
PASLANMAZ ZİNCİR ÇEŞİTLERİ 

Nikel Kaplamalı Zincirler 

Elektrolitik nikel korozyon önleyici işlemi olan 

zincirler, piyasada nikelajlı zincirler olarak bilinir. 

Korozyona karşı düşük direnç gösterirler, ancak iyi 

göründükleri için piyasada çok başarılıdırlar. 

Pürüzsüz, parlak yüzeyleri, paslanmaz çelik zincirlere 

benzer görsel bir görünüm sağlar. Korozyona 

dayanıklılık performansları benzin, oleik asit, alkol, 

etil glikol, şeker ve üre ile sınırlıdır. Bu malzemenin 

portakal suyuna direnci ortalamadır. Asetik, sitrik, 

Bu zincirler 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 

Nikel kaplama veya delta tonlu zincirlere göre daha 

fazla korozyon direnci sağlarlar ve suda veya asidik 

veya alkali olan ve ayrıca düşük veya yüksek 

sıcaklıklarda(-40°C ila 400°C) bulunan aşındırıcı 

ortamlarda kullanılabilirler. 304 paslanmaz çelik 

yalnızca marjinal manyetiktir. Bazı manyetizmalar, 

sadece soğuk dövme işleminden kaynaklanmaktadır. 

Daha yüksek korozyon direnci için, talep üzerine 316 

paslanmaz çelik temin edilebilir. 

Sertleştirilmiş paslanmaz çelik ayrıca bir ısıl işleme tabi tutulduktan sonra daha yüksek 

mukavemet ve sertlik seviyesi için de kullanılabilir. 

Delta-Tone Zincirler 

Delta-tone, kimyasal bir reaksiyonla çelik yüzey üzerine sabitlenmiş çinko ve alüminyum 
levhalardan yapılan elektrolitik olmayan bir kaplamadır. Metal pigmentler ve yapıştırma sistemi 
sayesinde ve bir fırında kurutma işleminin ardından katodik bir koruma etkisine sahip, ayrılmaz bir 
film elde edilir. Elektriksel iletkenliği ve yüksek sıcaklık direncine sahip, hidrojenleyici olmayan bir 
kaplamadır (elektroliz veya asit dekupajı yoktur). Krom VI ve Krom III içermez, düşük sürtünme 
değerlerine ve yüksek korozyon önleyici korumaya sahiptir (katodik koruma). Dış görünüşü gümüş 
grisidir. Bu maddenin tuz püskürtme testinde korozyon direnci 500-1000 saat arasındadır.

Paslanmaz Zincirler 

laktik veya fosforik asit, amonyum klorür, potasyum klorür, bira, limon suyu veya sirke ile temasa 
karşı direnç göstermez. Tuz püskürtme testinde bu maddenin korozyon direnci 70-100 saat 
arasındadır. 



Paslanmaz çelik zincirler, en zorlu uygulamalar için 

üstün korozyon direncine sahiptir. SKF, yüksek 

düzeyde temizlik gerektiren veya sert kimyasalların 

kullanıldığı uygulamalar için çeşitli zincirler sunar. 

SKF paslanmaz çelik zincirleri, yüksek korozyon 

direnci için SS304 kalite çelikten imal edilmiştir ve BS 

ve ANSI standartlarında mevcuttur. Yüksek sıcaklık 

uygulamaları için SS316 ve diğer paslanmaz çelik 

kaliteler mevcuttur. SS316 paslanmaz çelik, manyetik 

geçirgenlik, aşırı sıcaklık ve daha sert kimyasalların 

etkilerine karşı biraz daha dayanıklıdır. 




