
مقياس الخلوص الدقيق من البالســتيك
PLASTIGAUGE )المقيــاس البالســتيكي( هــو طريقــة بســيطة لكنهــا فعالــة لقيــاس الخلــوص بيــن الســطوح المتالمســة. وتظهــر فائدتــه 
المقيــاس  إدخــال  فيهــا  يمكــن  ال  التــي  الحــاالت  فــي  أو  المنقســمة  التحميــل  كراســي  فــي  الخلوصــات  قيــاس  فــي  خــاص  بشــكل 

المرفــق. عمــود  تفكيــك  بــدون  الكبــرى  النهايــة  تحميــل  كراســي  خلــوص  قيــاس  يمكــن  التحسســي )الفيلــر(. 

نحــن نوصــي بإزالــة حــوض الزيــت الخــاص بالمحــرك للكشــف عــن النهايــة الكبــرى وعــن مســامير تثبيتهــا. قــم بإزالــة الزيــت الفائــض 
ــم بوضــع  ــم بمســح الســطح المكشــوف مــن مرتكــز العمــود ومــن الســبيكة. ق ــرى بفــك براغــي المجموعــة. ق ــة الكب وفــك ســبائك النهاي

مســحه مــن الشــحم علــى مرتكــز العمــود وكذلــك كميــة صغيــرة مــن ســليكون التحريــر علــى الســبيكة.

 قــم بقــص جــزء كاف مــن PLASTIGAUGE )المقيــاس البالســتيكي( لوضعــه علــى مرتكــز العمــود باســتخدام الشــحم لتثبيتــه 
ــدون إدارة  ــة ب ــه مــن الشــركة المصنع ــزم الموصــى ب ــى الع ــا إل ــط مســامير تثبيته ــا ورب ــى موضعه ــم بإعــادة الســبيكة إل ــه. ق ــي مكان ف

ــود. ــز العم مرتك

ــا للكشــف عــن  ــك مســامير تثبيته ــرة أخــرى بف ــة الســبيكة م ــم اآلن بإزال ق
تجــده  ســوف  والــذي  البالســتيكي(  )المقيــاس   PLASTIGAUGE
قــم  حــزام.  أو  شــريط  شــكل  علــى  المحمــل  ســطح  علــى  موزعــا 
بمطابقــة عــرض شــريط PLASTIGAUGE )المقيــاس البالســتيكي( مــع 

ــل. ــوص المحم ــراءة خل ــم بق ــرة وق ــاس المتوف ــة القي عــرض بطاق

)المقيــاس   PLASTIGAUGE شــريط  إزالــة  المستحســن  مــن 
البالســتيكي( باســتخدام قطعــة قمــاش نظيفــة مبللــة بالزيــت، ونــود أن 
 PLASTIGAUGE نطمئــن المســتخدمين أن أي أجــزاء متخلفــة عــن
)المقيــاس البالســتيكي( قابلــة للذوبــان فــي الزيــت وال تضــر بالمحــرك 

األشــكال. مــن  شــكل  بــأي 

V
 PLASTIGAUGE بوضــع البيضــاوي  التــآكل  تحديــد  الممكــن  مــن 

)المقيــاس البالســتيكي( حــول عمــود المحمــل.

معلومات عامة
ــي أن  ــي ينبغ ــل الرئيس ــرى أو المحم ــة الكب ــي النهاي ــي ف ــوص الطبيع الخل
يكــون جــزءا واحــدا تقريبــا مــن 2000 جــزء مــن القطــر. ومــن ثــم يمكــن 
لعمــود مرفــق قطــر 2 بوصــة )50.8 مــم( أن يكشــف عــن خلــوص قــدره 

ــم(. ــة )0.025 م ”0.001 بوص

تــزداد نســبة تســرب الزيــت مــن المحــور الــذي يتــم تزييتــه تحــت الضغــط بنســبة تعــادل تقريبــا مربــع الخلــوص. وهكــذا فــإن الخلــوص 
الــذي قيمتــه تقريبــا 0.002 بوصــة )0.050 مــم( يمكنــه تســريب ضعــف الزيــت الــذي يتســرب مــن خلــوص 0.0015 بوصــة 
)0.038 مــم(. إذا كانــت قــدرة المضخــة ال يمكنهــا تلبيــة هــذا الطلــب فــإن الضغــط ســوف ينخفــض وســيتعرض المحمــل للعطــب. وهــذا 

يوضــح أهميــة الدقــة فــي تركيــب المحامــل.

يمكــن اســتخدام PLASTIGAUGE )المقيــاس البالســتيكي( للكشــف عــن النقــاط العاليــة فــي اإلســطوانات والمواســير والفلنشــات إلــخ. 
وهــو مفيــد فــي عمليــات اإلنتــاج والتفتيــش والصيانــة.

THE PLASTIGAUGE MANUFACTURING CO. 
 UNIT 2, GAUGEMASTER WAY, FORD, ARUNDEL, WEST SUSSEX, BN18 0RX

المملكة المتحدة هاتف: 882822 1903(0) 44+    فاكس: 884962 1903(0) 44+
www.plastigauge.co.uk :الموقع اإللكتروني 

sales@plastigauge.co.uk :البريد اإللكتروني
 ،PLASTIGAUGE نحن شركة تصنيع مقرها بالمملكة المتحدة متخصصة في تصنيع مقياس الخلوص الدقيق من البالستيك

ونقوم بتوريده لمصانع السيارات والطيران والبتروكيماويات والصناعات الهندسية في جميع أنحاء العالم.


