
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Tescilli Katkı Maddesi 

 
MONOLEC® 

   Faydalı Özellikleri 

  ✓Aşınmayı azaltıyor 

 ✓Sürtünmeden kaynaklanan                               

           ısınmayı azaltıyor 

  ✓Yağlama filminin kuvvetini önemli                         

           şekilde artırıyor                                     

✓Yağ içinde dağılımı çabuk ve tamdır                                 

  ✓Birbirine yapışmaz, ayrışmaz 

  ✓Zamanla bozulmaz, yıpratıcı olmaz                       

  ✓Yağlayıcının okside olmasında                                           

           payı olmaz 

 ✓Teçhizatın toleranslarını etkileyen                        

           depozitler oluşturmaz 

 ✓Yağlama ürünündeki tüm bileşenlerin                            

           performansını artırıcı ortam ve 
           sinerji yaratır 

 

www.le-turkey.com 
 

Sıvı  •  Aşınma Önleyici   •  Yağlama Filmi Kuvvetlendirici 

Monolec® LE’nin özel, aşınmayı önleyen, metal yüzeylerin üstünde 
tek molekül kalınlığında bir yağlama tabakası oluşturan ve yağlama 
tabakasının kuvvetini büyük ölçüde artıran sıvı katkı maddesidir. 
LE’nin birçok motor yağının, sanayi yağının, ve diğer ürünlerinin paha 
biçilmez bileşeni Monolec, metal yüzeylerin birbiri üstünde çok az 
sürtünme, ısınma ve aşınma ile kaymalarına imkan veriyor. Monolec 
ismi tek-molekül anlamına gelir ve moleküllerinin metal yüzeyler 
üstünde tek molekül kalınlığında bir yağlama filmi oluşturduklarını 
gösterir. Bu teknolojinin arkasında bulunan ilim 2nci dünya savaşı 
zamanlarında gizli olarak sınıflandırılmış araştırmalara dayanır. LE bu 
araştırmaların önemini anlayarak, kendi yüksek teknoloji ürünlerinde 
kullanılmak üzere, daha da geliştirdi.      

Nasıl çalışıyor 
 

Üstün derecede parlatılmış metal yüzeyler dahi pürüzsüz 
değildir. Metallerin mikro yüzey profiline bakıldığında sıra 
dağları andıran ve milyonlarca ucu sivri olan çıkıntılar 
görülebilir. Metal yüzeyler birbiri üzerinde kayarken, özellikle 
yük altında, yağlama filmi çıkıntıların birbirine değebildigi 
noktalarda bozuluyor, çıkıntılar birbirine değerek yırtılıyor. 
Bunun devamı  yüzeylerin tamamen bozulması ve 
kaynaklanmasıdır. 
 
Monolec® metal yüzeylerin arasında oluşturduğu tek molekül 
kalınlığındaki bir tabaka ile metal yüzeyleri koruyor ve 
mikroskopik rulman bilyaları şeklinde iş görerek sürtünmeyi 
azaltıyor. Yüksek basınç şartlarında yağlama filminin yırtıldığı 
noktada Monolec, sıcaklığı aniden artan çıkıntıların  
yırtılmalarını önleyen ve aksine akmalarına (plastik 
deformasyon) imkan veren sentetik bir kimyasal yağlayıcı 
oluştururarak aşınmayı azaltıyor. 
 
Monolec aynı zamanda, parçacık çekimi adlandırılan ve bir 
molekülün diğeri tarafından çekilmesi olan bir doğal proses 
sayesinde, sıvı yağların film kuvvetini önemli şekilde artırıyor. 
Yağlama filminin kuvveti, bu filmin yırtılmaması için çok 
önemlidir ve uzun süre kuvvetli durması aşınmayı önler, 
sürtünmenin daha az olduğu bir çalışma sağlar. 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

        

                                                                       

                    Monolec® Katkı Maddesi 

www.le-turkey.com 
 

Deney Sonuçları 

 
  

ÇIKINTILARIN TEMASI 

MİKROSKOPİK RULMANLAR 

Tek molekül kalınlığındaki Monolec tabakası ile metaller daha pürüzsüz yüzeyler üstünde 
kayıyor. Aynı zamanda rulman bilyası gibi çalışan Monolec molekülleri sayesinde metal yüzeyler 
sürtünmeye karşı korunuyor.  

Rulman bilyası etkisi çıkıntıları kapatıyor, Metalleri sürtünmeye karşı koruyor 

Partikül çekimi yağlama filmini kuvvetlendiriyor, Aşınmayı azaltıyor 

  

Geleneksel yağ ile 
yağlanan piston 
eteğinin yüzey 
resmi. Aşınma 
oranı saatte 3.5mg 

İçine Monolec 
katılan aynı yağ 
ile yağlanan aynı 
piston eteği. 
Aşınma oranı 
saate 2.7mg 

Yüksek partikül çekimi sayesinde Monolec sıvı katkı maddesi baz yağlayıcının film kuvvetini 
önemli şekilde artırıyor. Monolec katkı madesinin aşınmayı önleyici özelliklerini ölçmek amacı ile 
radioaktif aşınma testi yapılmıştır. Monolec’in bu özelligi yukarıdaki resimler ile görülmektedir. 
 
Soldaki resim, Monolec içermeyen kontrol yağı ile 480 saat çalışan motorun piston eteğinin  
2,400 kere büyütülmüş yüzey resmidir. Bu motorun aşınma oranı saatte 3.5mg idi. Sağdaki resim 
ise, aynı yağın içine Monolec katkısı ilave ettikten sonra aynı bir motorun piston eteğidir. Bu 
motorda aşınma oranı saatte 2.7mg idi. Monolec katkı maddesi metallerin aşınmasını %24.2 
kadar azalttı, motorun önemli derecede daha sürtünmesiz, yumuşak çalışmasını sağladı.    


