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HAKKIMIZDA
 Endüstriyel kalkınma yolunda ilerleyen dünyamızda ener-
ji iletim sistemlerinde güven ve dayanıklılık sağlayacak en iyi 
hizmetleri sunan Kıraç Grup bünyesinde faaliyet gösteren Kıraç 
Galvaniz A�Ş�, aynı misyon doğrultusunda kurulmuş, Bursa’nın 
ilk sıcak daldırma galvaniz firmasıdır�

 2006 yılından bu yana bölgenin tek sıcak daldırma galvaniz 
tesisi olma özelliğini sürdüren Kıraç A�Ş�, ürünlerini yüksek tek-
noloji ile donatılmış tesislerinde üreterek ülkemizin ekonomik 
büyümesine ve kalkınmasına ciddi katkı sağlamaktadır�

 Sektörde öncü firma olmanın yanı sıra geliştirdiği teknolojik 
yatırımlar ve yenilikçi bakış açısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu 
alanlarda faaliyet göstermektedir�  

ÇELİK OTO KORKULUK SEKTÖRÜNDE LİDER

 Kıraç A�Ş� 2010 yılında yeni yatırımlar yaparak faaliyet ala-
nını genişletmiş, çelik oto korkuluk sistemleri imalat/montajına 
başlamış ve Türkiye’nin az sayıdaki entegre tesisleri arasındaki 
yerini almıştır�

 Uyguladığı yenilikçi bakış açısı, Ar-Ge’ye verdiği önem, dina-
mik yönetim anlayışı ve piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünleri ana-
liz kabiliyeti ile sektörde saygın bir konuma sahip olmuştur�

 Ayrıca “Çevre ve Güvenlik Duyarlılığı” misyonu doğrultusun-
da TÜBİTAK TEYDEB destekleri kapsamında birçok proje ger-
çekleştirmiş ve çarpışma yastıkları, ses bariyerleri, çelik menfez 
sistemleri gibi ürünler ile ürün gamını genişletmiştir� 

TÜRKİYE’NİN İLK ÇARPIŞMA TESTİ 

 Kıraç A�Ş� Türkiye’de otokorkuluk sistemlerine ait CE belgesi 
kullanımı zorunluluğu getirilmesine istinaden ilk adımı atmış ve 
ilk çarpışma testini yaptırarak sektördeki diğer firmalara da ör-
nek teşkil etmiştir�

 Ürün gamında bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri CE 
belgelendirme sürecini başarı ile tamamlamış ve bu belgeleri al-
mıştır�

 Ayrıca üyesi olduğu Avrupa Yol Federasyonu’nun (ERF) yol gü-
venliği alanındaki faaliyetlerini takip etmekte ve desteklemektedir�

ÜRETİM KAPASİTESİ VE MAKİNA PARKI

 Toplam 10�000 m2’lik iki tesiste üretim yapan Kıraç A�Ş� aylık 
6000 ton metal imalat ve 3000 ton galvanizleme kapasitesine 
sahiptir� Kıraç A�Ş� geniş ve modern bir makine parkına sahiptir� 
Yüksek teknoloji özelliklerine sahip makine parkı ile hem yurtiçi 
hem de yurt dışında etkinliği, hızı, çevreciliği ve kalitesi ile tercih 
edilen bir firma haline gelmiştir�

BİRLİKTELİKLERİMİZ

 Gerek yerel gerekse uluslararası projelerde İtalyan TUBO-
SIDER, Alman PASS+CO gibi sektörün önde gelen firmaları ile 
yaptığı beraberliklerle büyük başarılar elde etmiştir� Ayrıca Ah-
şap Bariyer ve Ses Bariyerleri projeleri için İtalyan VITA ve Wood 
Solutions Firmaları ile önemli çalışmalar yürütmektedir�
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LOGOYU OLUŞTURAN KAVRAMLAR

Yol: Otokorkuluk sistemlerinin kullanıldığı alan olan karayolu, 
logoyu oluşturan ilk objedir�

Fil: Logoda bulunan hayvan figürü, ürünlerin doğa ile uyumlu olarak  
üretildiğini vurgulamaktadır� Fil'in tercih edilmesinin sebebi ise sahip 
olduğu güç ve zekasıdır� 

Kalkan: Logonun son objesi olan kalkan, otokorkuluk sistemlerinin 
koruyucu özelliğini temsil etmektedir�  
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Çelik Otokorkuluk Nedir?

 Araç, sürücü ve yolcuları yol kenarındaki düşük banket uçurum gibi tehlikelerden aynı şekilde yayaları ve yerleşim yerlerini 
de araçların yaratacağı tehlikelerden korumak amacıyla karayollarının büyük bir bölümünde hem koruma hem de yol ayırma 
amaçlı kullanılmaktadır� Oto korkuluklar; düşük maliyet, etkin güvenlik, uzun ömür, bakım kolaylığı ve en önemlisi çevre 
üzerinde olumsuz bir etkisinin olmamasından dolayı karayollarında tercih edilmektedir�

ÇELİK OTOKORKULUKLAR

Otokorkuluk Sistemi Nasıl Seçilir?
   
1. Engelleme Seviyesinin Belirlenmesi
 Engelleme seviyesi, sistemin kullanılacağı karayolundaki araç sayısı, araç tipleri, kaza geçmişi ve çevresel tehlike derecelerine 
göre belirlenmektedir� Ülkemizde kullanılan engelleme seviyeleri şunlardır:

- T1-T3  : Geçici kullanım engelleme seviyesi
- N1-N2 : Normal engelleme seviyesi
- H1-H4 : Yüksek engelleme seviyesi

 EN 1317-1 ve EN 1317-2 Otoyol Bariyer Sistemleri Standartlarına göre gerçekleştirilen çarpışma testleri yukarıda belirtilen 
engelleme seviyelerine göre belirlenmektedir� Belirlenen engelleme seviyelerine göre aşağıda belirtilen kriterlere bağlı olarak 
çarpışma testleri gerçekleştirilmektedir�

Engelleme Seviyesi Kabul Testi

Düşük Engelleme Seviyeleri

T1 TB 21

T2 TB 22

T3 TB 41 ve TB 21

Normal Engelleme Seviyeleri

N1 TB 31

N2 TB 32 ve TB 11

Yüksek Engelleme Seviyeleri

H1 TB 42 ve TB 11

H2 TB 51 ve TB 11

H3 TB 61 ve TB 11

H4a TB 71 ve TB 11

H4b TB 81 ve TB 11

Test Çarpma Hızı Çarpma Açısı Araç Ağırlığı Araç Tipi

TB 11 100 km/h 20° 900 kg Otomobil

TB 21 80 km/h 8° 1.300 kg Otomobil

TB 22 80 km/h 15° 1.300 kg Otomobil

TB 31 80 km/h 20° 1.500 kg Otomobil

TB 32 110 km/h 20° 1.500 kg Otomobil

TB 41 70 km/h 8° 10.000 kg Ağır Vasıta

TB 42 70 km/h 15° 10.000 kg Ağır Vasıta

TB 51 70 km/h 20° 13.000 kg Otobüs

TB 61 80 km/h 20° 16.000 kg Ağır Vasıta

TB 71 65 km/h 20° 30.000 kg Ağır Vasıta

TB 81 65 km/h 20° 38.000 kg Römorklu Ağır Vasıta
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2. Çalışma Aralığının Belirlenmesi
 Darbe testleri sırasında güvenlik bariyerinin deformasyonu, dinamik sapma ve çalışma aralığı ile karakterize edilir� Çalışma 
aralığı yol korkuluk sisteminin darbesi öncesi trafiğe bakan kısım ile sistemin herhangi bir önemli parçasının maksimum dinamik 
yanal pozisyonu arasındaki mesafedir� Çarpışma sonrası belirlenen değerlerin bariyer sisteminin aşağıda belirtilen değerlere 
göre çalışma aralığı sınıfı belirlenir� Çalışma aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

3. Şiddet İvme Endeksinin (ASI) Belirlenmesi
 Şiddet İvme Endeksi (ASI), araç içindeki yolcuların güvenliğini maksimum düzeyde tutmak için belirlenen bir kriterdir� Şiddet 
İvme Endeksi (ASI), aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır�

Sistemin kullanılacağı yolun fiziksel 
özelliklerine (dolgu ya da köprü) ve 
banketlerdeki durağan engellerin 
varlığına bağlı olarak belirlenir�

4. Sistem Tipinin Belirlenmesi
 Sistemin uygulanacağı zemin özelliğine göre (asfalt, toprak, beton vb���), bariyerin zemine çakımlı ya da ankarajlı olup 
olmayacağına karar verilir�

Çalışma Aralığı Sınıfı Çalışma Aralığı Düzeyi (m)

W1 W ≤ 0,6 m

W2 W ≤ 0,8 m

W3 W ≤ 1,0 m

W4 W ≤ 1,3 m

W5 W ≤ 1,7 m

W6 W ≤ 2,1 m

W7 W ≤ 2,5 m

W8 W ≤ 3,5 m

ASI Sınıfı Değerler

A ASI ≤ 1,0

B 1,0 < ASI ≤ 1,4

C 1,4 < ASI ≤ 1,9

D

W
Dinamik Bükme (D)



Oto Korkuluklar

10

www.tck.com.tr

ÜRÜNLERİMİZ

 Tüm ürünlerimiz EN 1317-1 ve EN 1317-2 standardına göre test edilmiş olup EN 1317-5 Standardına göre CE işareti ile 
üretilmektedir� 

TEK TARAFLI ZEMİN OTOKORKULUK

Sistem Adı Çizim Engelleme Seviyesi Çalışma Aralığı ASI

ESP 2 A-Profil N2 W4 A

ESP 2 B-Profil N2 W5 A

ESP 4 N2 W5 A

EDSP 1,33  H1 W4 A

EDSP 2 H1 W5 A

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0
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TEK TARAFLI ZEMİN OTOKORKULUK

Sistem Adı Çizim Engelleme Seviyesi Çalışma Aralığı ASI

KG-OB-L1 (N2) N2 W4 A

KG-OB-N2-01 (1,3 m) N2 W4 A

KG-OB-N2-01 (2 m) N2 W5 A

KG-OB-L1 (H1) H1 W4 A

KG-OB-H2-01 H2 W6 A

KG-OB-H2-02 H2 W5 A

8
50

75
0

75
0

43
4

11
74

75
0

8
5

0
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TEK TARAFLI ZEMİN OTOKORKULUK

Sistem Adı Çizim Engelleme Seviyesi Çalışma Aralığı ASI

KG-OB-H2-04 H2  W4 A

TCK-H2-01 H2 W4 A

TCK-H1-01 H1 W3 A

ES 1,33 N2-H1 W2-W3 A

ES 2,00 N2-H1 W3-W4 A

ES 4,00 N2 W4 A

78
0

73
0

73
0

73
0
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TEK TARAFLI ZEMİN OTOKORKULUK

Sistem Adı Çizim Engelleme Seviyesi Çalışma Aralığı ASI

2N.TU-BRL 41 N2 W3 A

2N.TU-BRL 59 N2 W4 A

3N.TU-BRL 62 H2 W4 A

3N.TU-BRL 68 H3 W5 A

3N.TU-BRL 65 H4b W5 A

73
0

75
0

50
8

95
0

8
50

14
00

8
50

14
00
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ÇİFT TARAFLI ZEMİN OTOKORKULUK 

Sistem Adı Çizim Engelleme Seviyesi Çalışma Aralığı ASI

DDSP 4 H1 W6 A

DDSP 2 ++ H2 W6 A

3N.TU-SPT 42 H2 W5 A

75
0

75
0

8
50
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KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK 

Sistem Adı Çizim Engelleme Seviyesi Çalışma Aralığı ASI

EDSP 1,33 BW H1 W5 A

KG-OB-H2-03 H2  W4 B

3N.TU-BPL 58 H2 W3 B

3N.TU-BPL 71 H3 W5 B

3N.TU-BPL 70 H4b W4 B

75
0

73
0

10
60

8
50

8
50

8
50

14
00

14
00

12
75

25
0
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TEK TARAFLI ZEMİN OTOKORKULUK

ESP 2 A-Profil
N2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,3 

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 2,0 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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ESP 2 B-Profil
N2-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,6

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 2,0

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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ESP 4
N2-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,6

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 4,0 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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EDSP 1,33
H1-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H1

Çalışma Aralığı (m) : 1,2

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 1,33

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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EDSP 2,00
H1-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H1

Çalışma Aralığı (m) : 1,6

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 2,00

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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KG-OB-H2-01
H2-W6-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 1,9

Çalışma Aralığı Sınıfı : W6

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 1,33

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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KG-OB-H2-02
H2-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 1,7

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 2,00

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

4
3

4

11
74
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KG-OB-H2-04
H2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 1,2

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,78

Dikme Aralığı (m) : 1,33

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

78
0
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KG-OB-N2-01 (1,3 m)
N2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,3

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 1,33

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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KG-OB-N2-01 (2,0 m)
N2-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,7

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 2,00

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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KG-OB-L1-(N2)
N2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,2

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,85

Dikme Aralığı (m) : 2,00

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

8
5

0
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KG-OB-L1-(H1)
H1-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H1

Çalışma Aralığı (m) : 1,3

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,85

Dikme Aralığı (m) : 2,00

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

8
5

0
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ES 1,33
N2-W2-A / H1-W3/A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2 – H1 

Çalışma Aralığı (m) : 0,8 – 0,9 

Çalışma Aralığı Sınıfı : W2 – W3

Sistem Yüksekliği (m) : 0,73

Dikme Aralığı (m) : 1,33 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

73
0



Oto Korkuluklar

29

www.tck.com.tr

ES 2,00
N2-W3-A / H1-W4/A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2 – H1 

Çalışma Aralığı (m) : 1,0 – 1,3 

Çalışma Aralığı Sınıfı : W3 – W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,73

Dikme Aralığı (m) : 2,00 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

73
0
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ES 4,00
N2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,2 

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,73

Dikme Aralığı (m) : 4,00 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

73
0
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2N.TU-BRL.41
N2-W3-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : - 

Çalışma Aralığı Sınıfı : W3

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 2,00 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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2N.TU-BRL.59
N2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : N2

Çalışma Aralığı (m) : 1,3

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 3,00 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

75
0
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3N.TU-BRL.62
H2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 1,3

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,95

Dikme Aralığı (m) : 2,25

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

5
0

8
9

5
0
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3N.TU-BRL.68
H3-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H3

Çalışma Aralığı (m) : 1,7

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 1,40

Dikme Aralığı (m) : 2,25

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

14
0

0
8

5
0
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3N.TU-BRL.65
H4b-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H4b 

Çalışma Aralığı (m) : 1,7 

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 1,40

Dikme Aralığı (m) : 1,50 

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım

14
0

0

8
5

0



Oto Korkuluklar
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TCK-H2-01
H2-W4-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2 

Çalışma Aralığı (m) : 1,3

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 0,90

Dikme Aralığı (m) : 2,00

Montaj Şekli : Tek Taraflı Zemine Çakım
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DDSP 2,00 ++
H2-W6-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 2,0

Çalışma Aralığı Sınıfı : W6

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 2,00 

Montaj Şekli : Çift Taraflı Zemine Çakım

ÇİFT TARAFLI ZEMİN OTOKORKULUK

75
0
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DDSP 4,00
H1-W6-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H1

Çalışma Aralığı (m) : 1,9

Çalışma Aralığı Sınıfı : W6

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 4,00 

Montaj Şekli : Çift Taraflı Zemine Çakım

75
0
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3N.TU-SPT.42
H2-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 1,5

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 0,85

Dikme Aralığı (m) : 2,66 

Montaj Şekli : Çift Taraflı Zemine Çakım

8
5

0
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KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK

EDSP 1,33 BW
H1-W5-A

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H1

Çalışma Aralığı (m) : 1,6 

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 0,75

Dikme Aralığı (m) : 1,33 

Montaj Şekli : Köprü Koruyucu

75
0
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KG-OB-H2-03
H2-W4-B

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 1,1

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 1,060

Dikme Aralığı (m) : 2,00

Montaj Şekli : Köprü Koruyucu

73
0 10

6
0
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3N.TU-BPL.58
H2-W3-B

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H2

Çalışma Aralığı (m) : 1,0

Çalışma Aralığı Sınıfı : W3

Sistem Yüksekliği (m) : 1,275

Dikme Aralığı (m) : 2,25

Montaj Şekli : Köprü Koruyucu

2
5

0

8
4

0
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3N.TU-BPL.71
H3-W5-B

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H3

Çalışma Aralığı (m) : 1,6

Çalışma Aralığı Sınıfı : W5

Sistem Yüksekliği (m) : 1,40

Dikme Aralığı (m) : 2,25

Montaj Şekli : Köprü Koruyucu

14
0

0

8
5

0
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3N.TU-BPL.70
H4b-W4-B

SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

Engelleme Seviyesi : H4b

Çalışma Aralığı (m) : 1,2

Çalışma Aralığı Sınıfı : W4

Sistem Yüksekliği (m) : 1,40

Dikme Aralığı (m) : 1,50

Montaj Şekli : Köprü Koruyucu

14
0

0

8
5

0



Oto Korkuluklar
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Ahşap Otokorkuluklar

BRIXIA H1 W3
En Sert Zeminler İçin Klasik Dizayn
 Yatay üst ray, 1990 mm uzunluğunda ve 160 mm çapındaki, emprenye işlemi görmüş 
iki adet yuvarlak ahşap dikmenin birleşmesi ile oluşur� 2400x289 mm ölçülerinde ve 3 
mm kalınlığındaki Korten çelikten ray ise, bu iki ahşap dikmenin içine yerleştirilir�
 Yatay alt ray; 1960 mm uzunluğunda ve 120 mm çapındaki, emprenye işlemi görmüş 
yarı yuvarlak bir ahşaptan ve 2400x90 mm ölçülerinde 3 mm kalınlığındaki Korten çelik 
bir raydan oluşur�
 Merkezden merkeze 2000 mm mesafe ile yerleştirilen destekleyici C dikmeler, 
C- kanal Korten çelikten üretilir ve ölçüleri şu şekildedir: 120x80x20 mm, 5 mm kalınlık 
ve 1950 mm yükseklik�
 362x280x95 mm ölçülerinde ve 3 mm kalınlığındaki Korten çelikle şekillendirilmiş 
C takoz, yatay üst ray ve dikmenin arasına yerleştirilir�

www�tck�com�tr
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Test TB11
Çarpışma Hızı 101,52 km/h
Çarpışma Açısı 20°
Araç Kütlesi 910 kg
Kinetik Enerji 42,36 kJ

H1-W3-ASI “A”

Test TB42
Çarpışma Hızı 71,64 km/h
Çarpışma Açısı 15°
Araç Kütlesi 9860 kg
Kinetik Enerji 130,78 kJ
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Ahşap Otokorkuluklar
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CIDNEO N2 W4
Sevdiğiniz Yollar İçin Şıklık
 Ray, emprenye* işlemi görmüş iki ahşap direğin birleştirilmesiyle oluşur� Fe360 ya da Korten çelikten yapılan, 2650x120x50 
mm ölçülerinde ve 4 mm kalınlığındaki U kirişi bu iki ahşap direğin içine geçirilmiştir� 
 Yine Fe360 ya da Korten çelikten yapılan, 100x50x1700 mm ölçülerinde ve 5 mm kalınlığındaki U dikme, 2 metre mesafe ile 
çakılır� Dikmenin yerin üstünde kalan kısmı ahşap ile kaplanır, geçmeli ve matkap uçlu cıvatalarla sabitlenir� 
 Fe360 ya da Korten çelikten yapılan 4 mm kalınlığındaki takoz ise dikme ve rayın arasına yerleştirilir� 

*Bu işlemle ahşabı; mantar, böcek, kurtçuk gibi zararlılardan koruyarak ahşabın hizmet ömrü arttırılır.
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Ahşap Otokorkuluklar

Test TB11
Çarpışma Hızı 102,2 km/h
Çarpışma Açısı 20°
Araç Kütlesi 901 kg

N2-W4-ASI “A”

Test TB32
Çarpışma Hızı 112,5 km/h
Çarpışma Açısı 20°
Araç Kütlesi 1431 kg

www�tck�com�tr
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DUCOS N2 W6 
Tüm Yollara Uygun

 Ray, 1990 mm uzunluğunda ve 140 mm çapında olan emprenye işlemi görmüş 
1� sınıf çam ağacı kullanılarak şekillendirilmiş 2 yarım ahşap direkten oluşur� Bu 
2 ahşap direk, Korten çelikten yapılmış 2,5 mm kalınlığında ve 3990x290 mm 
ölçülerindeki bükülmüş çelik raya sabitlenir;
 Korten çelikten, 100x50x4 mm ölçüsündeki  ve 1500 mm yüksekliğindeki sigma 
profillerin çakma mesafesi merkezden merkeze 4000 mm'dir� Çelik ray bağlantısı 
ve halat sabitlemesi için kullanılan, Korten çelikten  yapılmış 490x250x5 mm  
ölçülerindeki takoz plakası, 210x70x70 mm ölçüsünde olan ve 3 mm kalınlığındaki 
Korten çelikten yapılan takoza kaynatılır;
 140 mm çapında ve 700 mm yüksekliğindeki dikmeyi kaplayan, emprenye işlemi 
görmüş ahşap direk, dikmeye ön taraftan sabitlenir�
 Halatlarda aynı oranda gerilimi sağlamak ve bağlama zinciri yaratmak için Ucu 
vidalı Korten çelikten, 10 mm çapında halat seti kullanılır�
 Yolları ve çevreyi korumak şirketimizin felsefesidir ve bu felsefe bizi 
bariyerlerimiz için sürekli ar-ge çalışmaları ve yeni tasarımlar yapmaya ve üretim 
tekniklerini en güncel halde tutmaya yöneltmektedir� Yol kullanıcılarına daha fazla 
güvenlik sunmak için gerçekçi analiz ve kalite testlerimiz sonucunda  yenilikçi 
çözümler sunmaktayız� Çevreye saygı ve doğanın ahenginin korunması bizim için 
güvenlik kadar önemli faktörlerdir� Bu yüzden ürünlerimiz, alternatif ve tamamıyla 
geri dönüştürülebilir materyallerden üretilmektedir� 

ÜST RAY

 Ahşap üst ray N2 güvenlik bariyerinin tamamlayıcı ögesidir� Bu uygulama otoyol 
kullanıcıları için güvenlik fonksiyonun yanında, bariyere farklı bir görünüş katar�

Test TB11
Çarpışma Hızı 104,18 km/h
Çarpışma Açısı 20,76°
Araç Kütlesi 883 kg
Kinetik Enerji 45,82 kJ

N2-W6-ASI “A”

Test TB32
Çarpışma Hızı 112,88 km/h
Çarpışma Açısı 20,69°
Araç Kütlesi 1431 kg
Kinetik Enerji 87,81 kJ
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LEONESSA H2 W5
Yüksek Performans & Çevresel Uyum

 120x80x25 mm ölçülerindeki korten çelikten yapılan LEONESSA H2 W5'te 
C Dikmelerin çakma mesafesi merkezden merkeze 2600 mm'dir� Bu dikmeler 180 
mm çapındaki emprenye işlemi görmüş yuvarlak bir ağaç ile kaplanır� Korten çelik 
takoz 312x298x88 mm ölçülerinde ve 4 mm kalınlığındadır� Ahşap ve korten çelik 
karışımından oluşan Rayın özellikleri ise şöyledir: 3000x477x3 mm korten çelik, 
2590 mm uzunluğunda ve 160 mm çapında emprenye işlemi görmüş alt ve üst 2 
yarım ahşap direk bulunur�

H2 engelleme seviyeli sistemin köprü ile birleşimi
 
 Leonessa modelinin ayrıca H2 engelleme seviyeli sistemle yapı ve dizayn olarak 
harika bir uyum içinde birleşen bir de H2 köprü modeli vardır� Bu birleşim yola hoş bir 
bütünlük imajı verir�

Ahşap-çelik güvenlik bariyeri H2 zemin ASI � 1 EN 1317-1-2

Donanımı oluşturan parçalar
Tamamıyla sıkıştırılmış ahşapla kaplanmış, korten çelikten yapılmış C profil
Korten çelikten yapılmış takoz
Profilli sac sırt plakasına sabitlenmiş üç semisirküler ahşap rayın bulunduğu bir alt ray seti
Dikmelerin arasına konmuş çapraz gergiler 
Çelik için 8�8, ahşap için 4�8 sınıflı tam seri civatalar

www�tck�com�tr
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Test TB11
Çarpışma Hızı 103,45 km/h
Çarpışma Açısı 20°
Araç Kütlesi 900 kg
Kinetik Enerji 45,35 kJ

H2-W5-ASI “A”

Test TB51
Çarpışma Hızı 73,02 km/h
Çarpışma Açısı 20°
Araç Kütlesi 12980 kg
Kinetik Enerji 312,34 kJ
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MIRABELLA H2 W4
Hem Güvenli, Hem Şık Köprü

 1100 mm uzunluğunda korten çelik HEA 100'den olan dikmeler, 250x250x2 mm ölçülerindeki bir plakaya kaynatılmış, 250 
mm yüksekliğinde boru şekilli bir materyalle desteklenir ve ankraj ile yere sabitlenir� Dikmelerin içine ise emprenye işlemi 
görmüş ahşapla doldurulur�
 Takoz, iki korten çelik parçasının paralel bir şekilde birleştirilmeyle oluşur� Üst ray, korten çelik ve 120 mm çapındaki ahşabın 
birleşimiyle oluşur�
 Ray, omega şeklinde güçlendirilmiş korten çelikten ve emprenye işlemi görmüş yarım daire ahşap direklerden oluşur� Üst ve 
alttaki direklerin çapı 160 mm, ortadakinin çapı ise 120 mm'dir�

 Mirabelle köprünün Leonessa zemin ile birleşimi
 Mirebella modeli H2 engelleme seviyeli Leonessa modeliyle yapı ve dizayn bakımından büyük bir uyum içerisindedir ve 
kolayca bağlanabilir� Bu birleşim yola hoş bir devamlılık imajı verir�

www�tck�com�tr
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Test TB11
Çarpışma Hızı 100,5 km/h
Çarpışma Açısı 20,4°
Araç Kütlesi 916,6 kg
Kinetik Enerji 43,41 kJ

H2-W4-ASI “B”

Test TB51
Çarpışma Hızı 70,1 km/h
Çarpışma Açısı 20,2°
Araç Kütlesi 12680 kg
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SES ve GÜRÜLTÜ BARİYERLERİ
 Günümüzde hızla artan nüfus, işgücü ve trafikteki araç sayısına paralel olarak gürültü kirliliği de artmış bulunmaktadır� 
Yerel otoritelerin ve şehir planlamacılarının, şehir merkezleri ve yerleşim birimlerini sürekli korumaya çalıştığı gürültünün 
başlıca kaynakları; motorlu taşıt gürültüsü, uçak gürültüsü, demiryolu gürültüsü gibi ulaşım sistemlerinin yarattığı gürültü 
ile çevreden gelen muhtelif gürültülerdir� Çevreden gelen gürültülerin kaynağı ise fabrikalar, yüksek sesli müzik yapan eğlence 
yerleri, sokak ve caddelerdeki insanlar olarak sıralanabilir�
 Şehirlerde oluşan gürültü kirliliğini minimize etmek amacıyla şehir merkezlerinden geçen çevre yollarının tecrit edilmesi, 
eğlence mekânları, tren istasyonu ve hava alanı gibi gürültü kaynağı olan yapıların yerleşim yerlerinden uzak yerlere taşınması 
gibi bir takım projeler geliştirilmiştir� 
 Anayolların ve yapıların şehrin dışına taşınması veya şehrin altyapısının yenilenmesi çok maliyetli olabileceğinden, sesin 
minimize edilmesinde en gerekli ve ekonomik çözüm olarak ses (gürültü) panellerinin kullanılması ve geliştirilmesi ön planda 
olmuştur�
 KIRAÇ A�Ş� gürültü kirliliğini kontrol altına almak amacıyla kullanışlı, montajı kolay, uzun ömürlü ve inovatif ses bariyerlerini 
hizmete sunmaktadır�

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri dört ana grupta incelenebilir� Bunlar;

1�Fiziksel Etkiler : Geçiçi veya sürekli işitme bozuklukları
2�Fizyolojik Etkiler : Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma kalp 
    atışlarında yavaşlama ve ani refleks 
3�Psikolojik Etkiler : Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres
4�Performans Etkiler : İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu ve hareketlerin yavaşlaması

GÜRÜLTÜ NEDİR?
NASIL ÖLÇÜLÜR?
 Gürültü; hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici 
ses olarak tanımlanmaktadır�
 Gürültü Kirliliği ise İnsanın algılamasını ve işitme sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen, beden ve ruh yapısını bozan, çalışma 
gücünü azaltan, rahat ve huzurunu kaçıran istenmeyen bir 
olgudur�
 Ses düzeyi sonometre denilen cihazla ölçülür� Sesin ölçüm birimi 
desibel dir ve kısaca dB olarak ifade edilir� İnsan kulağının algılama 
özelliği de hesaba katıldığında bu birim dB(A) olarak gösterilir�

30 m Uzaklıkta Otoyol

Sessiz Restoranlar

dB

140

90

75

50

40

20

0

Etki Ses Şiddeti (dB)

Ancak Duyma 1-5

Normal Duyma 5-10

Rahatsızlık Hali 30 ve üzeri

Aşırı Rahatsızlık 60-80

Tahammülsüzlük 90 ve üzeri
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SES BARİYERİ NEDİR ? NASIL ÇALIŞIR?
 Gürültü bariyerleri aynı zamanda ses duvarı, ses banketi, ses bariyeri, akustik bariyer ve çevreci bariyerler olarak da 
adlandırılmaktadır� Gürültü bariyerleri yerleşim yerlerini gürültü kirliliğine karşı korumak için dizayn edilmiş dış yapılardır�

Ses bariyerleri nasıl çalışır?

 Gürültü kaynağından çıkan ses dalgaları genel olarak iki farklı yol izler� Ses dalgalarının bazıları doğrudan gürültü önleyici 
bariyere doğru hareket ederken bazıları da gürültü duvarının üzerinden dolanır� Şekilde gördüğünüz üzere gürültü bariyerine 
çarpan ses dalgasının bir kısmı bariyer tarafından absorbe edilir yani soğrulur, bir kısmı duvara çarpıp geri döner yani yansır diğer 
bir kısmı ise bariyerin içinden gücünü yitirerek geçer� Bariyerin etrafından dolanan ses dalgaları ise bariyerin üzerinden geçerken 
bir çok kez kırılır ve bunun sonucu dağılır� Kırılarak dağılan ses dalgaları havadaki sürtünmeden, rüzgardan ve nem oranından 
etkilenerek kuvvetini yitirir� Dolayısıyla gürültü duvarı ses dalgalarının alacağı mesafeyi uzatarak ses dalgalarının kuvvetinin 
azalmasına olanak sağlar� Böylece yerleşim alanlarına ulaşan ses şiddeti makul değerlere indirilmiş olur�

Ses Şiddeti (dB) Rahatsızlıklar

30-65 Konforsuzluk, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozukluğu

65-90 Kalp atışı değişimi, solunum hızlanması ve beyindeki basıncın azalması

90-120 Metabolizmada bozukluk ve başağrısı

120-140 İç kulakta bozukluk

140 ve üzeri Kulak zarının patlaması

Bariyerin
Etki Alanı

Bariyerin Etkili

Zayıf Gürültü

Transfer Olan Zayıf GürültüYansıyan Gürültü

Gürültü
Bariyeri

Gürültüye
Maruz Kalanlar
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ÜRÜNLERİMİZ

1. “WS1” Panel

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� WS1 paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde 
olup, 3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı 
üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum 
panel ölçüleri 4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık 
ağırlık 30 kg/m³tür�  

Panel bileşenleri:

• Yatay ve dikey ahşap çıtalardan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan geçmeli lambriden oluşan arka 
kısım�  

• EN 13162:2001-10 standardına uygun olarak 50mm kalınlığında ve 90kg m3 yoğunluğunda 3 kat maden yününden oluşan ses 
geçirmez şilte� Bu şilte kendisi ile arka kısım arasında bir rezonans odası yaratan kalın çıtalar vasıtasıyla desteklenir� 

• Panelin ön kısmına şiltenin korunması için toz geçirmez bir ağ yerleştirilir� Bu ağ dış etkenlere ve UV ışınlarına karşı dayanaklı, 
çözgü ipliği çapı 0,285mm, 163 ±4 gramajlı, ≥%90 karartma dereceli, HDPE silikon polietilenden üretilmiştir� Yeşil, siyah veya 
projeye, hava koşullarına ve UV ışını dayanıklılığına göre başka renklerde kullanılabilir�

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü dikey, yatay veya V şeklinde 50×20 mm lik dekoratif ahşap çubuklarla süslenmiş ve 
çerçeveye paslanmaz A2 çivilerle sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki 
sağlamlığını arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� Bu conta UV ışınları, değişen hava şartları gibi 
olumsuzluklara karşı dayanıklılığı arttırır� Bu contanın 20 °C de kopma uzaması >%380 , -20 °C de kopma uzaması >%350 ve 20 
°C de kırılma kuvveti >10 N/mmq olup,  DIN 53571 ve DIN 53504 normlarıyla uyumludur�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar�
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EN 1793-1:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano, Rapor no. 258947

Ses yutma DLα=12dB Kat. A4

EN 1793-2:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü ve ISO140/95-
3 ve ISO717/96-1 - Istituto Giordano Rapor no. 257747

Ses yalıtımı DLR=29dB
Rw=34 dB

Kat. B3

UNI EN 1793-5:2000 sınıflandırması
Bolonya Üniv. ITF1/2002 16/12/2002 test raporu

Yansıma endeksi DLRI=4dB
Ses yalıtım endeksi DLSI=26dB

Kat. A2
Kat. B3
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2. “WOODERA” Panel

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� Paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde olup, 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı 
üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum 
panel ölçüleri 4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık 
ağırlık 30 kg/m³tür�

Panel bileşenleri:

• Yatay ve dikey ahşap çıtalardan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan geçmeli lambriden oluşan arka 
kısım�  

• 50mm kalınlığında 3 kat, mineralize edilmiş köknar ağacı liflerinden oluşan ses geçirmez şilte UNI EN 13168 standardına 
uygun olarak çevreye uyumludur� 

• Panelin ön kısmına şiltenin korunması için toz geçirmez bir ağ yerleştirilir� Bu ağ dış etkenlere ve UV ışınlarına karşı dayanaklı, 
çözgü ipliği çapı 0,285mm, 163 ±4 gramajlı, ≥%90 karartma dereceli, HDPE silikon polietilenden üretilmiştir� Yeşil, siyah veya 
projeye, hava koşullarına ve UV ışını dayanıklılığına göre başka renklerde kullanılabilir�

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü dikey şekilde 50×20 mm lik dekoratif ahşap çubuklarla süslenmiş ve çerçeveye paslanmaz 
A2 çivilerle sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki 
sağlamlığını arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� Bu conta UV ışınları, değişen hava şartları gibi 
olumsuzluklara karşı dayanıklılığı arttırır� Bu contanın 20 ºC de kopma uzaması >%380 , -20 ºC de kopma uzaması >%350 ve 
20 ºC de kırılma kuvveti >10 N/mmq olup,  DIN 53571 ve DIN 53504 normlarıyla uyumludur�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar�
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EN 1793-1:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 257751

Ses yutma DLα=5dB Kat. A2

EN 1793-2:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü ve
ISO140/95-3 ve ISO717/96-1 - Istituto Giordano Rapor no. 257752

Ses yalıtımı DLR=26dB Rw=29dB Kat. B3
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3. “WOODP” Panel

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� Paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde olup, 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı üzerine 
UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum panel ölçüleri 
4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık ağırlık 30 kg/m³tür�  

Panel bileşenleri:

• Yatay ve dikey ahşap çıtalardan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler (ya da ürüne uygun başka vidalar) ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan 
geçmeli lambriden oluşan arka kısım�  

• 50mm kalınlığında ve 50kg/m3 yoğunluğunda 3 kat geri dönüştürülmüş thermo-fixed polyesterden oluşan dikişsiz ses geçirmez 
şilte� Bu şilte zararsız ve antialerjiktir, kimyasal ve yapıştırıcı içermeyen iç içe geçmiş kesik lifli ipliklerden yapılmıştır� 

• Panelin ön kısmına şiltenin korunması için toz geçirmez bir ağ yerleştirilir� Bu ağ dış etkenlere ve UV ışınlarına karşı dayanaklı, 
çözgü ipliği çapı 0,285mm, 163 ±4 gramajlı, ≥%90 karartma dereceli, HDPE silikon polietilenden üretilmiştir� Yeşil, siyah veya 
projeye, hava koşullarına ve UV ışını dayanıklılığına göre başka renklerde kullanılabilir�

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü dikey, yatay veya V şeklinde 50×20 mm lik dekoratif ahşap çubuklarla süslenmiş ve çerçeveye 
paslanmaz A2 çivilerle (ya da ürüne uygun başka vidalarla)  sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki sağlamlığını 
arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� Bu conta UV ışınları, değişen hava şartları gibi olumsuzluklara 
karşı dayanıklılığı arttırır� Bu contanın 20 °C de kopma uzaması >%380 , -20 °C de kopma uzaması >%350 ve 20 °C de kırılma 
kuvveti >10 N/mmq olup,  DIN 53571 ve DIN 53504 normlarıyla uyumludur�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar� 
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EN 1793-1:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 257744

Ses yutma DLα=5dB Kat. A2

EN 1793-2:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü ve ISO140/95-
3 ve ISO717/96-1 - Istituto Giordano Rapor no. 257745

Ses yalıtımı DLR=27dB Rw=31dB Kat. B3
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4. “WOODPOL” Panel

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� Paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde olup, 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı 
üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum 
panel ölçüleri 4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık 
ağırlık 30 kg/m³tür�

Panel bileşenleri:

• Yatay ve dikey ahşap çıtalardan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler (ya da ürüne uygun başka vidalar) ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan 
geçmeli lambriden oluşan arka kısım�  

• 100mm kalınlığında ve 50kg m3 yoğunluğunda 3 kat geri dönüştürülmüş thermo-fixed polyesterden oluşan dikişsiz ses 
geçirmez şilte� Bu şilte zararsız ve antialerjiktir, kimyasal ve yapıştırıcı içermeyen iç içe geçmiş kesik lifli ipliklerden yapılmıştır� 

• Panelin ön kısmına şiltenin korunması için toz geçirmez bir ağ yerleştirilir� Bu ağ dış etkenlere ve UV ışınlarına karşı dayanaklı, 
çözgü ipliği çapı 0,285mm, 163 ±4 gramajlı, ≥%90 karartma dereceli, HDPE silikon polietilenden üretilmiştir� Yeşil veya projeye, 
hava koşullarına ve UV ışını dayanıklılığına göre başka renklerde kullanılabilir�

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü dikey, yatay veya V şeklinde 40×20 mm lik dekoratif ahşap çubuklarla süslenmiş ve 
çerçeveye paslanmaz A2 çivilerle (ya da ürüne uygun başka vidalarla)  sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki 
sağlamlığını arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� Bu conta UV ışınları, değişen hava şartları gibi 
olumsuzluklara karşı dayanıklılığı arttırır� Bu contanın 20 °C de kopma uzaması >%380 , -20 °C de kopma uzaması >%350 ve 20 
°C de kırılma kuvveti >10 N/mmq olup,  DIN 53571 ve DIN 53504 normlarıyla uyumludur�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar�
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EN 1793-1:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 257753

Ses yutma DLα=16dB Kat. A5

EN 1793-2:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü ve
ISO140/95-3 ve ISO717/96-1 - Istituto Giordano Rapor no. 257754

Ses yalıtımı DLR=26dB Rw=31dB Kat. B3
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5. TECNOWOOD

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� Paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde olup, 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı 
üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum 
panel ölçüleri 4000×500mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık 
ağırlık 30 kg/m³tür�

Panel bileşenleri:

• Yatay ve dikey ahşap çıtalardan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan geçmeli lambriden oluşan arka 
kısım�  

• 60mm kalınlığında ve 100kg/m³ yoğunluğunda kaya yününden oluşan ses geçirmez şilte� Bu şilte kendisi ile arka kısım 
arasında bir rezonans odası yaratan kalın çıtalar vasıtasıyla desteklenir� 

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü 1,5mm kalınlığında, alüminyum 3004 H34 alaşımlı, delik çapı 2,5-7mm olan delikli çelik/
alüminyum saçtan oluşmuştur� ITALFERR 1998’e göre herhangi bir RAL rengine polyester toz boyayla kaplanmış ve çerçeveye 
paslanmaz A2 akıllı vidalarla sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki 
sağlamlığını arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� 
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EN 1793-1:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 257755

Ses yutma DLα=8dB Kat. A3

EN 1793-2:97 sınıflandırması A.1 prospektüsü ve ISO140/95-
3 ve ISO717/96-1 - Istituto Giordano Rapor no. 257755

Ses yalıtımı DLR=27dB Rw=32dB Kat. B3
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6. “PMMA” Panel

15/20/25 mm kalınlığında, ZTV Lsw 88 normuna uygun renkte sıkıştırılmış polimetil metakrilat PMMA ses geçirmez paneller 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilir� 1000, 1500 veya 2000mm yüksekliğinde olabilir� Bütün paneller, onaylı 
kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Maksimum panel 
ölçüleri 4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık ağırlık 
30 kg/m³tür�  Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına uygun olarak krom ya da 
arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur fakat istenildiğinde su 
bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler�

Panel bileşenleri:

• Levha UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş yüksek kalite çam ağacından 
üretilmiş kutu şeklindeki çerçeveler arasına geçirilir� 

• PMMA levhasına  uysun diye frezelenmiş çerçeve DIN 53571 standardına uygun U şeklinde EPDM contayla desteklenmiştir�  
Panel dikey yanlarında, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ve panelin sağlamlığını arttırmak için EPDM contalar ile 
tamamlanmıştır� 

• Montaj işlemi için kullanılan bütün metal aksam galvanizlenmiştir� Diğer bir olasılık ta PMMA levhanın düzgünce içine 
oturtulması için şekillendirilmiş çerçevenin galvanizli ya da RAL renkli olmasıdır�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar� 
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7. “WOODPOL30” Panel

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� Paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde olup, 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı 
üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum 
panel ölçüleri 4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık 
ağırlık 30 kg/m³tür�  

Panel bileşenleri:

• Yatay ve dikey ahşap çıtalardan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan geçmeli lambriden oluşan arka 
kısım�  

• 100mm kalınlığında ve 30kg m3 yoğunluğunda 3 kat geri dönüştürülmüş thermo-fixed polyesterden oluşan dikişsiz ses 
geçirmez şilte� Bu şilte zararsız ve antialerjiktir, kimyasal ve yapıştırıcı içermeyen iç içe geçmiş kesik lifli ipliklerden yapılmıştır� 

• Panelin ön kısmına şiltenin korunması için toz geçirmez bir ağ yerleştirilir� Bu ağ dış etkenlere ve UV ışınlarına karşı dayanaklı, 
çözgü ipliği çapı 0,285mm, 163 ±4 gramajlı, ≥%90 karartma dereceli, HDPE silikon polietilenden üretilmiştir� Yeşil veya projeye, 
hava koşullarına ve UV ışını dayanıklılığına göre başka renklerde kullanılabilir�

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü dikey, yatay veya V şeklinde 40×20 mm lik dekoratif ahşap çubuklarla süslenmiş ve 
çerçeveye paslanmaz A2 çivilerle sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki 
sağlamlığını arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� Bu conta UV ışınları, değişen hava şartları gibi 
olumsuzluklara karşı dayanıklılığı arttırır� Bu contanın 20 °C de kopma uzaması >%380 , -20 °C de kopma uzaması >%350 ve 20 
°C de kırılma kuvveti >10 N/mmq olup,  DIN 53571 ve DIN 53504 normlarıyla uyumludur�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar� 
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EN 1793-1:3: 99 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 265359

Ses yutma DLα=17dB Kat. A5

EN 1793-2:3:99 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 265358

Ses yalıtımı DLR=26dB Rw=31dB Kat. B3
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8. “WOOD1004” Panel

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� Paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde olup, 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı 
üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum 
panel ölçüleri 4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık 
ağırlık 30 kg/m³tür�  

Panel bileşenleri:

• 3 yatay ve 2 dikey ahşap çıtadan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan geçmeli lambriden oluşan arka 
kısım�  

• 100mm kalınlığında ve 100kg/m3 yoğunluğunda mineral yünden ses geçirmez şilte� 

• Panelin ön kısmına şiltenin korunması için toz geçirmez bir ağ yerleştirilir� Bu ağ dış etkenlere ve UV ışınlarına karşı dayanaklı, 
çözgü ipliği çapı 0,285mm, 163 ±4 gramajlı, ≥%90 karartma dereceli, HDPE silikon polietilenden üretilmiştir� Yeşil veya projeye, 
hava koşullarına ve UV ışını dayanıklılığına göre başka renklerde kullanılabilir�

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü dikey olarak yerleştirilmiş 50×25 mm lik dekoratif ahşap çubuklarla süslenmiş ve çerçeveye 
paslanmaz A2 çivilerle sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki 
sağlamlığını arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� Bu conta UV ışınları, değişen hava şartları gibi 
olumsuzluklara karşı dayanıklılığı arttırır� Bu contanın 20 °C de kopma uzaması >%380 , -20 °C de kopma uzaması >%350 ve 20 
°C de kırılma kuvveti >10 N/mmq olup,  DIN 53571 ve DIN 53504 normlarıyla uyumludur�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar� 
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9. “WOOD” Panel

 Ses geçirmez ve akustik paneller UNI EN 350/1 maddesiyle uyumlu olarak DIN 68800/3 standardına göre emprenye edilmiş 
yüksek kalite çam ağacından üretilir� Ahşap kısımların emprenye işlemi sırasında yine DIN 68800/3 ve EN 351-1 standartlarına 
uygun olarak krom ya da arsenik içermeyen, bakır bazlı zararsız inorganik tuzlar kullanılır� Açık yeşil bir renklenme söz konusudur 
fakat istenildiğinde su bazlı zararsız boyalarla da boyanabilirler� Paneller 500, 1000, 1500 ya da 2000mm yüksekliklerinde olup, 
3000 mm aralıklarla HE dikmeler arasına yerleştirilirler� Bütün paneller, onaylı kuruluşlar tarafından emilim ve ses yalıtımı 
üzerine UNI EN 1793-1-2:97’ye göre verilen CE belgesine sahiptir� Ahşap kısımlar çürümeye karşı 10 yıl garantilidir� Maksimum 
panel ölçüleri 4000×2000mm dir� Daha yüksek panellere ihtiyaç olunduğunda ilk panelin üzerine bir diğeri konulur� Yaklaşık 
ağırlık 30 kg/m³tür�

Panel bileşenleri:

• Yatay ve dikey ahşap çıtalardan oluşan taşıyıcı çerçeve

• A2 paslanmaz çelik çiviler ile en az 3 nokta üzerine sabitlenmiş, kalınlığı en az 20 mm olan geçmeli lambriden oluşan arka 
kısım�

• Panelin ses kaynağına bakan yüzü dikey, diyagonal veya V şeklinde 50×20 mm lik dekoratif ahşap çubuklarla süslenmiş ve 
çerçeveye paslanmaz A2 çivilerle sabitlenmiştir� 

• Panel, olası ses dalgalarının transferini önlemek, ses geçirmezliğini garanti etmek için ve panelin HE dikme içerisindeki 
sağlamlığını arttırmak için hava geçirmez EPDM contalar ile tamamlanmıştır� Bu conta UV ışınları, değişen hava şartları gibi 
olumsuzluklara karşı dayanıklılığı arttırır� Bu contanın 20 °C de kopma uzaması >%380, -20 °C de kopma uzaması >%350 ve  
20 °C de kırılma kuvveti >10 N/mmq olup, DIN 53571 ve DIN 53504 normlarıyla uyumludur�

• Paneller arasına yerleştirilmiş kayan mafsal kusursuz ses geçirmezliği ve paneller arası hizayı sağlar�
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EN 1793-1:3: 99 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 265359

Ses yutma DLα=17dB Kat. A5

EN 1793-2:3:99 sınıflandırması A.1 prospektüsü
Istituto Giordano Rapor no. 265358

Ses yalıtımı DLR=26dB Rw=31dB Kat. B3
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TEKNOLOJİ

 Oluklu çelik yapılar tüm dünyada, güçlendirilmiş beton yapılara en geçerli alternatif olarak tanınmıştır� İstenen baskı sabit kalırsa 
oluklu çelik yapılar, geleneksel olarak üretilen diğer materyallere kıyasla çok önemli birikimlere olanak verirler� Oluklu çelik yapıların 
esnekliği, depreme karşı hassas bölgelerde ya da geniş yerleşim bölgelerinde onları özellikle kullanışlı yapar�
 Modüler ya da kıvrımlı saclardan oluşan galvaniz kaplı oluklu çelik yapılar, en gelişmiş endüstriyel prefabrike sistemlerin sonucunda 
ortaya çıkar� Bu sistemler, komponentlerin taşınma maliyetini optimize eder ve ürünün şantiye alanındaki montajını kolaylaştırır� 
Malzemenin metal yapısı yürürlükte olan regülasyonlara uygun olarak kontrol ve tedarik edilmiştir:

Saclar: S235 JR (EN 10025-2’ye göre)
Cıvatalar: 8�8 sınıf / EN ISO 898-1 (cıvata) ve EN 20898-2 (somun)
Kaplama: Tüm malzemeler sıcak daldırma galvaniz ile kaplanır (EN ISO 1461 ya da güncel standartlara göre)

OLUKLU ÇELİK TAŞIYICI YAPILAR VE BORULAR

www�tck�com�tr
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AVANTAJLAR
Oluklu çelik yapılar, dünyada 100 yıldan fazla süredir üretilmektedirler� Mühendislik esasları iyice anlaşılmış ve kesin olarak 
kanıtlanmıştır� Sistemin uygulama avantajları ve kazandırdığı ekonomi evrensel olarak onaylanmıştır� 

EKONOMİ
Oluklu çelik kullanımı ile elde edilen maliyet tasarrufu sadece alım fiyatının düşüklüğü değil, ayrıca sahadaki montajın basit ve 
hızlıca yapılabilmesi sayesindedir�

GÜVENLİK
Oluklu çelik yapıların tasarım esasları, kapsamlı uluslararası araştırmalara ve testlere dayanmaktadır�

ÇOK YÖNLÜLÜK
Ürünler birçok uygulamada kullanılmaya uygundur� Ayrıca geçici işler için kullanıldığında, komponentler geri kazanılıp, tekrar 
kullanılabilmektedir�

MONTAJ
Komponentlerin şantiyedeki montajı teknik personeller tarafından kolayca yapılabilmektedir� Detaylı montaj çizim ve talimatları 
ise tarafımızdan sağlanmaktadır� Sistemin uygulama avantajları ve kazandırdığı ekonomi evrensel olarak onaylanmıştır� 

NAKLİYE
Sac tabakaları ya da sac ruloları kamyon, tren, gemi ya da helikopter ile kolayca taşınabilmektedir� Bu da demek oluyor ki 
projeler çok uzak veya erişilmez bölgelerde bile uygulanabilir�
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UZUN ÖMÜR

 Tüm sac ürünleri sıcak daldırma galvanizleme ile korunur ve buna ek olarak, ağır şartları olan çevrelerde daha uzun ömürlü 
olması için galvaniz üzerine epoksi boya ya da bitümlü kaplama gibi ikinci bir kaplama da uygulanabilir� (Normlar: EN ISO 1461, 
ASTM A929M, AASHTO M210)
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ÇEVRESEL ÖNEM

 Menfezlerde kullanılan tüm materyaller geri döndürülebilmektedir� Ek olarak, montaj süreci çok hızlıdır ve şantiyede 
harcanan zamanı minimize etmektedir� 

UYGULAMALAR

Aynı işlevde birçok başka uygulama olmasına rağmen menfezler, kullanımı en yaygın olanlardır�

*Yol ve Maden Sektörü

Altgeçitler
Tüneller
Kalıplar
Arazi ıslahı 

*Çevre Mühendisliği

Arıtım sistemleri (İşleme Tankları)
Döküm Zeminler (Ağların Taşınması)
Drenaj işleri

1 Ana toprak dolgusu (seviye zemin kapasitesine göre, müşterinin sorumluluğunda, belirlenecektir)

2 Suni temel ve yataklama

4 Kenar tutucu dolgu (sızdırmaz)

7 Atıl malzemenin stok sahası

l≥ 1�00 iyi zemin - L aksi halde

L Menfez açıklığı

ht 20 cm kum max : 5 mm

hc 20÷30 cm max tabaka yüksekliği

hi minimum dolgu yüksekliği (şantiye araçlarının sirkülâsyonu olabilsin diye)

*Çevre Koruma İşleri

Su kanalizasyonu için menfezler
Yol drenaj boruları
Sulama kanalları
Meteorik su kontrolü için açık kanallar

*Sanayi

Tarımsal silolar
Stok menfezler
Çakıl/Kum siloları
Depolama menfezleri
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KALİTE GÜVENCE VE BELGELEME

 Şirket olarak amacımız her zaman yüksek kalitede, dayanıklı ve ekonomik anlamda rekabetçi ürünler üretmek olmuştur� 
Kalite yönetim sistemimiz ürünün ilk tasarımından gelişimine, üretiminden nakline ve kurulumundan son montajına, projenin her 
aşamasında titizlikle uygulanmaktadır� Bu, yenilikçi tasarım prosedürleri ile modern üretim tekniklerinin, kalite yönetim sistemimiz 
altında bir araya getirilmesi ile sağlanmaktadır� Kalite güvence sisteminiz EN ISO 9001’e uygundur� Firmamız sürekli olarak ürün 
geliştirme ve test etme konularında çalışmaya devam etmektedir ve bu testler uluslar arası, akredite test otoriteleri tarafından 
yapılmaktadır�

OLUK VE SAC ÖZELLİKLERİ

Her türlü uygulama için uygun bir oluk sunabiliriz�
• T200 oluklar; geniş yapılar için
 Sac kalınlığı 2,5 mm’den 7 mm’e
• T70 / T100 oluklar; küçük yapılar için 
 Sac kalınlığı 1,5 mm’den 3,5 mm’e (T70) ve 2 mm’den 3,5 mm’e (T100)

Bahsedilen kalınlıklar nominaldir ve kaplanmadan önceki kalınlıklarıdır, toleranslar EN 10051 standardına göre geçerlidir�

T70

Kalınlık Tanjant Açı İnerti Momenti Kesit Katsayısı Radyüs Dönüşü Yüzey

mm mm x° cm4* cm3* cm cm2*

1,50 19,49 26,78 0,0307 0,0432 0,435 0,162

2,00 19,17 26,94 0,0414 0,0564 0,438 0,216

2,50 18,83 27,11 0,0526 0,0692 0,441 0,270

3,00 18,49 27,28 0,0642 0,0818 0,445 0,324

3,50 18,14 27,45 0,0764 0,0944 0,449 0,378

*nötr eksendeki yatay korumanın her cm'si için
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Yapılar, bir dizi standart ölçülü oluklu saclardan oluşturulmaktadır�
Sac geometrisi profil yapısı ve oluğa göre çeşitlilik gösterir�

T100

Kalınlık Tanjant Açı İnerti Momenti Kesit Katsayısı Radyüs Dönüşü Yüzey

mm mm x° cm4* cm3* cm cm2*

2,00 32,37 29,91 0,1218 0,1015 0,742 0,221

2,50 32,03 30,03 0,1534 0,1252 0,745 0,277

3,00 31,69 30,15 0,1856 0,1485 0,748 0,332

3,50 31,34 30,27 0,2185 0,1714 0,751 0,388

*nötr eksendeki yatay korumanın her cm'si için

T150 – Özel Gerekliliklere Göre Oluk Üretilebilirliği

Kalınlık Tanjant Açı İnerti Momenti Kesit Katsayısı Radyüs Dönüşü Yüzey

mm mm x° cm4* cm3* cm cm2*

2,50 49,1 43,95 0,9250 0,3471 1,730 0,309

3,00 48,58 44,12 1,1143 0,4142 1,733 0,371

4,00 47,53 44,46 1,4980 0,5467 1,740 0,495

5,00 46,44 44,81 1,8893 0,6772 1,747 0,619

6,00 45,34 45,17 2,2890 0,8060 1,754 0,744

7,00 44,20 44,55 2,6981 0,9336 1,763 0,868

*nötr eksendeki yatay korumanın her cm'si için
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T200

TASARIM METODU
Oluklu çelik yapılar hem ulusal hem de uluslar arası standartlara göre tasarlanmaktadır�
• AISI SG 861 ve AASHTO 12-12,6 (USA)
• ASTM A 796/A 796 m – 00
• BD 12/01 (UK HIGHWAYS AGENCY)
• SETRA, LCPC - FRANSA 
• MINISTERIO DE FOMENTO - İSPANYA 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
Her türlü özel talep için firmamız tarafından sizlere geniş bir yapı profili ürün yelpazesi sunulmaktadır�
1 - Sirküler profiller (C serisi) ve Eliptik profiller (E serisi)
2 - Kemer borular (R ve RA serileri)� Özellikle yükselişin minimize edilmesi gereken yerlerde
3 - Altgeçitler ( T, TC ve TR serileri) yaya ya da araçlar için boşluk/aralık gereken yerlerde kullanılır�
4 - Kavisli ve geniş mesafedeki Kesimler ( A, LPA, HPA ve HPE serileri) kanalların kapatılması, yeniden astarlama ya da geniş 
mesafe uygulamalarında kullanılır�  

Etkili menfezlerin ölçüleri, nötr eksen bakımından, ±2 % oranında teorik olanlardan farklılık olabilirler�
Her oluğun kesit özelliklerini aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz:

Kalınlık Tanjant Açı İnerti Momenti Kesit Katsayısı Radyüs Dönüşü Yüzey

mm mm x° cm4* cm3* cm cm2*

2,50 33,02 44,93 1,1272 0,3921 1,954 0,295

3,00 32,17 45,19 1,3564 0,4677 1,956 0,354

4,00 30,41 45,73 1,8192 0,6167 1,961 0,473

5,00 28,55 46,33 2,2888 0,7629 1,967 0,591

6,00 26,55 46,98 2,7658 0,9068 1,973 0,710

7,00 24,39 47,71 3,2511 1,0488 1,980 0,829

*nötr eksendeki yatay korumanın her cm'si için

C Serisi E Serisi R Serisi RA Serisi T Serisi TC Serisi TR Serisi A Serisi HPE Serisi LPA Serisi HPA Serisi

min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max

T70 0,40 1,80
0,40
0,35

1,80
1,11

(m)*
(M)*

T100 0,80 2,80
1,72
1,88

2,85
3,15

1,20
0,98

2,78
1,92

2,53
2,16

2,87
2,38

(m)*
(M)*

T200 1,57 7,41
1,57
1,73

6,81
7,54

2,19
1,69

7,23
4,24

1,86
1,55

7,30
5,23

2,01
1,97

4,60
4,09

2,88
2,73

8,32
7,28

2,89
2,55

8,48
6,70

1,75
0,85

7,55
3,66

5,75
3,46

12,14
8,70

5,75
2,02

12,14
4,99

5,75
3,17

11,85
6,85

(m)*
(M)*

(m)* Mesafe

(M)* Artış
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Sirküler (Yuvarlak Boru) “C” 

Su kanalları, hidrolik drenaj kolektörleri, servis tünelleri

R

Diameter

Eliptik “E”

Kemer Borular ( R- RA)

Su kanalları, hidrolik drenaj kolektörleri, servis tünelleri

Su kanalları, hidrolik drenaj kolektörleri, servis tünelleri, küçük tüneller, geniş suyolları
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at°
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Kemer  “A”

Düşük Profil Kemeri ”LPA” 

Altgeçitler “T-TC-TR”

Var olan kanalların kaplanması, bozulmuş yapıların güçlendirilmesi, çatı kaplama, küçük ambarlar

Su kanalları, 1 ve 2� Sınıf köprüler

Yüksek tüneller, yaya ve yol trafiği, kalıp işleri, dağ yolları
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Yüksek Profil Kemeri ”HPA” 

Su kanalları, 1 ve 2� Sınıf köprüler

Rt

Rfaf
°

ac
°

Rc F
. S

u
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F.
 T

o
t.

 Bottom Span

Max Span

 Yatay Elips  ”HPE” 

Su kanalları, 1 ve 2� Sınıf köprüler
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e
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GENİŞ MESAFELİ YAPILAR

 Oluklu çelik yapıların teknik anlamda gelişimi 12 m mesafeye kadar çıkmaktadır� 
Bu yapıların üstlerinde güçlendirilmiş beton kirişler bulunmaktadır� (LPA, HPA HPE)

MÜŞTERİ SORUMLULUĞU

Yapının kurulacak olduğu zeminin yük dayanım kapasitesinin değerlendirilmesi,
Malzemenin seçimi ve devreye alınması,
Gömme aşamalarının yürütülmesi ve geri dolguların rölatif kompaksiyonu, 
Montaj talimatının incelenmesi (Bunlar firmamız tarafından temin edilecektir)
Bu montaj talimatları metal yapının doğru kurulumu ve teknik dolgunun oluşturulması için bir ana göstergedir�
Kurulum alanında bir şirket yetkilimiz olsa dahi bu yukarıda yazanlar müşterinin sorumluluğunda olacaktır�

HİDROLİK

Bir borunun içindeki hidrolik kapasite değerlerini ve ortalama hızı hesaplama için Manning Formül’ü kullanılır�
  V= 1/n * Ri 2/3 * P1/2

  Q=  V * Al

Nerede: V = akış hızı m/saniye Q= kapasite mc/saniye
 n= pürüzlülük katsayısı Al= kesit alanındaki akış m2

 Ri= hidrolik radyüs Hpl= su seviyesi yüksekliği (m)
 P= eğim %

“n” oluğun tipine bağlıdır ve AISI (Amerika Demir Çelik Enstitüsü) yöntemine göre aşağıdaki şekilde çeşitlilik gösterir:

 T70 0�024
 T100 0�025
 T200 0,0296
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HİZMETLER

Ürünün teknik gelişiminin sürekli sorumluluğu her zaman firma felsefemizin temel taşlarından biri olmuştur�

Kaliteli üretimin önemi, firmamızın üstün teknoloji kullanılan bütün fabrikalarında görülebilmektedir�

Firmamız sadece ürün satışı odaklı değildir, ürünle birlikte, karşılaşılan her türlü problemleri çözmek için tüm teknik desteği ile 
müşterinin yanındadır�

Müşterinin ihtiyaç anındaki teknik yeterlik, dakiklik ve esnekliğimiz, firmamızın güçlü yönlerini ortaya koymaktadır�

 Kırsal alanlardaki su seviyesi kontrolü, T70 prefabrike 
oluklu ve çinko kaplı çelik açık kanalların kullanımı ile kolayca 
yapılabilmektedir� Bu tür ürünlerin kullanımı yerüstü, kaynak 
ve meteorik suların zemin şartları ne olursa olsun kontrolünü 
sağlamaktadır�

 Su, erozyon ve sızdırmayı önleyen ve ayrıca sulama, hidro-
elektrik üretimi, yangın söndürme ve su tedarik sistemlerinde 
kullanılmak üzere su birikimi sağlayan kontrollü bir yolla taşınır� 

 Bu kanalların kullanımı, yükseltilmiş zeminin akan sulardan 
hızlıca temizlenmesini sağlar�

 Bu kanalların önemli bir özelliği de hafif olmaları ve kolay 
ambalajlanabilmesidir ki yüksek miktarda kanallar bile tek bir 
yükleme ile taşınabilir�

 Ayrıca hafiflik, kolay kurulum sayesinde ürünler yokuş 
bölgelerde de rahatça uygulanabilir�

 Son olarak ürünlerin esnek yapısı, yokuş ve kaymaya yatkın 
yerlerde uygulama yapmaya olanak sağlar�

PREFABRİKE VE OLUKLU ÇELİK AÇIK KANALLAR
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Yarım dairesel T70 oluklu açık kanal (su drenajında kullanılan)

Ölçüler Takviyesiz (kg/m) Kalınlık (mm) Takviyeli -%15 > Eğim  (kg/m) Kalınlık (mm) Takviyeli -%15 < Eğim (kg/m) Kalınlık (mm)

Tıp Mesafe (m) Alan (m2) 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5

CS/1 0,40 0,06 9 12 14 11 13 16 16 19 22

CS/2 0,50 0,1 11 15 18 13 16 20 19 22 26

CS/3 0,60 0,14 13 18 22 15 19 23 21 25 29

CS/4 0,80 0,25 18 23 29 20 25 31 26 31 37

CS/5 1,00 0,39 22 29 36 24 31 38 30 37 44

CS/6 1,20 0,57 27 35 43 29 38 46 35 454 52

CS/7 1,40 0,77 31 41 50 34 44 53 40 50 59

CS/8 1,50 0,88 33 44 54 37 47 57 42 53 63

HELEZONİK SARMAL OLUKLU ÇELİK BORULAR

 Galvanizli helezonik sarmal borular, yüksek derecede su sızdırmazlığı sağlamak için uygulanmaktadır� Yapısal olarak, 
segman sıkıştırıcı teorisinin prensiplerine göre çalışırlar� Diğer oluklu çelik yapılar gibi, özellikle önemli zemin yapılanmasının 
beklenildiği yerlerde çok kullanışlıdırlar�  Ayrıca borular 8 mm çapında delinebilir ve delikler üstte kalacak şekilde döşenmelidir�

UYGULAMALAR

• Sulama
• Yol, havaalanı ve spor alanı drenajları
• Arazi Islahı

NOTLAR

Kalınlıklar ve ağırlıklar aşağıda gösterildiği gibidir�
Çaplar standart değildir ve kalınlık talebe göre yapılabilir�
Standart boru uzunluğu ise 6 metre’dir�

Ağırlık Tablosu kg/m

Çap mm Kalınlık mm

0,8 1,0 1,5

80 1,8

100 2,2 2,7

150 3,3 4,0

200 4,4 5,4

250 5,5 6,8

300 6,6 8,1 11,9

400 8,8 10,8 15,8

500 11,0 13,5 19,8
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Yataklama

Helezonik sarmal borular doğal yataklara yerleştirilmelidir ki su tablasını engelleyebilsinler� Yatağın genişliği çapın 3 katı 
olmalıdır� Döşenecek olan tabanda sertlikler (kaya, beton vb� ) olmamalıdır�

Kenar Sıkıştırma ve Muhafaza

 Kohezyon bakımından fakir ya da kohezyonsuz, kaliteli malzemeler kullanın�
 Organik ya da ayaz/buzlanamaya maruz kalacak malzeme kullanmaktan kaçının, büyük kayaların olduğu gibi, yapı ile temas 
halinde zarar verebilir� Malzeme, her tarafına simetrik bir şekilde yerleştirilen 15/20 cm kalınlığındaki tabakalar ile sıkıştırılmış 
olmalıdır�
 Helezonik sarmal boruları kaplayan materyalinin granülometresi karışık olmalıdır� Yükseklik zeminin doğasına göre çeşitlilik 
gösterebilir ve yolun altındaki montaj durumlarında en az 50 cm olmalıdır�
 Helezonik sarmal borular delikleri görünecek şekilde döşenmelidir� Helezonik sarmal borular delinebilirler�
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TÜNEL İÇİ KAPLAMALAR

 Monte Bianco tünel yangını, İsviçre’deki Gottardo Tüneli faciası ve Avusturya’daki Taurus Dağları Tüneli’ndeki kaza 
mühendislerin ve kamu yetkililerinin dikkatini güvenlik konusuna çekmiştir�

 Bilirkişi komiteleri, tünellerin dizaynı ve geliştirilmesinde sıklıkla kullanılan tünel kaplama sistemlerinin tedariği, montajı 
için çeşitli teknik şartnameler ve yönetmelikler hazırlamaktadır�

Bu kaplama sistemlerinin çoğu projelerde ortak performans kriterleri, aşağıdaki şekilde belirtilebilir;

• Kaplama destek yapısının yangına karşı koruma özelliği

• Eşit dağılımlı ışıklandırma seviyesi sağlayan tünel içi güçlendirilmiş ışıklandırma

• Damlama ve sızdırmanın azaltılması ve önlenmesi

• Tünel içinde ve çıkışlarda gürültü azaltma

• Havalandırma sistemleri için kurulu gücün (elektrik gücü) korunmasıyla hava akış direncinin azaltılması

• Sürücülerin güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla acil durum alanlarını, belirlenmiş acil ve normal durum çıkışlarını 
gösteren tabelaların ve mimari elementlerin duvarlar üzerinde uygulanmasının kolaylığı

Neden Tünel Kaplama?

 Tünel kaplama montajının gerekliliği için yapılan detaylı analizler, en uygun ürün ve teknolojinin seçiminin güvenlik, 
sağlamlık ve ekonomik yatırım gibi spesifik gereksinimlere bağlı olduğunu göstermiştir� 

 Yangından korunma ile ilgili olarak, kaplamanın ana amacı yangın esnasında tünelin iç yapısının yıkılmasını veya zarar 
görmesini engellemektir� Genel olarak benimsenmiş olan uygulama, yangın önleme sisteminin aktive olması için gereken 
zamanı kazanmak amacıyla tünel içi yüzey sıcaklığını 300/400°C’nin altında tutmaktır� 

 Normalize edilmiş termal hesaplama yapılırken tünel içinde 100 mW’lik (alevler içinde bir tanker) bir kaynağın olduğu 
varsayılır� Hidrokarbon eğrisine göre, sıcaklık artışının zamana bağlı değişimi aşağıdaki denklemle hesaplanmaktadır�

q= 1280 [1-0,325(-0,167t)0,675(-2,5t)] + 20 

Burada t: zaman (dk)

 q: sıcaklık (°C)

Diğer tüm eğriler yandaki şekilde gösterilmiştir�
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 Aydınlatma  araçlarında kurulu gücün (elektrik gücü) korunmasına ek olarak, kaplama sistemleri, CEI Standartları tarafından 
talep edilen minimum malzemelerinin sağlanması için zorunludur� Kaplama ile ilgili en doğru yaklaşım, yüksek yansıtma özellikli 
(> 70%) açık renkli duvarların  ve koyu tavanların kullanılması ile olmaktadır� Ayrıca doğru tipte ve yönde ışık kaynaklarının 
kullanılması oldukça önemlidir� 

 Tünellerde su sızdırma/damlatma ve güvenli sirkülasyon ile ilgili problemlerin önüne geçmek gereklidir� Bu durumda 
ikincil kaplama, tavandaki suyu yansıtıcı panellerden oluşan dikey duvarların arkasına taşıyabilecek çentikli-paslanmaz çelik 
plakalardan yapılmalıdır� 

 Bu çözüm, 100 litre/saniye debideki sızdırmalar için de kullanılabilir� Bu bağlamda paslanmaya ve kabarma/şişmeye karşı 
dirençli malzemelerin kullanılması önemlidir�

 Gürültünün yankılanması, tünellerin içindeki akustik konforun azalmasına etki ettiği kadar sesin tünel çıkışlarından da 
serbest kalmasına ve ciddi yerel etki problemlerine neden olmaktadır� 

 Genel çözüm, anorganik liflerle astarlanmış mikro-gözenekli metal panellerin kullanılmasıdır� Genelde bu, etkin ışık 
yansıtma seviyesinin elde edilmesini sağlayan düz panellerin seçimi ile çakışman bir durumdur� Bu problem iki farklı tipin iyi 
dağılımı ile çözülebilir: duvarlarda düz, beyaz yansıtıcı paneller ve tavanlarda oluklu/dalgalı, akustik mikro-gözenekli panellerin 
kullanılması� Alternatif olarak asma tavan kullanılabilir�

• İkincil kaplama aşağıdaki avantajları sunmaktadır;

• Havalandırma ve aydınlatma için enerji tasarrufu (Dağılmış akım direncinin azaltılması)

• Güvenlik işaretlerinin kaplama panellerine entegre edilebilmesi

• Genel teknik setlerin ve kablo kanallarının kaplamaya entegre edilebilmesi ve panellerin kaldırılması ile kolay erişimleri

 Kaplama malzemesinin seçiminde periyodik temizliğin minimize edilmesi ve temizliğe olanak sağlama özelliği göz önünde 
bulundurulur�

 Özellikle şehir içi tünellerde, duvar yazılarının kolayca çıkarılması mümkün malzemelerin kullanılması gerekmektedir�

 Tünel içindeki araç trafiği paneller üzerinde sürekli ve periyodik bir basınç ve bastırım meydana getirmektedir� Bu basınç ve 
bastırım yüklerinin miktarı, yol şeritleri ile paneller arası uzaklığa olduğu kadar araçların ebat ve hızlarına da bağlıdır�

 Bu gerinim seviyesi, 0,8 kPa civarında basınçlarda özel ölçüm ekipmanlarının kullanılması ile değerlendirilmektedir� Özel 
gerinim testleri kırılgan malzemelerin direncini belirlemek amacıyla oldukça önemlidir� Aşağıdaki fotoğraf panelin gerçek 
çalışma koşullarının değerlendirilmesi yapılan bir test simülasyonunu göstermektedir�
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Panellerin montajı, doğru sonuçları alabilmek adına uygun ekipmanlarla gerçekleştirilebilecek bir dizi işlem gerektirmektedir� 

- Delik açma ve ankrajların yerleştirilmesi (Otomatik sistemlerin tercih edilmesiyle hem zamandan kazanılmış olur hem de aynı 
hizada yerleştirme gerçekleşir�)

- Altyapı montajı (Paslanmaz çelik kısımlar)

- Panellerin yerleştirilmesi (Ağır paneller için cam vantuzu sistemlerinin kullanılması önerilir)� Normalde 5 kişilik bir personel 
uygun ekipman ile günde ortalama 150 m2 duvarın montajını gerçekleştirebilir� 

Otoyol Tünellerinin Kaplanmasına İlişkin Örnekler

ØRESUND

 Bu tünel, İskandinav yarımadası ile Avrupa kıtası arasındaki bağlantıyı geliştirmek amacıyla yürütülen büyük altyapı 
projesinin bir parçasıdır� Tünel, 48�000 m2’lik yüzey alan için 4 km uzunluğunda 2,7 m yüksekliğinde alüminyum ile kaplanmıştır�

 Bu ağırlığa dayanıklı yapı, paslanmaz çelik kontra 
vidalar yardımıyla duvara sabitlenmiş çekme alüminyum 
kesitlerden, düz ve dalgalı alüminyum saclardan, alüminyum 
vidalarla alüminyum kesitlere monte edilen sandviç şeklinde 
birleştirilmiş panellerden ve çekme alüminyum bitirme 
kesitlerinden oluşmaktadır�  

Bu sistemde alüminyum, aşağıda belirtilen sebeplere 
istinaden seçilmiştir:

- Panelin ışık yansıtma katsayısının yüksek olması sayesinde 
sürücü güvenliği ve konforunun sağlanması,

- Yangın durumunda, alüminyumun alev yaymadan kolaylıkla 
erime sıcaklığına erişebilmesi,

- Sağlamlık (Korozyona karşı)

- Bakım (Kolay temizleme olanağı ve hasarlı parçaların 
değişiminin kolaylığı) 

- Ekoloji (Geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması)
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MOMPANTERO 

 Tünel içi oluşan gürültünün, dışarı çıkarken geçtiği tünel girişleri her zaman kritik nokta olmuştur� Mompantero bu probleme 
çözüm olan bir modeldir� Kaplama, ağırlığa dayanıklı paslanmaz çelik yapılardan, alüminyum panellerden ve gürültüyü azaltmak 
amacıyla kullanılan mineral yünlerden oluşmaktadır� 

MONTE BIANCO

 Monte Bianco tünelinin güvenliğini sağlamak amacıyla duvar kaplamaları ve tavanın kısmi kaplamaları öncelikli fonksiyonu 
nedeniyle oldukça önemli�

 Bu tünelde normalde açık renk duvarlarla sağlanan teknik ışıklandırma fonksiyonuna ek olarak, kabloları, yol işaretleri gibi 
materyalleri taşımak gibi önemli fonksiyonlara sahip olan kaplama kullanılmıştır�

 Kaplama, altyapı için yaklaşık 75�000 m2 lif-çimento (fibro-çimento) levha ve yaklaşık 400 ton paslanmaz çelikten 
oluşmaktadır� 

 “Ariadne İpi” adı verilen boyanmış paslanmaz çelikten imal edilen devamlı doğrusal bir yapı bu proje için özel olarak imal 
edilmiştir� Bu sistem, yangın esnasında insanların güvenli alanları kolayca görüp ulaşmasını sağlamaktadır� Otoklavlanmış ince 
lif-çimento levhalar, harika bir teknik aydınlatma sağlar, göz kamaşma riskini ortadan kaldırır ve yangından korunmayı garanti 
eder� 

 Altyapı için seçilen malzeme (paslanmaz çelik), sıcak galvanizleme gibi korozyondan korunma yöntemlerine gerek duymadan 
mükemmel bir dayanıklılığa sahiptir� (Yangın esnasında zehirli gaz problemi ortaya çıkmaktadır�)
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 Saltash Tüneli (Plymouth, İngiltere), teknik aydınlatmanın dikey duvarlarda su sızdırmazlık özelliğiyle birleştiği kaplamaya 
harika bir örnektir� Tünel toplam kaplama alanı yaklaşık 10�000 m2 olan, ağırlığa dayanıklı paslanmaz çelik ve büyük kalibreli 
(heavygauge) sırlı çelik levhalardan yapılmıştır� Paneller, dikey duvarların temelinde meydana gelen su sızıntılarını kanalizasyon 
kanallarına aktaracak şekilde üretilmiştir� 

 Tünellerde sırlı metallerin kullanımı çeşitli ülkelerde yıllar boyunca farklı iklim ve koşullarda çevrenin kimyasal zararlılığı ve 
malzemenin korozyona direncinin test edilmesinin sonucu olarak tüm İngiliz tarzı tasarımlarda daimi olmuştur�

 Teknik aydınlatma, sırlı metal levhanın ışık yansıtma katsayısına, renk seçimi (beyaz duvar panelleri, siyah tavan), ışıklanma 
araçlarının yerleşim noktalarına bağlı olarak optimize edilmiştir�   

 Costaneranorte Tüneli, Şili başkentinde trafiğin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının bir parçasıdır� Ana otoyol, yapım 
aşamasında yolunu değiştirmiş olan Mapocho Nehri’nin yatağının altına yapılmıştır�

 Bu tip tünellerde kullanılan beton duvarlar için maksimum yangından korunma önlemleri almak zorunludur� 350°C’den 
yüksek sıcaklıklara uzun süreli maruz kalmak, duvarların çökmesine, sürücüler için hayati tehlike oluşturmasına ve yeraltındaki 
onarımların ekonomik olarak zorlayıcı olmasına neden olabilir� 

 Bu tünelin duvarları ince, otoklavlanmış trafik için gerekli teknik aydınlatma seviyesini garanti eden fibro-çimento (lif-
beton) seramiklerle döşenmiştir�

 Kaplama, yol seviyesinden 3 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır ve toplam 87�500 m2'lik bir alanı kaplar� 

 Bu çözüm sayesinde, metal altyapı ve lif-beton seramikler sadece 150 çalışma gününde monte edilmiştir� 

SALTASH TUNNEL

COSTANERANORTE TÜNELİ
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GEOGRİD HAKKINDA
 Geogrid ürünler, doğadaki farklı yapıda olan zeminler için 
özel olarak tasarlanmış yüksek dayanıklı malzemelerdir� Üstüne 
dolgu veya granüler malzeme serildiğinde, malzeme daneleri 
geogridin göz aralarına yerleşerek malzeme ile kenetlenir� 
Geogridin yüksek dayanıklı yapısı içinde kilitlenen dolgu 
malzemesi, donatılı bir zemin oluşturur� 
 Geogridler özellikleri ve üretim esneklikleri sayesinde 
polipropilen, poliamid, polietilen, polyester gibi, çelikten beş 
kat daha yüksek dayanımlı aramid gibi çok farklı türlerde 
hammaddelerden yapılabilmektedirler� 
 Günümüzde Karayolları, Demiryolları ve DSİ bünyesinde 
birçok projede kullanılmakta ve giderek de yaygınlaşmaktadır�

Geogrid Avantajları
• Esnek yapısı sayesinde deprem ve trafik gibi dinamik yüklere karşı rijit sistemlere oranla daha dirençlidir�
• Ağ şeklindeki yapısı ile yükleri geniş alanlara yayar�
• Yüksek çekme dayanımına sahiptir�
• Kimyasal ve biyolojik tesirlere karşı dayanıklıdır ve korozyon problemi yoktur�
• Betonarme sistemlere göre çok daha ekonomiktir�
• Uzun ömürlü mühendislik çözümleri sunar (ortalama 80-100 yıl)�
• UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı dayanıklıdır�
• Hafif, kolay taşınabilen ve katlanabilen bir malzemedir�
• Kolay ve hızlı uygulanır, kalifiye işgücü ve özel ekipman gerektirmez�
• Yeşillendirilmiş yüzeylerle estetik bir görünüm sağlar�

Grid Takviyesi
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Geogrid'in Kullanıldığı Uygulamalar
• Temel altı zemin iyileştirme
• Şev stabilitesi
• İstinad duvarı
• Dere ve kanal ıslahı
• Beton yol
• Çim duvar uygulaması
• Deniz tabanı deşarj hattı şiltesi
• Kıyı koruması (hücresel dolgu)
• Heyelan önleme
• Otoyol temelleri
• Drenaj kanalları
• Toprak dolgu ve seddeler
• Katı atık depolama sahaları

Duvar
Kaplaması Geogrid

Takviyesi

Geogrid Kullanım Alanları
1� Geogrid, zayıf zemin geçişleri üzerine dolgu imalatının yapılmasının planlandığı yerlerde kullanıldığında, dolgudan gelecek 
çekme yükünü azaltarak zayıf zeminin taşıma kapasitesini arttırır� 
2� İstinat duvarı uygulamalarında, yüksek dolgu imalatlarında kaşık kaymalardan oluşan çekme yüklerine karşı 
kullanılmaktadır�

www�tck�com�tr
107



Geogrid & Geotekstil Ürünler

www.tck.com.tr

GEOTEKSTİL KEÇE HAKKINDA

 Geotekstiller polyester, polipropilen, polietilen, naylon, polivinil klorid gibi sentetik hammadeden üretilen geçirgen 
örtülerdir� Çoğunlukla kullanıldığı yerler aşağıdaki gibidir�

• Karayolları, 
• Demiryolları, 
• Spor sahaları,
• İstinat duvarları ve bina drenajı,
• Agrega depoları,
• Gölet ve barajlar� 

 Bu ürünler örülerek (woven) veya yukarıdaki malzemelerin fiberleri özel makinelerde işlenip preslenerek, örgüsüz (non-
woven) olarak imal edilir� 
 Yapılarda ayırma, filtrasyon, drenaj, güçlendirme, koruma ve yalıtım amaçlı kullanılmaktadırlar�
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Kullanım Alanları:

Ayırma: Çeşitli cins ve ebattaki granüler malzemeler kat halinde üst üste veya yan yana geldiğinde, dış faktörlerin etkisi ile 
birbiriyle karışırlar� Bu karışmayı önleyici olarak geotekstil kullanılır�

Filtrasyon: Mühendislik uygulamalarında kaba ve ince malzemenin bir araya gelmesinde ince malzemenin diğerinin 
gözenekleri tıkamaması için araya bir filtre malzeme konularak bir perde oluşturulması gerekir� Bu durumda geotekstil 
kullanılması yapım kolaylığı, daha az hafriyat gerektirmesi, alt zeminin üzerine daha az yük bindirilmesi gibi birçok avantaj 
sağlar�

Drenaj: Drenaj kanallarında, su geçirmez drenaj sistemleri inşa ederken, temele bitüm kaplı geotekstil serilebilir� Geotekstilin 
yüksek geçirgenliği suyun çabuk giderilmesine ve toprağın hemen sertleşmesine neden olur� Özellikle dokunmamış 
geotekstillerin önemli ölçüde filtre-drenaj özellikleri vardır�

Pisliklerden Arındırma: Geotekstiller su içerisindeki pislik, rüsubat, kil, silt, kum, fabrika artık-atık maddeleri ve bacalardaki 
zararlı partiküllerin tutulmasında, çöplük sızmalarında, nebati toprağın asalak bitkilerden korunmasında kullanılırlar�

Yük Dağıtıcısı: Yerel kırılmaların neden olacağı tehlikeleri azaltmak veya bu kırılmaların önlemek için yerel gerilimlerin 
bölünmesini ve daha geniş yüzeylere dağılmasını sağlamak gerekmektedir� Genel olarak kullanılan malzemeler, yüke iyi 
dayandıkları halde gerilime dirençsiz olduklarından geotekstille beraber sistem desteklenmekte ve güvenliği sağlanmaktadır�

Koruma: Geçirimsiz zonların oluşturulması sırasında, yüzey kaplama şeklinde geomembran örtüler kullanılır� Bu 
geomembranlar optimal kalitede bir su geçirmezlik sağlarlar fakat montaj ve işleme sırasında geomembranın yüzeylere 
temasında delinme ve yırtılmalar oluşur� Geomembranın alt ve üstünde mekanik koruma yapılır� Geotekstiller, filtre, drenaj, 
kirlenmeyi önleme ve koruyucu fonksiyonları nedeniyle geomembran örtülerin altına veya gerektiğinde alt ve üstüne destek-
koruyucu olarak serilmektedir�
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DİĞER ÜRÜNLERİMİZ
1- Çarpışma Yastığı Sistemleri

2- Solar Enerji

 Sigma ve C Profiller

3- Trafik İşaret ve Levhaları

 Başüstü Levha Taşıyıcı ve Kavşak İçi Yön Bilgi Levhaları
 Omega Profiller
 Uyarı Işıklı Römork

4- Yaya Korkulukları
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 Araçların çarpışma enerjisini sönümlemek amacıyla tasarlanan çarpışma yastıkları, genelde çıkış rampaları, yol ayrımları, 
köprü girişleri gibi tehlikeli noktalarda kullanılmaktadır� Çarpışma yastıkları çarpışma esnasında kinetik enerjiyi dağıtarak 
aracın kontrollü bir şekilde durdurulmasını veya yandan çarpma olduğu takdirde aracın trafik akış yönüne yönlendirilmesini 
sağlamaktadır� Ayrıca yolcuların ölümcül darbelere karşı korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır�

Hız sınıfları ve uygulama alanları aşağıdaki gibidir;

50 km/saat 80 km/saat 100 km/saat 110 km/saat

Otoyol gişe girişleri 
Beton ve plastik bariyer sonları

Köprü ve tünel girişleri
Alt geçit girişleri
Yol ayrımları vb�

Otoyol gişe girişleri
Köprü girişleri

Yol ayrımları vb�

Otoyol ayrımları
Otoyol rampaları

Otoyol ayrımları
Otoyol rampaları

 Sağlamış olduğumuz tüm ürünler EN 1317-3 e göre test edilmiş ve testleri başarıyla geçmiştir�
Çarpışma yastıklarının önünde bulunan yönlendirme işaretleri, ilgili ülke standartları gerekliliklerine göre uygulanmaktadır�
Ürünler hem asfalt hem de beton zeminlere uygulanabilmektedir�

ÇARPIŞMA YASTIĞI SİSTEMLERİ
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SIGMA VE C PROFİLLER

 Solar enerji sistemlerinin konstrüksiyon elemanı olarak kullanılan sigma ve C profillerin imalatı son sistem roll form 
hatlarımızda gerçekleştirilmektedir� Profiller, projeye göre özel delik, uzunluk ve kalınlık seçenekleri ile sunulmaktadır� Bu 
profiller TS EN 1461 standardına göre sıcak daldırma galvaniz kaplanmaktadır� Ayrıca, hizmetlerimiz arasında profil çakım ve 
montajı da bulunmaktadır�

SOLAR ENERJİ
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 Karayolları Genel Müdürlüğü Standartlarına uygun olarak imal edilmektedir�

TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI
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 Ürünler karayolu standartlarında üretilir ve TS EN 1461 standartlarında belirtilen esaslara göre Sıcak Daldırma Yöntemi ile 
galvaniz kaplanır� Uzman ekiplerimiz tarafından yol ve kavşak paftaları üzerinde levhaların projelendirilmesini yaparak montaj 
ekiplerimizce tüm levha ve gruplarının yerine montaj hizmetlerini sunmaktayız�

BAŞÜSTÜ LEVHA TAŞIYICI VE KAVŞAK İÇİ YÖN BİLGİ LEVHALARI
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 Omega profiller, standart trafik işaretleri, 1m2’den küçük bilgi levhaları ve köy isim levhalarının montajında kullanılmaktadır� 
Bu profiller genellikle 3, 4 ve 5 mm kalınlığında imal edilmektedir� Boyları ise levha ve projeye göre değişiklik gösterebilir�

OMEGA PROFİLLER
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Yol yapım ve onarım alanlarında ışıklı oklar vasıtasıyla yönlendirmeyi sağlar� 
Havanın aydınlık ve ya karanlık olmasına bağlı olarak ışıklar kendilerini ortama adapte ederek daha güçlü veya daha zayıf sinyal 
verir�

UYARI IŞIKLI RÖMORK
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 Trafiğin en etkin unsurlarından olan yayaların güvenliğinin 
sağlanması amacıyla riskleri belirlenmiş kaldırımlarda, köprü 
ve geçit kenarlarında üstün nitelikli yaya korkuluklarının inşa 
edilmesi önemlidir� EN ISO 1461 standardına uygun olarak 
sıcak daldırma galvanizleme işlemine tabi tutulan çelik yaya 
korkulukların istenilen ebatlarda üretimi yapılabilmektedir� 
Yaya güvenliğindeki rolü kadar montajının kolay ve düşük 
maliyetli olması, kentsel estetiğe katkısı da yüksek korozyon 
direncine sahip bu korkulukların tercih edilir olmasını 
sağlamaktadır�

 Kıraç Galvaniz A�Ş�, Karayolları Teknik Şartnamelerine 
uygun olarak yaya korkuluğu üretimi yapmakta ve montaj 
hizmeti vermektedir�

YAYA KORKULUĞU
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