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Introduction

The services provided by MeKano4 include the following 
aspects:

Quality

MK4 SYSTEM MK4 & CON-akCON-ak

Giri
Mekano4 S.A.'n n sa lad  yüksek kaliteli ürün ve dünya çap ndaki servis a yla köprü ve di er
yap lar n in as nda teknik çözümler sunan uzman bir firmad r. CON-ak uzun y llard r her türlü
betonarme, çelik ve ardgerme statik projelerinde büyük i lere imza atm  ba ar l  ve uzman bir 
mühendislik kadrosuyla Mekano4 firmas  ile i  ortakl  çerçevesinde kurulmu  bir firmad r. 

Tasar m ve mühendislik çözümlerinin yan  s ra, ask  sistemleri (stay cable) tedari i ve kurulumu, 
ardgerme, köprü istinatlar  ve birle im elemanlar , zemin ankrajlar  ve yüksek gerilimli çubuklar n n
tedari i irketimizin faaliyetleri kapsam ndad r. 

Önerilen MK4 ardgerme sistemi, köprülerin ve di er yap lar n in as ndaki teknik artlar  kar layacak 
gerekli ekipman, aksesuar ve ankraj tak mlar n  içerir. 

Bütün bile enlerin tasar m  ve hesaplamalar  bütün Avrupa birli i üyesi ülkelerde yap lan ardgerme 
uygulamalar nda uyulmas  zorunlu olan yeni ETAG-013 koduna uygun olarak yap lmaktad r. 

Farkl  alanlardaki ardgerme uygulamalar ndaki tecrübemizle birlikte teknisyen ve mühendislerden 
olu an ekibimiz, ba ar m z n ve in aat mühendisli i alan nda yeni sorunlara meydan okumam z n 
garantisidir. Uygulama olarak; köprüler, binalar, LNG depolar , silolar,bar naklar, ileti im kuleleri, 
nükleer santraller, asma yap lar gibi bütün yap larda ardgerme ve ask  sistemleri (stay cable) 
çözümlerini sunuyoruz. 

Kalite

CON-ak' n sundu u hizmetin kapsad klar :

- Tasar mdan son imalata kadar projenin her a amas nda teknik destek 
. 
- Projelerin kendilerine has özelliklerine göre her zaman de i ime ve geli ime aç k hareketli ve sabit 
ankraj ve birle im parçalar
. 
- Tasarlanan sistemler ardgerme yap lar için Avrupa standard  olan ETAG-013'e göre test edilmi tir. 
. 
- Projenin özelli ine göre metal veya PE/PP kanallar kullanabilme olana
. 
- Otomatik ve hafif gergi ekipmanlar
. 
- Her projede optimum çözüme ula abilmek için alternatif tasar m ve yap m çal malar

Mekano4; tasar m, üretim, ankraj, itme halat ,gergi ve enjeksiyon gibi yedek ekipmanlar gibi gerekli 
bütün ardgerme i lerinin tedarik ve kurulumunu kapsayan yeni Avrupa standard  ETAG-013 
do rultusunda ISO 9001:2000'e uygun olarak haz rlanm  bir bütün Kalite Sigorta Program  
geli tirmi tir. Bu sayede MeKano4 taraf ndan imal edilen bütün ardgerme i leri bu kalite sistemi 
kapsam na al nm t r.



THE STRESSING TENDONHALAT DEMETLER  VE B LE ENLER CON-ak

Ardgerme sistemlerindeki temel eleman yüksek mukavemetli çelik halat demetleridir. 
Demet (Tendon) bir veya daha çok halattan, onlar  içine alan bir kanaldan (duct) ve 
iki ucuna da kolayca tak labilen, kullan l  ve sa lam ankrajlardan meydana gelir. 
. 
. 
Foto rafta birle im eleman yla ba lanm  iki parçadan olu an bir tendonun genel
emas  görülmektedir. 

. 

. 
n a sürecine uyacak ekilde demetler; beton dökümünden önce ya da sonra, topluca

veya tek tek halatlar manuel veya halat itici yard m yla kanallardan geçirilir. Daha
sonra bütün tendonlar hidrolik krikolar yard m yla gerilir. 

Hareketli Ankraj

Ba da t r c
..(Coupler)

Sabit Ankraj

Giri



Strands

STRANDS

7 telli halat (Strand)
. 
Ardgerme demetlerinde kullan lan halatlar (strands) dü ük gev eme katsay l  7 telden 
olu ur. 
. 
En çok kullan lan çaplar s rayla 1770/1860 N/mm2 ve 1860 N/mm2 gerilim kuvvetlerine 
kar l k gelen 0.6” (15.2/15.7 mm) 0.5” (12.7/12.9 mm)'dir. 
. 
. 
A a daki tabloda 7 telli halat n (strand) özellikleri verilmektedir. 

CON-ak 7 TELL  HALAT (STRAND)



Ducts

DUCTS

HDPE and PP Ducts

METAL/PE-PP KORUGE KANAL (DUCT) CON-ak

Metal Koruge Kanal (Duct)
Ardgerme demetleri kal b n içinde et kal nl  0.3 ile 0.5 mm aras nda de i en koruge (bazen 
galvanizli) çelikten imal edilmi  kanallar n içinde yer al rlar. Tabloda ço unlukla kullan lan 
kanallar n ölçüleri bulunmaktad r. 
. 
Kanallar genellikle 4-6 m uzunlu unda tedarik edilir ve sahada birle tirilir. Kanallar gergi 
i leminden sonra harçla, balmumuyla ya da ba ka bir paslanmaya dayan kl  bile imle 
enjekte edilir. 

Demetlerde geli mi  paslanma korumas  ve yorgunluk dayan m  için yüksek güçlü oluklu 
HDPE ve PP ürünleri önemle tavsiye edilir. 59, 76, 100, 115,130mm çap ndaki ürünler 
taraf m zdan tedarik edilmektedir. Ayr nt l  bilgi için teknik ekibimizle ileti ime geçiniz. 

PE-PP Koruge Kanal (Duct)



Live End Anchorage MSA

LIVE END ACHORAGE MSACON-ak HAREKETL  ANKRAJ (MSA)

Hareketli Ankraj (MSA)

Bütün ankrajlar ayn  prensiplere göre tasarlanm t r, sadece halatlar n say  ve ölçülerine 
göre çe itlenmektedir. 
. 
Hareketli ankrajlar demetlerde hidrolik krikolar taraf ndan uygulanan germe i lemi 
s ras nda ard germe kuvvetinin tendona giri ini kolayla t r r. 
. 
MSA Hareketli ankrajlar ; PTI, BS gibi en çok talep edilen uluslar aras  standartlara uygun 
olarak tasarlanm t r. 
. 
Bütün ankrajlar temelde dökme demir, çelik dairesel levha ve kamalardan olu ur. (cast 
trumpet anchor plate and wedges ) . Ankrajlardaki bütün parçalar ve onlara kar l k gelen 
ölçüler tasar mda maksimum ekonomiyi sa layacak ekilde seçilmi tir. (Tabloya bak n z) 



Multiple Coupler MCB

MULTIPLE COUPLERÇOKLU BA DA TIRICI (MULTIPLE COUPLER) CON-ak

Çoklu Ba da t r c (Multiple Coupler, MCB)

Ekonomik bir birle tirici dizisi sahada kolayca kurulumu sa lamak üzere tasarlanm t r. 
. 
Birle tiriciler demetlerin boylar  veya projede kullan lan in a tekni i yüzünden tek parça 
halinde kurulup gerilemedi i durumlarda birden çok demetin devaml l n  sa lamak 
amac yla kullan l r. 
. 
Demetin ilk safhas  normal ekilde gerilir ve ba lan r daha sonra ikinci parçan n sabit ucu 
ilkinin etraf na kurulur. 
. 
Kurulmu  olan bütün birle im harç giri i olan konik/silindirik bir kapla kaplan r. 



Automatic Dead End Anchorage MPA

DEAD END ANCHORAGESCON-ak SAB T ANKRAJ

Otomatik Sabit Ankraj (MPA)
E siz MK4 Otomatik sabit ankraj , MPA, demetin bir ucunda kullan lmak üzere
dü ünülmü tür, demetin di er ucundaysa hareketli ankraj, MSA, kullan l r. 
. 
Temel prensibi halatlar n demir levha taraf ndan otomatik olarak sabit tutulmas d r.  
. 
Yer azl ndan dolay  düzgün yerle imin yap lamad  durumlarda kullan l r. 



Semi-bonded Dead End Anchorage MPSB

DEAD END ANCHORAGESSAB T ANKRAJ CON-ak

Yar -Sabit Ankraj (MPSB)
MPSB ankraj  bir istinat levhas ,  çekme k skac  ve sabitleyici levhadan olu ur.  
. 
Bu ankrajlar halat ve beton aras ndaki ba n avantaj n  kullanmak amac yla yap n n içine 
gömülür.  
. 
Kuvvetin betona sadece istinat levhas  vas tas yla iletilmek zorunda oldu u yerlerde, 
halatlar n kanal ve istinat levhas  aras nda kalan k s mlar n n üzerinde PE man onlar  
kullan labilir. 



Dead End Anchorage with Extrusion Grip MPT

DEAD END ANCHORAGESSAB T ANKRAJCON-ak

K skaç Tipi Sabit Ankraj (MPT)
Ankrajlar n ula lamaz oldu u veya betonun içine gömülmek zorunda oldu u durumlarda 
bu tip sabit ankraj çe itleri gereklidir.  
. 
Bu tip sabit ankrajlar dökme demir boru(trumpet), ankraj levhas , çekme k skaçlar  ve 
sabitleyici levhadan olu ur. 



LIVE END ANCHORAGES FOR SLABS

Flat Live End Anchorage ML4/0.6”

Live End Anchorage MUNB 1/0.6”

DÖ EME Ç N HAREKETL  ANKRAJ CON-ak

MK4 ba s z tek halat sistemi 15 mm (0.6”) çap nda halat ve s zd rmaz kapak ve 
zemberek ile sabit ankraj olarak da kullan labilen dö eme tipi hareketli MUNB 1/0.6” 
ankraj kullan r. 
. 
Halatlar polietilen k l f içine gres ya  konmas yla üretilen fabrika yap m  bir pas korunma 
sistemine sahiptir. 

Dö eme Tipi Hareketli Ankraj (MUNB 1/0.6”)

Yass  Tipi Hareketli Ankraj (ML4/0.6”)
Binalarda, köprü tabliyelerinde ve di er uygulamalar n dö eme ardgermesinde kullan lan 
MK4 ankrajlar  5 adete kadar ML4/0.6”. ankraja kar l k gelen kanallar n içinde 15 mm (0.6”) 
çap nda halattan olu ur. 
. 
Halatlar tek halat krikosuyla teker teker gerilir ve kilitlenir. 



LIVE END ANCHORAGES FOR SLABS

Flat Dead End Anchorage MPC

Flat Live End Anchorage ML4/0,5”Yass  Tipi Hareketli Ankraj (ML4/0.5”)

Dö emelerde kullan lan di er bir ankraj olan ML4/0,5”, ML4/0,6”ile ayn  tasar ma sahiptir. 
. 
ML4/0,6" ten fark  sadece kullan lan halatlar 0,5”tir ve kanallar 72×18 mm ölçülerindedir. 

Yass  Tipi Sabit Ankraj (MPC)

ML düz ankrajlar n ölü uçlar  için, verimlili i yüksek ve sökümü kolay olan MPC tipi 
ankrajlar  önerilmektedir.  
. 
Ankraj uzunluklar  ve levha ölçüleri tabloda belirtilmi tir. Detayl  bilgi için lütfen teknik 
ekibimizle irtibata geçiniz. 

CON-ak DÖ EME Ç N HAREKETL  VE SAB T ANKRAJ



Unitary Coupler MCU

UNITARY COUPLERSTEKL  BA DA TIRICI (UNITARY COUPLER) CON-ak

Tekli Ba da t r c  MCU (Unitary Coupler)

MCU Tekli ba da t r c /birle tirici tek halat birle tirmek için kullan l r. 
. 
K s tl  çal ma alanlar nda kullan labilir olmas  ana özelli idir. 
. 
Çoklu ba da t r c /birle tirici MCB'nin yer s k nt s  yüzünden kullan lamad  belli kal nl a 
sahip köprü tabliyesi gibi alanlarda MCU ideal bir sistemdir. 

Gergin Tekli Ba da t r c  MUT (Stressed Unitary Coupler) 

kiz dökme silindirle kar l kl  kamalardan olu an bu birle tirici hem bir birle im eleman  hem de 
krikonun ba lanabilece i bir gergi noktas  olarak görev yapabilmektedir. 
. 
E siz geometrisi sayesinde di er birle tiricilerin kullan lamad  yerlerde bu birle tirici 
kullan labilir.  
. 
MUT birimi özellikle tanklar, silolar gibi dairesel yap lar ve gerilimin tek halatl  kriko kullan larak 
sa land  yap larda kullan l r. 



TENDON PROPERTIESHALAT DEMETLER N N TEKN K ÖZELL KLERCON-ak



TENDON PROPERTIESHALAT DEMETLER N N TEKN K ÖZELL KLER CON-ak



Multi-Stressing Jacks. MS Series 

STRESSING EQUIPMENTCON-ak ARDGERME EK PMANLARI

Çoklu Germe Krikosu (MS Serisi)

MK4 germe krikolar  çoklu germe ekipmanlar n n 4. Nesil ürünüdür.  
. 
Bütüncül tasar m, yüksek hassasiyet ve kolay kullan m gibi yenilikleri bünyesinde toplam t r. 
.  
MK4 germe krikolar  genelde sabit bir silindir ve hareketli bir pistona sahip çift çal ma tipli 
merkezi delik olan pres kütü ü eklindedir ve 700 bar bas nçta çal abilecek ekilde 
tasarlanm t r. 
. 
Krikonun iç birimleri demetle hizalamay  kolayla t rabilmek için döndürülebilir durumdad r. 
. 
Krikolar standart yatay konumda ya da dikey konumda çal t r labilir ve otomatik hidrolik 
kilitleme özelli i aletin kamalar  do ru yerle tirmesini sa lar ve bu ekilde transfer 
esnas ndaki yük kayb n  en aza indirir. 
. 
Bütün krikolar sahaya teslim edilmeden önce projenin kendine özgü yük/bas nç özelliklerine 
göre ayarlan r. 



MK4 Monostressing Jacks. Arrow Series

Hydraulic Pumps

STRESSING EQUIPMENTARDGERME EK PMANLARI CON-ak

Tekli Germe Krikosu (Ok Tipi)

Ok tipi kriko öncelikli olarak tek halatla çal an MUNB 1/0.6” tipi aktif ankraj ve ML tipi düz 
ankrajlar n gerilmesi için tasarlanm t r.  
. 
Bu kriko hafiftir (kolay kullan labilir) ve halatlar n kuvvet alt nda serbest kalmas n  engellemek 
için boruda kamalar n do ru yerle mesini sa layan güçlü bir kilit sistemine sahiptir. 

Hidrolik Pompa

Merkezi konsol birimleri arabas na monte edilmi  geni  hidrolik pompa ekipmanlar  yelpazesi 
mevcuttur. 
. 
Ok tipi krikolarla, MS1 ve MS2 ile kullan lan BPT1 standart hidrolik pompaya ek olarak yeni 
yüksek kapasiteli hidrolik pompa BPT11 mevcuttur. 
. 
Bu pompan n daha büyük çok halatl  krikolarla birbiri ard na ba lanarak kullan lmas  
dü ünülmü tür ve hali haz rsa üretilen en büyük kriko MK4'ü çal t rabilecek kapasitededir. 



Blockout Dimensions and Requirments

BLOCKOUT DIMENSIONS AND REQUIRMENTSCON-ak UYGULAMA BOYUTLARI

Uygulama Boyutlar
Ekteki tabloda ölçüler ve halatlarla krikolar n yerle imi için gerekli olan mekan ölçüleri 
gösterilmi tir. 
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