




HAKKIMIZDA

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

 Çelik sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle sektörün nabzını 
tutan, deneyimli ve profesyonel kadrosuyla, her daim dinamik, 
yenilikçi bakış açısı ve mükemmelliyetçi yaklaşımıyla 1994 
yılında BURSA’da kuruldu.

BKM, çelik servis malzemelerinin yanı sıra, yeni yatırımı olan 
tünel (karayolu & hızlı tren) aksesurar üretimine de başlamış 
olup, müşterilerinin tüm demir çelik ürün ve işleme ihtiyaçlarını 
kaliteli  ve hızlı çözümler sunarak, satış öncesi ve sonrası 
hizmetiyle ve iş ortaklarına verdiği güvenle büyümektedir.

6000 m2 kapalı ve 5000 m2 açık alanda SAC, NPI, NPC, HEA, HEB boru ve profil çeşitleriyle 
beraber 2500 x 12000 kumlama + boyama, 3000 x 12000 CNC kesim, ibo bulon ve aksesuar 
üretimi hizmeti vermeye devam etmektedir.

 • Yurtiçinde elde edilen başarıları geliştirerek onların devamımı sağlamak.
 • Mükemmel bir işveren olma hedefiyle; dinamik, girişimci ve müşteri odaklı çalışmalarımızla uzun soluklu bir paylaşım elde etmek.
 • Sektörümüzde sağlık ve kalite esasıyla her zaman bir numara olmak.
 • Metal sektörü denince ‘’Bursa Kaynak’’ diyebilmek, dedirtebilmek...

 • Sektöründeki tüm gelişmelerden haberdar olarak devamlı bilgi ve teknoloji tazeleyen, yenilikleri takip eden, gelişim esaslı bir firma profili çizmek.
 • Ürünlerimizi en iyi şekilde, kaliteli olarak, müşterilerimize gönül rahatlıyla sunabilmek adına, tüm kalite esaslarına uymak ve bu esasları sürekli  
   geliştirmek.
 • Güvenilir, ansana saygı duyan girişimci, yenilikçi ve çalışkan bir kurum olarak kalabilmek hedefiyle yola çıkan şirketimiz gün geçtikçe vizyonunu 
   yanı sıra en büyük misyonu da ‘’Bursa Kaynak’’ ismini tüm yurtiçinde gururla sunabilmek olarak belirlemiştir.



Kendinden delen bulonlar için uzatma  ( manşon )

Kendinden delen bulonlar

 Bursa Kaynak, BK SDA kendinden delen bulonlar için farklı 
uygulamalara uyacak bir aksesuar serisi sunar.

En yaygın bileşenler manşon, merkezleyiciler, enjeksiyon döner sistemleri ve 
kendinden delen bulonların test edilmesi için çekme testi donanımıdır.

 Bursa Kaynak BK SDA Kendinden delen bulonlar kum, çakıl, silt, 
kil ve yumuşak ila orta sertlikte çatlak kaya formasyonları gibi sabit olmayan 
zeminler için benzersiz bir bulonlarlama çözümü sağlar. Bu tür zemin 
şartları olan projelerde Bursa Kaynak kendinden delen bulonlar en verimli 
güçlendirme çözümüdür. 

Ankraj çubuğunda su ile temizleme veya eşzamanlı delme ve derzleme 
için kullanılmak üzere içi boş bir delik bulunur. Çubukta standart delme 
takımlarına bağlantı için solda halat dişi bulunur. ISO standardında bir halat 
dişi profili elde etmek için soğuk haddelenmiş API standardı kalın cidarlı çelik 
borulardan imal edilmiştir. Haddeleme işlemi, çeliğin tane yapısını geliştirerek 
çeşitli uygulamalarda kullanıma uygun dayanıklı bir delme çubuğu elde etmek 
için akma dayanımını artırır.

•  Daha kısa kurulum süresi
    üretkenliği artırır

•  Daha hızlı kazı

•  Kullanımı kolay

•  Tükenir delme ucuyla dişli    
   çubuk

• Daha kısa kurulum süresi  
  üretkenliği artırır

• Daha hızlı kazı

• Kullanımı ve kurulumu kolay

Özellikler ve faydalar

Özellikler ve faydalar

BK SDA R32 L&N&S

Boyut R32
Tip L & N & S
Uzunluk 145 mm
Ağırlık 0,80 kg
Dış Çap ( mm, inç ) 42,40 mm
Korozyon Korumalı Hayır

BK SDA R32S
2m / 3m / 4m / 5m / 6m

Maks. Çekme Yükü (kN, lbs) 360 kN
Min. Performans Yükü 280 kN
Uzunluk 2-3-4-5-6 m

Ağırlık 5.6 / 8.2 / 12.3
16.4 / 24.6 kg

Dış Çap ( mm, inç ) 32 mm
Ort. İç Çap ( mm, inç ) 15 mm
Kesit Alanı ( mm², inç² ) 350 mm³

BK SDA 

BK SDA 



Kendinden delen bulonlar için somunlar

Kendinden delen bulonlar için delme uçları

 Bursa Kaynak, BK SDA kendinden delen bulonlar için farklı 
uygulamalara uyacak bir aksesuar serisi sunar. 

En yaygın bileşenler somun, merkezleyiciler, enjeksiyon döner sistemleri ve 
kendinden delen bulonların test edilmesi için çekme testi donanımıdır.

 BK SDA Kendinden delen bulonlar için delme uçları, bulonlarlama 
sisteminin en önemli parçasıdır ve kurulumun üretkenliğini belirler. Bursa 
Kaynak, farklı projelerde karşılaşılan değişen jeolojik taleplere uyacak geniş 
bir delme ucu serisi sunar. 

Performansı ve uygun maliyetliliği artırmak için dünya genelinde projelerden 
veriler toplanır ve bu veriler, penetrasyon hızı ve uç kalitesini artırmak ve 
üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarıma dahil edilir.

•  Daha kısa kurulum süresi
    üretkenliği artırır

•  Daha hızlı kazı

•  Kullanımı kolay

•  Tükenir delme ucuyla dişli    
   çubuk

• Daha kısa kurulum süresi  
  üretkenliği artırır

• Daha hızlı kazı

• Kullanımı ve kurulumu kolay

Özellikler ve faydalar

Özellikler ve faydalar

BK SDA R32
Nut SW46

Boyut R32 / SW46
Tip L & N & S
Uzunluk 45 mm
Ağırlık 0,0 kg
Anahtar Boyutu 46 mm
Korozyon Korumalı Hayır

BK SDA Button bit R51
ESS-F ø100

Delme ucu tipi ESS - F

Optimum 
penetrasyon

UCT
(N/mm²) < 100 

Mpa
Uzunluk 60.1 mm
Ağırlık 1,8 kg
Dış Çap (mm, inç) 100 mm

Uygun Koşullar Strong fractured 
rock formations 

BK SDA 

BK SDA 



Kendinden delen bulonlar için plakalarBK SDA 

SN Kaya Bulonu

 Bursa Kaynak, BK SDA kendinden delen bulonlar için farklı 
uygulamalara uyacak bir aksesuar serisi sunar. En yaygın bileşenler plaka, 
merkezleyiciler, enjeksiyon döner sistemleri ve kendinden delen bulonlarun test 
edilmesi için çekme testi donanımıdır.

•  Daha kısa kurulum süresi
    üretkenliği artırır

•  Daha hızlı kazı

•  Kullanımı kolay

Özellikler ve faydalarBK SDA domed plate
N R38 200x200

Plaka Boyutu R38
Tip N
Uzunluk 200 mm
Genişlik 200 mm
Kalınlık ( mm, inç ) 10 / 15 mm
Ağırlık 3.2 / 4.8 kg
Delik Çapı 33 mm
Korozyon Korumalı Hayır

BK SDA 

Delikler, Jumbo denilen sondaj makineleriyle 45mm. çapında 3-5m. boyunda 80-150cm aralıklarla açılmakta, içinde çimento şerbeti doldurulduktan sonra 26 mm. çapında 
ve delik uzunluğuna göre önceden atölyede hazırlanmış bulonlar, delik içinde itilmektedir.

Bulonun uç kısmındaki plaka ve somunun sıkılmasında önce,
çimentonun delik içinde katılaşması beklenmektedir.
SN bulonu boyutları 150x150 (mm) ve kalınlığı 8mm olan
çelik plakalarla desteklenirler.

Birden çok zatıf zemini 
bulonlarla bağlayarak, 

taşıma gücü yüksek bir 
kiriş oluşturup zeminin 

mukavemetini artırmak 
için yöntem.

Kaya parçalarının 
sabitlenmesi

Zayıf zemin 
döşemeleri 

sağlam zemine 
kaya bulonlarıyla 

bağlanarak 
kompozit bir çatı 

oluşturmak

Çatlak yüzeylerdeki 
sürtünme kuvvetini 
artırarak zeminin 
kaymasını ve 
hareketini engellemek 
için yöntem.

Bulonlarla çekme gerilmesi 
sonucu çevresindeki kayaya 

baskı uygular.
Bu etki sonucu basınçlı ve 

stabilize olmuş bir kemer oluşur.

Sağlam Zemin
Zayıf Zemin





www.bursakaynak.com +90 224 242 04 04 pbx
+90 224 242 40 39

info@bursakaynak.com

+90 533 956 04 47


