрешено в различните секции на машината. 
               Сажди 

Саждите са неразтворим остатък от частично изгоряло гориво. Частиците от сажди са абразивни и причиняват износване на 

двигателя. По-големи частици от сажди запушват маслените филтри, образуват отлагания и увеличават вискозитета на маслото. В 
крайна сметка износването на двигателя нараства преждевременно. 

               Разреждане от горивото 

Малки количества гориво се откриват в смазочните материали на двигателя поради процеса на горене. Най-значимият проблем, 
свързан с разреждането с гориво, е ниският вискозитет. Ниският вискозитет и високите работни температури могат да причинят 

опасните тънки маслени филми. Ако масленият филм няма достатъчна дебелина, движещите се части могат да имат пряк контакт. 

Този контакт може да доведе до износване или задиране на движещите се части и евентуална повреда. Ако разреждането с гориво 
превиши препоръчителните нива, то обикновено се дължи на: 

• Износени горивни инжектори 

• Повреден инжектор на горивото 

• Неправилна центровка 

               Вода 

Водата може да кондензира или постъпва във възела. Оборудването, което работи във влажни условия, може да доведе до наличие 

на вода в крайни предавки и мостове.Водата може да причини корозивно износване и ръждясване на възела.  
               Идентификация на маслото 

Идентификацията на маслото е друга много важна част от S O S програмата за анализ на маслото. 

Неправилното масло в секцията може сериозно да повреди основните компоненти.  
               Преглед на S O S резултатите от пробите на охладителна течност 

Дизеловите двигатели са проектирани да работят при по-високи температури и по-високи енергийни нива, отколкото в миналото. 

Днешните дизелови двигатели произвеждат огромно количество енергия от малък работен обем. Охладителните системи трябва да 
поемат повече топлина с по-малки охладителни системи и по-малко охлаждаща течност. Охлаждащата система може също така да 

пренася топлина от турбокомпресорите, трансмисиите, хидравличните системи и другите компоненти на оборудването. Може да 

удължавате интервалите за смяна на охлаждащата течност или да рециклирате охлаждащи течности за да намалите разходите. Поради 
всички тези причини анализът на охлаждащата течност S O S е силно препоръчителен, за да се постигне оптимална производителност. 

По време на взимане на проба на охлаждащата течност се извършват четири вида анализ: 

• Тип охлаждаща течност 

• Температура на кипене и замръзване 

• Състояние на охладителната течност 

• Замърсяване на охлаждащата течност 

               Преглед на S O S резултатите от пробите на гориво 

Трите основни функции на дизеловото гориво в съществуващите горивни системи са да осигуряват енергия от горивния процес, да 

отвеждат топлината от компонентите на горивната система и да осигуряват смазване на помпени елементи и инжекторите. Ако 
горивото не отговаря на изискванията, има няколко общи проблема, които могат да съществуват: 

• Запушване на филтъра 

• Трудно стартиране 

• Отлагания 

• Корозивно/абразивно/адхезивно износване 

• Понижена мощност 

Тестовете определят характеристиките на дизеловото гориво. 

• Съдържание на биодизел 

• Цетанов индекс 

• Плътност 

• Крива на дестилация 

• Елементен анализ 

• Пламна температура 

• Микробен растеж 

• Стабилност на окисляването 

• Брой частици 

• Точка на изливане 

• Съдържание на сяра 

• Вискозитет 

• Съдържание на вода 

               S O S Analysis са един от елементите за наблюдение състоянието на вашето оборудване и е част от програмата за поддръжка.  

 

 


