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Sanayi zincirlerinin çoğu gereksiz yere kısa ömürlü oluyor. Bunun sonucu olarak bir çok firma 

zincirlerden vazgeçerek kayış kullanıyor. Çoğu durumda sorun zincirin kendisinden değil, aslında 

yetersiz yağlamadan kaynaklanıyor. 

Genellikle en sık rastlanan zincir yağlama yöntemi, yüksek viskoziteli bir yağ ile veya bir gres ile 

zincirin dışını yağlamaktır. Fakat bu şekilde yapılan yağlama zincirin yalnız dışını ve dişlileri yağlamak 

ile kalıyor, zincirin acilen yağlamaya ihtiyacı olan savunmasız ve asıl zedelenebilir parçalarına çok az 

koruma ve yağlama sağlıyor. Zincirin içindeki perno(pim)/burç /makara/ baklalar arasındaki 

sürtünme yüzeyleri yağlanmasız kalıyor. 

 

          

 

 

Bu yüzden zincirlerin çoğu iç kısımlarında bozuluyor. Pim(perno) ve burç arasındaki aşınma ve 

korozyondan ötürü zincirler sarkar veya  sararlar. Etkili ve yeterli yağlama yapabilmesi için yağlayıcı 

ürünün önce zincirin tam içine kadar nüfuz edip bölgeyi temizlemesi gerekir (yabancı kirletici 

maddeleri uzaklaştıracak, o bölgede herhangi su birikimini çıkarıp yerine geçecek) ve sonra orada 

ağır bir yağ filmi veya gres filmi veya katı yağlayıcı filmi oluşturması gerekir. Bu yağlayıcı filmin aynı 

zamanda zinciri paslanma ve çürümeye(korozyon) karşı koruması gerekir. 

Nüfuz edici özelliklere sahip olan(penetrasyon) yağlayıcılar, yalnız suyu uzaklaştırmak ile kalmıyor, 

aynı zamanda pim/burçları ve dişlileri kirletici maddelerden ve aşınma metallerinden de temizliyor. 

Aslında bu proses zincir için bir yağ değişimi anlamına gelir. 

Çalışma şartlarına(yük, ortam, sıcaklık, hız) her zaman dikkat etmek gerekir. Zincirin ömrünü 

maksimuma çıkarmak için tüm detaylara dikkat etmek ve uygun bir yağlama ürünü seçmek gerekir.  

Yağlama yöntemi eşit ölçüde önemlidir. Manüel veya otomatik, her zaman için, yağlayıcı ürün pim-

burç aralarına ve zincir içinde sürtünmelerin olduğu noktalara yöneltilmelidir. Aşağıdaki resimde bir 

çok değişik zincirin yağlanması gereken iç kısımları gösterilmektedir.    

      

1-Perno(Pim) 2-İç bakla                

3-Dış bakla  4-Burç  5-Makara 
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Tüm sürtünen yüzeylerin yağlanması önemli iken, ağır yükleri taşıyan mafsalların (pim/burç) iyi 

yağlanması çok önemlidir. Yağlayıcının bütün bu yüzeylere varabilmesi için, zincir hareket eder 

durumda zincirin alt sırasında, zincir dişli çarkına geçmeden evvel baklaların üst tarafından tatbik 

edilmesi gerekir(resim). Zincir dişlinin üstünde hareket etmeye başladıktan sonra, merkezkaç kuvveti 

sayesinde, yağlayıcı ürün pim/burç aralarına taşınır. Aynı zamanda  baklaların üstüne uygulanan 

yağlama ürünü makaraların içini ve yan duvarlarını yağlayacaktır.   

                                              

makara 

iç bakla 

dış bakla 

Pim-burç arası 

yağlanması 

Makara-burç 

arası yağlanması 

pim 

burç 

Zincir hareket eder durumda, 

yağlayıcı,zincirin alt 

sırasındaki baklaların üst 

tarafından , zincir dişli çarkına 

geçmeden evvel tatbik edilir.  
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Zincir yağlama ürünlerinin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:                                                                

•Zincirin en iç noktalarına taşınabilmesini sağlayacak yeterince küçük viskozite – inceltici veya nüfuz 

edici bir bileşen sayesinde yüksek viskoziteli bir yağlayıcı istenilen noktalara taşınabilir.                                                                                                                                                                

•Yük altında çalışan pim-burçların etkili ve yeterli yağlanmasını sağlayan kuvvetli bir yağlama filmi 

sağlayacak–bu konuda katı(kuru) yağlayıcılar da yardımcı olabilir.                                                                                          

•Metallerin korozyona(çürüme) uğramasına sebep olacak bileşenler içermeyecek.                                                                                               

•Değişken sıcaklık, ıslaklık, vs şartlarda yağlamayı sürdürebilecek.       

Zincirin çalıştığı ortama uygun bir yağlama ürünü seçimi her zaman için yararlıdır. 

Tozlu ortamlar                                                                                                                                                

Nüfuz edici ve aynı zamanda yağlayıcı özellikleri birleştiren bir ürün tozlu ortamlarda çalışan zincirler 

için çok faydalı olur. Bu çift tesirli yağlayıcı zincirin en içine kadar yağ ile nüfuz ederken zincirin dış 

tarafını hemen-hemen kuru bırakır. Sırf penetrasyon özellikli bir yağ aynı iyi sonuçları vermez.                                                                                                                                                

Aşırı tozlu ortamlarda, mesela çimento sanayinde, içinde aşınmayı önleyici katkılar içeren bir inceltici 

(yakıt katkı maddesi gibi) zincirlere etkili yağlama sağlayabilir. Bu şekilde yağlanan zincirlerin ömrü, 

üzerlerinde toz yapışmaları ve birikimler oluşmadan, önemli şekilde uzatılabilir. 

Uygulamanıza en iyi şekilde hizmet edecek LE yağlama ürününü seçin  

LE’nin sanayide lider zincir yağlama ürünleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir: 

• Genel zincir yağlaması                                                                                                                                             

2001 MONOLEC®, çelik halat yağlama ürünü, nüfuz edici, Sprey olarak da mevcut                                                                                                              

2059 MONOLEX®, nüfuz edici ve yağlayıcı, Sprey olarak da mevcut                                                                                                                                

451/452 ALMASOL®, Zincir ve kablo yağlayıcısı                                                                                                                     

9102 SYNTEMP®, Sentetik yağlayıcı, Sprey  Gres                                                                                                                              

5100 PYROSHIELD®, Sprey Gres 

• Gıda sanayi zincirleri, H1 gıda ile tesadüfi temas ürünleri                                                                                               

4059 QUINPLEX®, nüfuz edici ve yağlayıcı, Sprey olarak da mevcut                                                                                                                 

4025 QUINPLEX®, Sprey Gres                                                                                                                                    

4010-4040 QUINPLEX®, Beyaz yağ                                                                                                                                         

4046 QUINPLEX® , Beyaz yağ                                                                                                                                                    

4061 OVENWORX®, gıda sanayi fırınları için yüksek sıcaklık zincir yağı, 300°C                                                                                                             

• Yüksek ıslaklık ortamında çalışan zincirler                                                                                                                 

9102 SYNTEMP®, Aerosol sprey gres, ağır yük ve ıslak şartlar için, tamamen su geçirmez                                           

2001 MONOLEC®, Çelik halat yağlama ürünü, nüfuz edici özelliklere sahip yağlayıcı, ağır yüklere 

dayanır, korozyona karşı koruma sağlar.  Sprey olarak da mevcut                                                                                                            

2002 ALMASOL®, Çelik halat yağlama ürünü, kaplayıcı özellikli, tatlı su ve deniz suyu 
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yıkanmasına dayanıklı, metal parçaları mükemmel şekilde paslanmaya karşı korur. Sprey olarak da 

mevcut 

• Tozlu ortamlarda çalışan zincirler                                                                                                                              

2059 MONOLEX®, nüfuz edici ve yağlayıcı,  Sprey olarak da mevcut                                                                                                                

2300 L-X®, Ağır hizmet yakıt katkısı. Aşırı tozlu ortamlar için. 

• Yüksek sıcaklık zincirleri                                                                                                                                                

2700 ALMASOL®, Fırın zinciri yağlama ürünü. 482°C dereceye kadar kullanılır, yağ içinde katı katkı 

maddeleri dağılımı içerir. 60°C derecenin altında tatbik edilir.                                                                                    

2799 ALMASOL®, Yüksek sıcaklık zincir yağı. 482°C dereceye kadar çalışır. 121°C ile 246°C derece 

arasında tatbik edilir.                                                                                                                                                

2705 ALMASOL®, Duman yapmayan zincir yağı. 121°C ile 246°C derece arasında tatbik edilir.                                      

9963 SYNOLEC®. Yüksek sıcaklıklarda yavaş ve deposit bırakmadan dağılan, eski depozitleri 

temizleyen yağ. 244°C dereceye kadar çalışır.                                                                                             

9965 MONOLEC®, %100 sentetik, fırın zinciri yağlayıcısı. Zincirleri karbon içeren yumuşak bir katı 

yağlayıcı ile yağlıyor, 268°C dereceye kadar çalışır.                                                                                                        

• Diğer Yüksek sıcaklık Zincir yağlama ürünleri                                                                                                

9102 SYNTEMP®, ağır yük ve 204°C sıcaklıklara kadar uygun.  Sprey Gres                                                                                

5100 PYROSHIELD®, ağır yüklerde ve 232°C dereceye kadar çalışabilir. Sprey Gres 

• Paslanmış zincirler                                                                                                                                           

2059 MONOLEX®, nüfuz edici ve yağlayıcı. Pası, depozitleri, cilaları metal yüzeylerin üstünden söker. 

 

Genel Notlar:                                                                                                                                                        

Amerikan Dişli Zinciri Üreticileri Derneği, zincir yağlaması için yalnız sıvı yağ kullanılmasını tavsiye 

ediyor.                                                                                                                                                                       

Tüm LE Monolec®, LE Multilec®(mesela 6801-6807), LE Synolec®(mesela 9963,9965) sanayi yağları 

zincir yağlaması için mükemmeldir. Bu yağlarımızın yağlama tabakası çok kuvvetlidir ve ayrıca 

oksidasyona çok dayanıklıdırlar, zinciri paslanmaya ve korozyona karşı korurlar. İçinde 

bulundurdukları katkı maddeleri sayesinde sürtünme ve aşınmayı azaltırlar. Çok uzun ömürlü yağlar 

olup aynı zamanda zincirin ömrünü de önemli şekilde uzatırlar.                                                                                           

LE Quinplex® beyaz yağlar(mesela 4046) gıda sanayinde H1 yağlar gerektiren uygulamalarda zincir 

yağlamasında kullanılır.                                                                                                                                                                 

LE 451/452 Almasol® zincir ve çelik halat yağlama ürünleri çok iyi neticeler vermiştir. Bunlar ince 

gres yağları olup pim/burç arasına yerleşebiliyor, kuvvetli yağlama tabakası oluşturup metal 

sürtünmesini önlüyor ve yapışkanlığı sayesinde sıvı yağlara kıyasla daha uzun zaman yerinde 

duruyor.                                                                                                                                                         

LE9102 sprey gres, LE4025 sprey gres, fevkalade zincir yağlama ürünleridir. İçerdikleri inceltici  
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sayesinde yağlayıcı gres pim/burç arasına kadar etkin şekilde taşınıyor.                                                 

LE2001 Monolec® nüfuz edici çelik halat yağlama ürünü, paslanmaya karşı önlem gerektiren zincir 

yağlaması uygulamalarında başarı ile kullanılmıştır. 

 

Kullanım sıcaklıkları: 
Genel olarak madeni yağ bazlı ürünler 135°C dereceye kadar kullanılabilir.                                                           

Sentetik yağlar ise daha yüksek sıcaklıklarda çalışır. 

Zincir sıcaklığı Viskoziteleri sıcaklığa uygun şekilde seçilmiş LE ürünleri (ürünler misal olarak veriliyor) 

-29°C 7°C  4046 Quinplex®Gıda sanayi  SAE10  ISO46 4010 Quinplex®Gıda sanayi      SAE10 ISO46 

7 4 6403 Monolec® SAE20     ISO68 6803Multilec® SAE20            SAE20  ISO68 9068 Monolec® Sentetik           SAE20 ISO68 

4 38 6404 Monolec® SAE30   ISO100 6804 Multilec® SAE30           SAE30 ISO100 4030  Quinplex®Gıda sanayi    SAE30 ISO100 

38 49 6405 Monolec® SAE40   ISO150 6805 Multilec® SAE40           SAE40 ISO150 9150 Monolec® Sentetik          SAE40 ISO150 

49 65 6406 Monolec® SAE50   ISO220 6806 Multilec® SAE50           SAE50 ISO220 4090 Quinplex®Gıda sanayi     SAE50 ISO220 

65 +   9963 Synolec®  Sentetik           SAE40 
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