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1. Amaç 
 
Bu belgenin amacı, önerilen sayıda baklayı çıkararak zinciri germek için bir kılavuz sunmaktır. 
 
GÜVENLİK NOTU: Bu işlem sırasında doğru eldivenlerin ve göz korumasının takılması tavsiye edilir. 
 
GEREKLİ EKİPMAN: 4 lb çekiç, zincir kırıcı ve gerdirme aleti. Zincirin bağlanması ve çözülmesi için uygun bir 
zincir kırıcı (aşağıdaki resme bakın) kullanılmalıdır. Aşağıdaki talimatlara göre zincire vurmak için 4 lb'lik bir 
çekiç kullanılması tavsiye edilir. 

 
 

 

 

 Şekil 1: Zincir kırıcı 
 

 Bir gerdirme aleti (resme bakın) kullanarak, zincir üzerindeki uygun gerginlik gerektiği gibi ayarlanabilir. 
 

 
Şekil 2: Germe aleti
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2. Zincir bağlama talimatı 
 

Şekil 3: Zincirin mafsal ucunu, mafsal çıkıntı yapacak 
şekilde zincir kırıcıya yerleştirin. 

Şekil 4: Bir sonraki baklayı gösterildiği gibi yaklaşık açı ve 
konumda mafsalın yanına yerleştirin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5: Doğru konumda olduğundan emin olun; doğru (90⁰) 
bir açı elde etmek için baklanın yan tarafını zincir kırıcıya 
mümkün olduğunca yaklaştırın. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6: Çekiç kullanarak zincir baklasının köşesine 
sıkıca vurun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7: Mafsala takılana kadar baklaya vurmaya devam edin. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8: Bakla serbestçe hareket edebilmelidir. 
Bağlama işlemi sırasında baklaların hasar 
görmediğinden emin olun. 
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3. Zincir germe kılavuzu 
Zinciri gererken aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 

3.1 İstenen devre uzunluğunu oluşturmak için gerekli sayıda 10 m zincir uzunluğunu bir araya 
getirin, örneğin 250 m'lik bir devre için yirmi beş adet 10 m zincir uzunluğunu bir araya getirin. 

 
3.2 Toleranslar ve üretim prosedürleri nedeniyle, 10 m'lik bir zincir segmentinin tam 

uzunluğunun 10 m ile 10,042 m (236 ± 2 bakla) arasında değişeceğini unutmayın. 
yani, 250 m'lik bir devre oluşturmak için yirmi beş adet 10 m'lik zincir uzunluğu 
kullanılmışsa, en kötü ihtimal devrede 1,05 m'ye kadar veya 25 ekstra bakla olabilir. 

 
3.3 Zincir devre kavşağına yerleştirilmeli ve 2 uç devre kavşağında bir araya getirilmelidir. 

 

3.4 Zinciri nötr bir gerginlik konumuna getirmek için bir germe cihazı kullanılmalıdır. Bu, 
her bir zincir burnunun iç kısmının bir sonraki baklanın mafsalıyla temas ettiği yer 
olacaktır. Bu, zincirde hafif bir gerginlik olana kadar zinciri gererek ve ardından 
gerginliği serbest bırakarak yapılabilir. 

 

3.5 Zincirin tamamı nötr gerdirme konumunda olacak şekilde devre kavşağında üst üste 
binen baklalar çıkarılmalıdır. Baklalar çıkarıldıktan sonra, devrenin 2 ucu devre 
birleşme noktasında birbirine değmeli veya 1 bakla mesafesinde olmalıdır. 

 

Devre kavşağı 

 

Tekneye yerleştirilmiş zincirin 
nötr gerginlik konumuna 
getirilmesi gerekir 

Her zincir burnu bir sonraki 
baklanın mafsalı ile temas 
halindedir 

Üst üste baklalar Üst üste baklalar 
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3.6 Üst üste binen baklalar çıkarıldıktan sonra, devre uzunluğuna bağlı olarak bir miktar 
bakla çıkarılarak zincir gerdirilebilir. Aşağıdaki tablo devre uzunluğuna bağlı olarak 
bakla sayısını vermektedir. Bu değerler endüstri standartlarına dayanmaktadır. 

 

Devre uzunluğu 
 

Çıkarılacak baklalar (Tek Sürücü) Çıkarılacak baklalar (Çift Sürücü) 

90 7 2 

120 10 3 

150 13 3 

180 15 4 

210 18 5 

240 21 5 

270 23 6 

300 Önerilmez 7 

330 Önerilmez 7 

360 Önerilmez 8 

390 Önerilmez 9 
Alternatif olarak, çıkarılması gereken zincir uzunluğunu hesaplamak için endüstri standartlarına göre 
aşağıdaki formül kullanılabilir: 

Tek sürücü için: 

𝑥𝑥 = devrenin tam uzunluğu × 3.749 
 

𝑥𝑥 = çıkarılacak zincirin mm cinsinden uzunluğu  

3.749 = 𝑚𝑚 başına çıkarılması gereken mm 

Çift sürücü için:  
 

 
𝑥𝑥 = devrenin tam uzunluğu × 3.749 

4

𝑥𝑥 = çıkarılacak zincirin mm cinsinden uzunluğu 

3.749 = 𝑚𝑚 başına çıkarılması gereken mm 

 

 
3.7 Tavsiye edilen baklalar çıkarıldıktan sonra devre gerilim sorunları açısından test edilmelidir. Test  
sırasında zincir dişlinin önüne çıkmamalıdır. Bu olursa, zincirin yetersiz gerildiği anlamına gelir. Zincir her 
zaman oluğa paralel kalmalıdır, eğer zincir devrenin içine doğru açılmışsa, bu zincirin aşırı gerildiği anlamına 
gelir. 

 
3.8 Yukarıdaki testler, istenen gerilimi elde etmek için devreye daha fazla bağlantının çıkarılması veya 
eklenmesi gerekip gerekmediğini belirleyecektir. 

 
3.9 Gerilim sorunları için devre her 6 ayda bir kontrol edilmelidir. 

 
 
“Bu belgede telif hakkı bulunmaktadır. Bu belge ile ilgili olarak, çoğaltılması, yayınlanması veya 
uyarlanması da dahil olmak üzere, kısıtlanmış eylemlerin (1978 tarihli 98 Telif Hakkı Yasası'nda 
tanımlandığı şekilde) izinsiz olarak gerçekleştirilmesi, telif hakkının ihlali anlamına gelir ve hukuki ve / 
veya cezai kovuşturmaya tabi olabilir.” 

Notlar: 
• Devre, her biri 90 ° 'lik 4 köşe içerir 
• Bu bir kılavuzdur ve% 100 doğru olarak alınmamalıdır, farklı devre kurulumları için gerdirme 

değişecektir 
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