
O julgamento dos méritos do selo do óleo da borracha

Catálogo de rolamentos

 

Os produtos qualificados devem cumprir as seguintes condições:

1, a face final do código de identificação e precisam corresponder.

2, superfície lisa, sem defeito, nenhuma deformação.

3, com o esqueleto da forma vedante de borracha, a face de extremidade é rodada, sobre a placa de
vidro deve ser montado com a superfície do vidro, nenhum fenómeno perturbação.

4, nenhuma aresta exterior de vedação de óleo esqueleto deve estar correcto, a superfície final é lisa,
com a mão para fazer a sua deformação, vamos voltar para a forma original.

5, em todo o perímetro da forma da borda, a espessura deve ser consistente com as peças
correspondentes quando o teste, a borda no gargalo correspondente deve ser estreitamente ajuste.

6, com o selo de borracha óleo mola, da mola deve ser nenhuma oxidação, sem deformação, e pode
ser mais firmemente preso na ranhura de mola. Tomar 50 * 72 * 12 de borracha de vedação de óleo
como um exemplo. Assim que a vedação de óleo a partir da altura de 1m do desembarque livre, se
cada queda 5 vezes saltar fora não mais de 1 vezes, então você pode pensar da primavera e do óleo
de foca com o bem.

7. Quando o distribuidor compra o retentor de borracha em grandes quantidades, pode levar a
amostra para fazer o teste de lixiviação de óleo em primeiro lugar, e medir a taxa de mudança sua
qualidade. Por exemplo, a junta de óleo com óleo do transformador 25 em (70 ± 5) o grau de
temperatura de imersão de 24 horas, a sua taxa de variação da massa deve estar entre 3% -5%.
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