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2009 yılından itibaren yurt dışındaki faaliyetlerini Altın Yol olarak sürdüren şirketimiz 2020 yılında aldığı kararla Türkiye’deki

teknik ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılamak için Altın Core olarak faaliyetlerine devam ederken 2021 yılında Arfen Grup

bünyesine katılarak Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmektedir.

Arfen, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan çalıştığı alanlarda Arfen markasını en üst noktada tutan bir gruptur. Altın Core markasını

da Türkiye’de ve Dünya’da en üst noktaya taşıyacaktır. Arfen, Altın Core ile birlikte 4 firma olarak yoluna güçlenerek devam etmektedir.

Altın Core, Temel İzolasyonu (Sismik İzolatörler), Burkulması Önlenmiş Çaprazlar (BRB), Viskoelastik Sönümleyiciler, Sismik

Duvar Destek Elemanları, Kauçuk Duvar Sönümleyicileri, Köprü ve Binalar için Titreşim Kontrol Ekipmanları ve Ayarlanabilir

Kütle Sönümleyicileri (TMD) gibi gelişmiş sismik ve titreşim kontrol cihazlarının tasarımı, üretimi, tedariki ve uygulamasını

yapmaktadır.Altın Core çalıştığı alanda müşterilerinin ihtiyacını,onlarla teknik toplantılar yaparak tespit eder, ihtiyaca uygun

projelendirmeyi yapar ve ilgili ürünleri uluslararası standartlara uygun olarak üretir. Ayrıca müşterinin talep etmesi halinde

sahadaki uygulamalarını ve gerekli durumlarda bakımlarını yapar.

Altın Core ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde uluslararası standartlarda projelendirme ve üretim yapmaktadır.

Saygılarımızla Altın Core İnşaat Limited Şirketi

www.altincore.com.tr





BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇELİK ÇAPRAZLAR
BUCKLING RESTRAINED BRACING “ BRB ”

İçindekiler  / Index

Depreme karşı kararlı bir yapıya sahip olmak ve mevcut yapıların güçlendirilmesi için
uygun çözümlerden biri, BRB kullanarak deprem enerjisini absorbe etmektir.

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİ
TUNED MASS DAMPER “ TMD ”
Yapının dinamik yükler altında tepkisini azaltmak için yapıya eklenen, kütle, yay ve
sönümleyiciden oluşan cihazdır.

SİSMİK DUVAR DESTEK ELEMANLARI
SEISMIC WALL SUPPORTS
Altın Core İnşaat Limited Şirketi, duvarlar için deprem ve rüzgar kuvvetleri karşısında
hasarı en aza indirecek elemanlar tasarlayıp üretmiştir. 

SİSMİK İZOLATÖRLER
SEISMIC ISOLATORS
Yapının deprem yüklerinin azaltılması kavramına dayalı olarak ‘’Sismik izolasyon tasarımı
bir yapının deprem yüklerini aktarmadaki en etkili tasarım teknolojisi olarak kabul edilir.

VİSKOELASTİK SÖNÜMLEYİCİLER
VISCOELASTIC DAMPERS
Köprü tabliyesi ile köprü ayağı arasında bağlantıyı sağlamak için, Binalarda rüzgâr desteği
olarak, deprem izolasyonunda kullanılabilir.

YAPISAL GERGİ ÇUBUKLARI
ARCHITECTURAL TENSION RODS
Altın Core tarafından tedarik edilen çubuklar yüksek mukavemetli çelikten imal edilmekte
olup, 12-100 mm arası çaplarda ve tek parka halinde en fazla 12 m uzunlukta olurlar. 

YAPISAL BASINÇ ÇUBUKLARI
ARCHITECTURAL COMPRESSION STRUTS
Basınç çubukları stadyum çatıları, havalimanı ve AVM gibi geniş kanopilerin bulunduğu
yapılarda özellikle rüzgâr yükünün etkisi ile gerilmeye çalışırken yapının kendi ağırlığı ile
de basınca çalışırlar.

Veri merkezi, sığınak, ameliyathane ve müze gibi yerlerde bulunan hassas cihazlar, deprem
anında oluşan sarsıntıdan kaynaklı olarak zarar görmemesi için kullanılan izolasyon sistemidir.

SİSMİK VE TİTREŞİM TABAN İZOLASYONU
SEISMIC AND VIBRATION BASE ISOLATION

Enerji santrallerinde trafoların hasar görmemesi, deprem esnasında
oluşan yatay ve dikey titreşimlerin sönümlenmesi için kullanılan sistemdir.

TRAFOLAR İÇİN SİSMİK VE TİTREŞİM İZOLASYONU

SİSMİK PROJELENDİRME VE UYGULAMA
SEISMIC PROJECTS AND APPLICATION
Üretimi ve uygulaması ve yeni yapılacak olan binanızın sismik projelendirilmesi
ve uygulamasında sizlere çözüm üretiyoruz.
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BRB, gerek yeni gerekse güçlendirilecek binalarda kullanılabilen, yapıyı deprem ve rüzgar gibi yatay kuvvetlere karşı
daha dayanıklı hale getiren yapı elemanıdır. BRB’ler özel çalışma mekanizması sayesinde yapıyı daha güvenilir hale
getirirken aynı zamanda daha ekonomik çözümler de sunmaktadır.
Depreme karşı kararlı bir yapıya sahip olmak ve mevcut yapıların güçlendirilmesi için uygun çözümlerden biri, BRB
kullanarak deprem enerjisini sönümlemektedir.

BRB'ler, uygun detaylandırma ile basınç kuvvetlerine karşı burkulma davranışı önlenmiş, geleneksel bir çapraz eleman
türüdür. Bu nedenle, BRB'ler ideal bir çevrimsel davranışa sahiptirler.

Dinamik deneylerin sonuçları, BRB elemanlarına sahip yapıların deprem ve benzeri doğal afetlere maruz kaldıklarında
daha fazla çevrimsel yüklere dayandığını ve yüksek süneklik ile karşıladıklarını göstermektedir.
BRB ile yapılan çerçeveler hem yeni binalarda hem de güçlendirme gerektiren binalarda kiriş, kolon ve temellerin
boyutlarını azaltırken aynı zamanda yapıların depreme karşı direncini önemli ölçüde artırır.

BRB'lerde, çelik çekirdek yüksek mukavemetli betonla çevrilidir, bu nedenle basınç kuvvetleri altında burkulmayacak,
döngüsel yükler altında mukavemette bozulma olmadan kararlı bir davranış sergilerler ve aynı çekme ve basınç
kapasitesini gösterirler. Böylece BRB sisteminin uygulanması sonucu olağanüstü enerji sönümleme özelliğine sahip
bir yapının tasarlanması mümkün olabilmektedir.
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Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar

BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇELIK ÇAPRAZLAR



1. Çelik Çekirdek         2. Bağlantıyı Engelleyen Katman   3. Beton Manto       4. Çelik Manto

Çelik çekirdek, takviyede geliştirilen tam eksenel kuvvete direnecek şekilde tasarlanmıştır. Çekirdek, tasarım düzeyinde bir deprem durumunda
elastik olmayan bir şekilde akmak üzere tasarlanmış bir orta uzunluktan ve her iki uçta rijit, esnemez uzunluklardan oluşur. Akma yapmayan
bölümün artan kesit alanı, elastik kalmasını sağlar ve böylece plastisite çelik çekirdeğin orta kısmında yoğunlaşır.
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Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar

BRB ELEMAN BİLEŞENLERİ

Steel Core Plate
(Core Plate + Unbonding Material + Stiffener)

Restraining Nembe
(High Strength Concrete)

Restraining Nember
(Steel Box Or Tube & End Plates)

Completed BRB

ÇEKİRDEK

BETON

BAĞLANTI
ELEMANLARI

TİP Düz, haç şeklinde

Kaynak, pin, cıvata

Çelik çekirdek boyunca.

AltınCore'un özel olarak belirlediği malzeme

Kare, dikdörtgen, dairesel

ST37 (EN S235 JR), ST52 (EN S355 JR)

 Çelik çekirdeğin beton kapaktan ayrılması

AltınCore'un özel olarak belirlediği malzeme

E7018, ASTM A490 (10.9) 

ST37 (EN S235 JR), ST52 (EN S355 JR), ASTM A36MALZEME ÖZELLİKLERİ

TİP

MALZEME ÖZELLİKLERİ

TİP

MALZEME ÖZELLİKLERİ

TİP

MALZEME ÖZELLİKLERİ

TİP

MALZEME ÖZELLİKLERİ

DIŞ PLAKA

BAĞLANTI
ENGELLEYİCİ

MALZEME

BRB KISIMLARI
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Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar

BRB’de tüm eksenel kuvvetlere karşı koymak, kuvvetleri sönümlemek çelik çekirdeğin sorumluluğundadır. Çelik çekirdeği
çevreleyen beton, çelik çekirdeğin basınç kuvvetleri altında burkulmadan akmasını sağlar. Bu detaylandırma, çelik
çekirdeğin çekme akmasına ek olarak, basınç kuvvetleri altında burkulmadan akmasına, yani eşit çekme ve basınç
kapasitesine sahip olmasına neden olur. Böylece aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi simetrik ve kararlı bir histeristik
diyagramı göreceğiz. Bu özellik, BRB'yi depremler ve rüzgarlar gibi yanal kuvvetleri büyük ölçüde absorbe ve sönümleyen
sünekliliği olan yapısal sisteme dönüştürür.

Hemen kullanım performansı seviyesine ekonomik olarak ulaşmak için BRB'leri Histeretik Sönümleyiciler olarak kullanabiliyoruz.
Çelik çekirdek, aşağıda gösterildiği gibi bir orta parça ve iki uç parçadan oluşur. Tüm plastik deformasyonlar, iki uç kısımdan
daha dar olan orta kısımda yoğunlaşmıştır ve iki uç kısım her zaman elastik durumda olacaktır. Bu, deprem sırasında diğer
yapı elemanlarının zarar görmemesi için tüm hasarın kontrollü bir şekilde çelik çekirdekte yoğunlaştığı anlamına gelir.
Aslında, BRB'ler yapıda bir sigorta görevi görecektir.

BRB'leri yeni binalarda veya güçlendirme projelerinde kullanarak, depreme karşı güvenlik ve performans seviyesini arttırırken,
proje maliyetlerinde ve zamanında bir azalma ve tasarruf göreceğimiz kabul edilebilir.

SİSTEMİN TANIMIBURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇELIK ÇAPRAZLAR

FF

FF

Dışa Doğru Eğilmeye Karşı Çapraz Yönlü Destek

Beton Manto Çelik Manto
Bağlantıyı Engelleyen Katman



CHEVRON TYPE

PINNED CONNECTION WELDED CONNECTION BOLTED CONNECTION

V-SHAPED TYPE SINGLE TYPE

BRB, sisteme çeşitli konfigürasyonlarda yerleştirilebilir.Yapıya uygulanan kuvvetler ve mimarı planlara göre uygun konfigürasyon
ve konum seçilerek sisteme eklenir. 

BAĞLANTI TÜRLERİ:
Yapıya montajında farklı uç bağlantı seçenekleri sayesinde montaj ve seçenek farklılığı sunulabilmektedir. Bağlantılar pin, kaynak
ve cıvatalarla sağlanabilmektedir. Bağlantı kısımlarının farklılığından dolayı 3 farklı tip BRB sistemi seçenek olarak sunulabilir.

BRB elemanları, sismik kuvveti önemli ölçüde absorbe eder ve sönümler, böylece kirişler ve kolonlar gibi diğer yapısal elemanlar
bir deprem sırasında hasar görmezler.

ANALİZ VE TASARLAMAK İÇİN KULLANILAN YAZILIMLAR
Burkulması Önlenmiş Çaprazları, yapı tasarımcılarının kullandığı birçok program desteklemektedir.
ETABS, SAP2000, RAM, REVIT, RISA bu tarz tasarım programlarına örnektir.

Eşit çekme ve basınç kapasitesi.
Ek süneklik ve enerji sönümleme
Yapıda sigortaya benzer işlev görmesi ve deprem sırasında diğer yapı elemanlarında hasarı sınırlaması.
Yapıların güçlendirilmesinde kolay uygulanabilirlik ve performans seviyesinin artırılması.
Uzun servis ömrü, kontrol ve bakım gerektirmez.
Daha küçük boyutlu yapı elemanları (kolonlar, kirişler)
Zamandan da tasarruf sağlayan hızlı uygulama
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Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar

BRB KONFİGÜRASYONLARI

BRBF (BÖÇÇ) AVANTAJLARI
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Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar

BRB, mevcut ve yeni yapılacak yapıların performansının arttırılması için uzun yıllardır dünyada kullanılan bir teknolojidir.
BRB’leri yüksek binalarda, “outrriger” olarak adlandırılan destek sistemi olarak, deprem kuvvetlerinin önemli bir oranının
çevredeki kolonlarla, betonarme çekirdeğe aktarmak için kullanılabilirler.

Eski yönetmeliklerle tasarlanmış ve inşa edilmiş binalar depreme karşı zayıf ve savunmasızdırlar. Bu yapılar BRB'ler
kullanılarak depreme dayanıklı hale getirilebilirler. BRB'ler, büyük miktarda sismik kuvveti emme ve sönümleme yeteneğine
sahip yapısal elemanlardır. Yapıya BRB eklenerek yapı genelindeki deformasyonlar ve burulmalar kontrol edilebilir ve
azaltılabilir. BRB ile güçlendirilen projelerin maliyeti diğer geleneksel yöntemlere göre çok daha ekonomiktir. Ayrıca,
şiddetli depremlere karşı performansları, beton mantolama veya perde duvar ekleme gibi geleneksel yöntemlerden çok daha iyidir

BRB'ler beton, çelik ve kompozit yapıların güçlendirilmesinde kullanılabilir. Dolayısıyla bu teknoloji ile binalarımızı depreme
karşı dayanıklı hale getirip, can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarabiliriz.

UYGULAMA ALANLARI

Yeni ve Güçlendirilmesi Gereken Yapılar
Hastaneler
Okullar
Kamu binaları
Stadyumlar ve Spor Salonları
Kara, Hava ve Deniz Terminalleri
Alışveriş Merkezleri
Köprüler
Müzeler
Sanayi Tesisleri
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Yapının dinamik yükler altında tepkisini azaltmak için yapıya eklenen, kütle, yay ve sönümleyiciden oluşan cihazdır.

Yapı frekansı ile cihaz frekansı üzerinde çalışmalar yaparak tepki kuvvetlerini azaltmaya çalışmak temel amaçtır.

Köprü ve zeminlerde dikey yönlü titreşimlerin, ince yapılarda yatay titreşimlerin azaltılması, yüksek katlı binalarda

salınım kontrollerinde, uzun konsol döşemelerde, büyük açıklıklarda ve birçok yapıda sismik ve rüzgar etkilere karşı

TMD cihazları kullanılabilir.

TMD sistemi yay kütleci veya sarkaç sistem olarak tasarlanabilir. Bu sistem sayesinde titreşim sorununa optimum

çözüm sağlanmaktadır. Titreşim frekansına göre gerçek zamanlı frekans ve sönümle kontrolü sağlanır. Farklı sorunlar

altında farklı TMD tasarımları önerilebilir, farklı yaklaşımlarda bulunulabilir. Ülkemizde ve dünyada da bunun birçok

örneği mevcuttur. TMD sistemi bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü bir sistemdir.

Altin Core mühendislik ekibi, titreşim alanındakı deneyimleriyle projenizin titreşim problemlerini çözecek uygun bir

cihaz tasarlayıp, üretip sunacaktır.

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİ  TMD

TMD
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Ayarlı Kütle Sönümleyiciler



Türkiye, deprem bölgesinde olup tarihi boyunca birçok büyük deprem yaşamıştır. Her depremi farklı tecrübelerle atlatmış,
farklı sonuçlar elde etmiştir. Yaşananlar, yeni deprem yönetmelikleri ve yeni tasarım yaklaşımları oluşması gerektiğini
göstermiştir. Bu anlamda incelenmesi gereken konulardan biri de yapısal olmayan iç ve dış duvarlardır.
Geçmişten beri duvarların taşıyıcı eleman olarak görülmemesi sebebiyle hem tasarımcılar duvar modelde deprem
etkisini göze almamış, hem de uygulayıcılar tarafından inşası önemsenmemiştir. Bu yaklaşım depremlerde can ve mal
kaybına sebep olmuştur. Günümüze kadar olan büyük depremler mal kaybının %30’unun duvarlar sebebiyle oluştuğunu
göstermiştir. Bu da deprem esnasında oluşan kayıplarda duvarlarının önemini vurgulamaktadır.

Altın Core İnşaat Limited Şirketi, duvarlar için deprem ve rüzgar kuvvetleri karşısında hasarı en aza indirecek elemanlar
tasarlayıp üretmiştir. Duvarların tasarımında bina yer değiştirmelerinin ve bina statiğinin etkilemeyeceği göz önüne
alınmış, duvar kapasitesinin gelen kuvvetten fazla olmasına dikkat edilmiştir. Duvarların bir doğrultuda hareketi devam
ederken diğer doğrultuda mukavemeti korunmaktadır. Bu hareketin doğru şekilde gerçekleşmesi için kolon-duvar ve
kiriş-duvar arasında belirlenen miktarda boşluk bırakılmaktadır, aynı zamanda çerçeve içinde duvarın uygun şekilde
sabitlenmesi gerekmektedir. Duvar ve kolon arasındaki boşluk kat yüksekliğinin yüzde biri kadardır. Kirişle duvar arasındaki
boşluk da maksimum sehim miktarı veya 25 mm olarak belirlenmiştir. Boşluklar taş yünü, strafor vb. malzemelerle doldurulmaktadır.

Altın Core Duvar Destek Elemanları U şeklindedir ve doğrultusu boyunca ilave donatılar bulunmaktadır. Malzeme
bakımından paslanmaz çelik veya galvanize çelik tercih edilmiştir. Yapılan araştırmalar, U şeklinde seçilen destek elemanı
sayesinde duvarın her iki yöndeki hareketini de doğru şekilde yaptığını, duvarı çok iyi saran bir destek elemanı olduğunu
göstermiş, ilave donatılar da duvara diğer yönde gelen kuvvetlere karşı önemli derecede koruma sağlamıştır. Duvar
uzunluğunun 4 m, duvar yüksekliğinin 3.5 m ile sınırlandırılması gerekmektedir, 4 m yi aşan duvar boyu veya 3.5 metreyi
aşan duvar yüksekliğinde, sisteme destek kolon elemanı eklenmelidir.
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Sismik Duvar Destek Elemanları

SİSMİK DUVAR DESTEK ELEMANLARI



Kurşun çekirdekli sismik izolatörler (LRB) deprem enerjisinin yapıda meydana getireceği hasarları azaltmak için kullanılan
bakım gerektirmeyen uzun süreli izolatörlerdir (mesnetlerdir).
Yüksek enerji sönümleme kapasitesi ve yatay haraketleri azaltma özellikleri basit elastomerik mesnetlere göre en büyük
avantajıdır. Kurşum çekirdekli izolatörler, izolatör yüksekliğinin %70’inden %200’üne kadar yatay hareket kapasitesine
sahip olacak şekilde tasarlanmaktadırlar.

Bu tip izolatörlerde; kurşun çekirdek enerji tüketerek yapıya gelen sismik kuvvetleri ve deplasmanları azaltır. Ayrıca,
yapılarda rüzgara karşı direnç sağlamaktadır. Sismik kuvvetlerin tasarım yüklerinden fazla gelmesi durumunda kauçuk
izolatörler büyük elastikiyet kabiliyetleri sayesinde stabilitelerini koruyarak yüksek kesme kuvvetlerini karşılarlar.
Kauçuğun elastikiyeti sayesinde, deprem sonrasında yapı eski konumuna tekrar döner.

SİSMİK İZOLATÖRLER KURŞUN ÇEKİRDEKLİ SİSMİK İZOLATÖRLER
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Sismik İzolatörler

Spherical Square

Kuvvet - Deplasman Histerik EğrisiLRB Kesiti

D : LRB Çapı 
W1 : Bağlantı plakasının genișliği
H1 : LRB’nin toplam yüksekliği  
H2 : LRB’nin yüksekliği   
QD : Karakteristik kuvvet
Fy : Akma kuvveti
Fmax  : Maksimum dayanım
K V : Düșey rijitlik   
K U : Elastik rijitlik   
K d : Elastikiyet öncesi rijitlik 
Ke� : Efektif rijitlik  

LR
B



Tabloda, kurşun çekirdekli sismik izolatörlerin tasarımı ile ilgili teknik değerler gösterilmektedir.
Özel tasarımlar için lütfen ARFEN ile iletişime geçiniz.
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SİSMİK İZOLATÖRLER

Sismik İzolatörler

To
pl

am
 Y

ük
 

(k
N

)

(%
)

Ürün Kodu
Sa

bi
t 

D
ep

la
sm

an
 

(m
m

) Boyut Civata Nitelik (Deprem durumunda 60 mm 
deplasman için)

A
(k

gf
)
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K  
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3000

3

LRB300-L3-T10 100 650 730 40 287 217 30 8 64 17452 2030 11653 3089 624

LRB300-L3-T15 150 650 730 40 367 297 30 8 64 11635 1353 7769 2412 718

LRB300-L3-T20 200 650 730 40 447 377 30 8 64 8726 1015 5826 2074 812

5

LRB300-L5-T10 100 650 730 40 287 217 30 8 107 20000 1992 11653 3780 631

LRB300-L5-T15 150 650 730 40 367 297 30 8 107 13333 1328 7769 3117 729

LRB300-L5-T20 200 650 730 40 447 377 30 8 107 10000 993 5826 2785 827

7

LRB300-L7-T10 100 650 730 40 287 217 30 8 143 21985 1960 11653 4342 638

LRB300-L7-T15 150 650 730 40 367 297 30 8 143 14657 1307 7769 3688 738

LRB300-L7-T20 200 650 730 40 447 377 30 8 143 10993 980 5826 3362 839

4000

3

LRB400-L3-T10 100 750 830 40 287 217 30 8 91 23964 2746 21383 4270 824

LRB400-L3-T15 150 750 830 40 367 297 30 8 91 15976 1830 14255 3355 951

LRB400-L3-T20 200 750 830 40 447 377 30 8 91 11982 1373 10691 2897 1078

5

LRB400-L5-T10 100 750 830 40 287 217 30 8 143 26952 2700 21383 5082 833

LRB400-L5-T15 150 750 830 40 367 297 30 8 143 17968 1800 14255 4182 965

LRB400-L5-T20 200 750 830 40 447 377 30 8 143 13476 1350 10691 3732 1096

7

LRB400-L7-T10 100 750 830 40 287 217 30 8 206 30449 2645 21383 6074 844

LRB400-L7-T15 150 750 830 40 367 297 30 8 206 20229 1763 14255 5193 971

LRB400-L7-T20 200 750 830 40 447 377 30 8 206 15225 1322 10691 4752 1118

5000

3

LRB500-L3-T10 100 800 880 40 280 210 30 8 107 27067 3082 19115 4871 903

LRB500-L3-T15 150 800 880 40 352 282 30 8 107 18406 2096 12998 3885 1025

LRB500-L3-T20 200 800 880 40 433 363 30 8 107 13534 1541 9558 3330 1162

5

LRB500-L5-T10 100 800 880 40 280 210 30 8 184 31375 3016 19115 6075 916

LRB500-L5-T15 150 800 880 40 352 282 30 8 184 21335 2051 12998 5110 1044

LRB500-L5-T20 200 800 880 40 433 363 30 8 184 15688 1508 9558 4567 1188

7

LRB500-L7-T10 100 800 880 40 300 230 30 8 254 35170 2955 19115 7189 999

LRB500-L7-T15 150 800 880 40 372 302 30 8 254 23916 2009 12998 6243 1133

LRB500-L7-T20 200 800 880 40 453 283 30 8 254 17585 1478 9558 5712 1283

12000

3

LRB1200-L3-T10 100 1250 1330 40 290 200 36 12 254 66264 7677 67744 11911 2223

LRB1200-L3-T15 150 1250 1330 40 356 286 36 12 254 45338 5253 46341 9487 2471

LRB1200-L3-T20 200 1250 1330 40 422 352 36 12 254 34457 3992 35227 8226 2720

5

LRB1200-L5-T10 100 1250 1330 40 302 232 36 12 429 76050 7529 67744 14684 2364

LRB1200-L5-T15 150 1250 1330 40 374 304 36 12 429 52034 5151 46351 12307 2683

LRB1200-L5-T20 200 1250 1330 40 446 376 36 12 429 39546 3915 35227 11070 3001

7

LRB1200-L7-T10 100 1250 1330 40 314 244 36 12 572 83670 7408 67744 16934 2502

LRB1200-L7-T15 150 1250 1330 40 392 322 36 12 572 57248 5069 46351 14595 2889

LRB1200-L7-T20 200 1250 1330 40 470 400 36 12 572 43508 3850 35227 13379 3275



Sürtünme yolu ile enerjiyi sönümleme prensibi ile çalışmaktadır. Bu tip izolatörlere etki eden sismik kuvvetlerin statik
sürtünme kuvveti limitini geçmesi durumunda, izolatörde bulunan çelik küre iç bükey alt plakanın üzerinde kaymaya
başlamaktadır. Bu hareketten sonra izolatör, bulunduğu yapının sarkaç gibi salınım yapmasını sağlamaktadır. Oluşan dinamik
sürtünme kuvveti ile izolatörün konkav geometrisi deprem enerjisinin sönümlenmesini sağlar. Sarkaç izolatörler taşıyıcı
sistemin ihtiyacına gore tek eğri yüzeyli veya çok eğri yüzeyli olarak tasarlanmaktadırlar. Diğer modeller ile karşılaştırıldığında
boyutları daha küçüktür. En önemli avantajlarından biri, yapıya etkimesi mümkün olan burulma etkileri engellemektedir.
İzolatörlerin çalışma prensibi, sismik kuvvetlerin sönümlenerek yapının etkin salınım periyodunu uzatma prensibine dayanmaktadır.

SÜRTÜNMELİ SARKAÇ (PENDULUM) TİPİ

 

SİSMİK İZOLATÖR

Doğal kauçuğa, ekstra malzemeler ilave edilerek sönüm kapasitesi arttırılmıştır. Yüksek sönümleme kapasitesi olan
kauçuk mesnetler, HDRB özel bileşimli sönümleme özellikli kauçuk ve kauçuk tabakaları arasında çelik plakalı takviye
edilmiş çoklu katmanlardan oluşur. Çelik plakalar düşey rijitliği ve kauçuk yatay esnekliği sağlamaktadır. Müşteri
istekleri doğrultusunda dikdörtgen veya dairesel olarak imal edilebilirler.

YÜKSEK SÖNÜMLEYİCİ KAUÇUK İZOLATÖR (HDRB)

13

Sismik İzolatörler



14

Viskoelastik Sönümleyiciler

Viskoelastik sönümleyicilerde, yapının dinamik enerjisini dağıtmak için viskoelastik silikon kullanılır. Yapısal elemanlar
arasında nispi yer değiştirme meydana geldiğinde, silikon cihazın iki haznesi arasında harekete geçer. Bu sistem hem
çekme hem de basınç altında aşağıdaki gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir:

      Köprü tabliyesi ile köprü ayağı arasında bağlantıyı sağlamak için,
      Binalarda rüzgâr desteği olarak,
      Deprem izolasyonunda kullanılabilir.

Viskoelastik sönümleyicinin, sönümleme grafiğinde bakıldığında yükleme tipine bağlı olarak iki farklı bölgede çalıştığı
görülmektedir: Yüksek hızdaki yer değiştirmelerde, iki hazne arasında basınç farkı çok fazladır. Bu yüzden, sönümleyici
bunu yüksek kuvvetle karşılar. Düşük hızda ise sıvının viskozitesi, basınç farkı oluşturmak için yetersizdir.

Özellikleri:
       Viskoelastik sönümleyiciler düşük hızdaki yer değiştirmelere tepki vermezler.
       Tüm yönlerde yerleştirilebilirler.
Viskoelastik sönümleyiciler istenilen ebatlarda ve projenizin gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretilir.

VİSKOELASTİK SÖNÜMLEYİCİLER
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Yapısal Gergi Çubukları

YAPISAL GERGİ ÇUBUKLARI

Nominal
Thread Size

M100-M130

ASDO350-S ASDO540-S ASDOE600-S

M12 M16-42 M45-85 M90-M100 M105-M160 M12-M42 M48-M56

fy [N/mm ] 355 355 540 540 520 630 600 460

510 510 700 700 700 710 800 650fua [N/mm ] 

Piyasada ‘’tension rod,tie rod ya da tie bar’’ olarak da bilinen gergi çubukları , iki temel bileşenden oluşurlar; yüksek
mukavemetli yuvarlak çubuk (rod,mil) ve bağlantı parçaları olarak adlandırılmaktadır. Arfen tarafından tedarik edilen
çubuklar yüksek mukavemetli çelikten imal edilmekte olup, 12-100 mm arası çaplarda ve tek parka halinde maksimum
12 uzunlukta olurlar.(daha uzun sistemler, manşon ile birbirlerine bağlanarak elde edilebilirler.) Yüksek yükler taşıyabilmektedirler.
Böylece malzeme , kurulum ve nakliye gibi maliyetleri düşürmektedirler. Gerekli yük kapasitesine, yapısal ve mimari
gereksinimlere göre farklı kalite ve tipte çubuklar önerebilir. Örneğin kapalı ve kuru ortamlar için boyalı ve boyasız karbon
çelik ürünler önerilirken , açık ortam ve yüksek korozyon görülen bölgeler için galvanizli veya paslanmaz çelik tedarik
edilebilmektedir. Gergi çubuklarının en yaygın uygulamaları askılar,destekler,çapraz bağlantılar ve rijitlik makası uygulamalarıdır.

Bağlantı Aksesuarları
Örnek görselde görülen bağlantı parçalarından bazıları aşağıdaki gibidir, gergi sistemleri talep üzerine özel bağlantı parçaları
ile birlikte de temin edilebilmektedir.

Manşonlar
Manşonları, 6-12 metre uzunlukların yeterli olmadığı yerlerde gergi çubuklarının boylarını arttırmak üzere veya gergi çubuklarını
ön germek , sahada uzunluk ayarlamak için kullanılırlar. Manşonlar boru tip işlenmiş parçalar olup uygulama amacına istinaden
farklı şekillerde imal edilebilirler.
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Yapısal Gergi Çubuklarının Avantajları
      Ayarlanabilir olmaları sebebiyle , sahadaki küçük ölçüm hatalarını tolere edebilirler.
      Kurulumları kolaydır.
      Sahada kurulumu hızlandırmak amacıyla pimler uzunluğa göre fabrikada birleştirilmiş olarak sahaya sevk edilebilirler.
      Eklenerek uzun kirişler elde edilebilir.
      Kullanılacağı alandaki uzunluklar net değilse eğer ilave parçalar ile uzunlukları yönetilebilir.
      Ön germe verilerek kurulum esnasında ve ardında yapılardaki sapma, eğilmeT, bükülme gibi deformasyonlar control edilebilir.
      Düşük maliyet, yüksek mukavemet için soğuk hadde dişler açılarak üretilmiştir.
      Farklı tip yüzey/malzeme alternatifleri ile her ortamda kullanılabilme avantajı sunar.
      Fonksiyonel , basit , dayanıklı , güvenilir ve control edilebilir sistemlerdir.

Uygulama Alanlarına Örnekler
Sergi ve fuar alanları, otobüs terminalleri ve havalimanı binaları, köprü yapıları ve yaya köprüleri, galeriler ve alışveriş merkezleri,
cam tavanlar ve cepheler, endüstriyel binalar yapısal gergi çubuklarının kullanıldığı alanlara örnek verilebilir.
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YAPISAL BASINÇ ÇUBUKLARI

Basınç çubukları, hem germe hem de basınç yüklerine çalışabilen sistemlerdir. Profil ve boruların kaba görüşünün
önüne geçmesi ve diğer gergi sistemleri ile birlikte hoş bir kompozisyon oluşturması için tasarlanıp geliştirilmiştir.
Basınç çubukları stadyum çatıları, havalimanı ve AVM gibi geniş kanopilerin bulunduğu yapılarda özellikle rüzgâr
yükünün etkisi ile gerilmeye çalışırken yapının kendi ağırlığı ile de basınca çalışırlar. Sistem mimari gergi sistemleri
ile kompozisyon oluşturması için görsel olarak benzeyen, aynı zamanda her iki yöne de çalışmasıyla birbirlerinden
ayrılmaktadır.
Her bir basınç çubuğu yüksek performanslı çelikten dairesel bir içi boş bölüm ve her iki ucunda dişli saplamalarla
standart çatal uçlara monte edilen kaynaklı taper bağlantılarından oluşur. Çatal uç bağlantı, basınç çubuğunun boyunun
ayarlanmasına olanak sağlar. Nominal boy ayarlama miktarı ±50 mm’dir. Hem basınç, hem de gerilim yüklemeler için
kullanılabilir. Çelik profillere ve borulara mimari bir alternatiftir. Kurulumu kolaydır. Optimum mukavemet sağlayan dairesel şekle sahiptir.

M60+M60M56M52M48M45M42M36M30M27M24M20M16M12Diş Boyutu Değerleri

mm

mm

mm

mm

12

113

84

-

-

31

43

-

30

16

201

2

157

-

-

85

110

-

79

20

314

245

-

-

132

171

-

123

24

452

3

353

-

-

190

247

-

178

27

573

3

459

-

-

248

322

-

232

30

707

561

-

-

303

392

-

283

36

4

817

-

-

441

572

-

412

42

-

-

605

785

-

565

45

-

-

705

914

-

658

48

5

-

-

795

-

742

52

5

-

-

949

-

886

56

-

-

-

60

-

-

-

M60+M56M48M42M36M30M27M24M20M16M12Diş Boyutu Değerleri

F

mm

mm

mm

mm

92

84

51

67

47

15

177

2

157

94

125

87

18

254

245

2

147

196

136

22

380

3

353

3

212

282

195

25

491

3

459

276

368

255

28

616

561

336

448

311

34

908

4

817

490

653

453

39

673

897

621

45

5

678

958

656

52

17

934

900
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Sismik ve Titreşim Taban İzolasyonu

SİSMİK VE TİTREŞİM TABAN İZOLASYONU

Veri merkezi, sığınak, ameliyathane ve müze gibi yerlerde bulunan hassas cihazlar, deprem anında oluşan sarsıntıdan
kaynaklı olarak zarar görebilmektedir. Bu zararın önüne geçebilmek taban izolasyonu ile mümkündür. Binanın
döşemesine yapılacak taban izolasyonu ile bu sarsıntılar en aza indirgenip en az zarar ile kurtulunabilir.

Altın Core olarak bu tür binalardaki cihazlarınıza uygun olarak taban izolasyonu için çözüm üretiyor ve uygulamasını
yapıyoruz. Sismik izolasyon tablası ve yükseltilmiş (yüzer) döşeme ile hassas cihazlarınızın korunmasını sağlıyoruz.
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Trafolar İçin Sismik ve Titreşim İzolasyonu

TRAFOLAR İÇİN SİSMİK VE TİTREŞİM İZOLASYONU

Şiddetli deprem sırasında, elektrik üretim ve dağıtım santrallerindeki trafoların devrilmesi, o bölgede tam bir elektrik
kesintisine ve elektrik iletim ve dağıtım şebekesinin bozulmasına neden olur.
Enerji santrallerinde trafoların hasar görmemesi, deprem esnasında oluşan yatay ve dikey titreşimlerin sönümlenmesi
ile sağlana bilir. Bunun için uygun çözümlenmiş kombine bir cihaz gerekmektedir.
Bu cihaz FPS sismik izolatör, viskoz damper ve yay kullanılarak kombine edilmiş ve tarafımızca tasarlanmıştır.
Cihazlar trafoların altına monte edilerek, trafolar zarar görmeyecek ve olası elektrik kesintisi olmayacaktır.

İLETİM HATLARI

SANTRAL

DAĞITIM ABONELERİ

İLK VOLTAJ ABONELERİ

ZAYIF BASKI ABONELERİ

İKİNCİ VOLTAJTRAFO MERKEZİ
VOLTAJ YÜKSELTİCİ

YÜKSEK BASINÇLI TÜKETİCİLER

TRAFO
DİREĞİ
VOLTAJ

DÜŞÜRÜCÜ
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SİSMİK PROJELENDİRME VE UYGULAMA

Altın Core olarak sizlere sadece sismik ve titreşim kontrol cihazlarının üretimini değil aynı zamanda projelendirme ve
uygulamasını da yapıyoruz.
Mevcut binanızın güçlendirmesi, taban izolasyonu, titreşim control cihazlarının tasarımı, üretimi ve uygulaması ve yeni
yapılacak olan binanızın sismik projelendirilmesi ve uygulamasında sizlere çözüm üretiyoruz.
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