
مقياس الخلوص الدقيق
ــر  ــة. وتظه ــطوح المتالمس ــن الس ــوص بي ــاس الخل ــة لقي ــا فعال ــيطة لكنه ــة بس ــو طريق ــتيكي( ه ــاس البالس ®PLASTIGAUGE )المقي

ــاس ا ــا إدخــال المقي ــن فيه ــي ال يمك ــي الحــاالت الت ــل المنقســمة أو ف ــي كراســي التحمي ــاس الخلوصــات ف ــي قي ــه  بشــكل خــاص ف  فائدت
لتحسسي )الفيلر(.

يمكــن قيــاس خلــوص كراســي تحميــل النهايــة الكبــرى بــدون تفكيــك عمــود المرفــق. نحــن نوصــي بإزالــة حــوض الزيــت الخــاص بالمحــرك 
للكشــف عــن النهايــة الكبــرى وعــن مســامير تثبيتهــا. قــم بإزالــة الزيــت الفائــض وفــك ســبائك النهايــة الكبــرى بفــك براغــي المجموعــة. قــم 
بمســح الســطح المكشــوف مــن مرتكــز العمــود ومــن الســبيكة. قــم بوضــع 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 فــي مكانــه. قــم بإعــادة الســبيكة 
إلــى موضعهــا وربــط مســامير تثبيتهــا إلــى العــزم الموصــى بــه مــن الشــركة 

المصنعــة بــدون إدارة مرتكــز العمــود.

ــن  ــف ع ــا للكش ــامير تثبيته ــك مس ــرى بف ــرة أخ ــبيكة م ــة الس ــم اآلن بإزال ق
موزعــا  تجــده  ســوف  والــذي  البالســتيكي(  )المقيــاس   Plastigauge
ــرض  ــة ع ــم بمطابق ــزام. ق ــريط أو ح ــكل ش ــى ش ــل عل ــطح المحم ــى س عل
شــريط Plastigauge )المقيــاس البالســتيكي( مــع عــرض بطاقــة القيــاس 

ــل. ــوص المحم ــراءة خل ــم بق ــرة وق المتوف

البالســتيكي(  )المقيــاس   Plastigauge إزالــة شــريط المستحســن  مــن 
باســتخدام قطعــة قمــاش نظيفــة مبللــة بالزيــت، ونــود أن نطمئــن المســتخدمين 
ــة  ــتيكي( قابل ــاس البالس ــن Plastigauge )المقي ــة ع ــزاء متخلف أن أي أج

ــن األشــكال. ــأي شــكل م ــت وال تضــر بالمحــرك ب ــي الزي ــان ف للذوب

 الخلــوص الطبيعــي فــي النهايــة الكبــرى أو المحمــل الرئيســي، ينبغــي أن يكــون 
جــزًءا واحــًدا تقريًبــا مــن 2000 جــزء مــن القطــر. ومــن ثــم يمكــن لعمــود مرفق 
قطــر 2 بوصــة )50,8 مــم( أن يكشــف عــن خلوصــا قــدره 0,001” بوصــة 

)0.025 مم(.

مــن الممكــن تحديــد التــآكل البيضــاوي بوضــع PLASTIGAUGE )المقيــاس 
البالســتيكي( حــول عمــود المحمــل.

V
معلومات عامة

ــال بشــكل خــاص  لــدى PLASTIGAUGE )المقيــاس البالســتيكي( مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات الصناعيــة والهندســية. فهــو فعَّ
ــا لتحديــد الفصــل بيــن األســطح المخفيــة. لقيــاس الفصــل فــي أدوات التشــكيل وحيثمــا يكــون مطلوًب

ــاج  ــات اإلنت ــي عملي ــد ف ــك وهــو مفي ــر ذل ــي األســطوانات والمواســير والفلنشــات وغي ــة ف ــاط العالي ــن اســتخدامه للكشــف عــن النق يمك
ــة. والفحــص والصيان

تعتبر Plastigauge )المقياس البالستيكي( مادة غير خطرة.
االحتياطات للمناولة اآلمنة: تجنب مالمسة العين. تجنب بلعه. اغسل يديك بالماء والصابون فور االستخدام.

شروط التخزين: يحفظ في مكان بارد وجاف دون 35 درجة مئوية،
يتم تصنيع Plastigauge في المملكة المتحدة.

www.plastigauge.co.uk


