Kütle-Yay sistemi

1 Yapıdan kaynaklanan gürültü
ve sonuçları

Sükunet geri geliyor
Yol trafiği ve trenler hızları ve kendi
ağırlıkları nedeniyle yapılarından
kaynaklanan gürültü üretirler.
Gürültü tabanda yayılır ve binanın,
yakına yerleştirilmiş, hassas ölçüm
cihazları veya makineler üzerinde
titreşim tetikleyici biçimde etkir.

inalar, cihazlar ve makineler kendileri
titreşim üretebilen sistemlerdir. Trenler
veya trafik nedeniyle oluşan titreşimler söz
konusu objenin yapısı nedeniyle ayrıca
güçlendirilir. Mekanik titreşimler ve bu
nedenle oluşan ikincil hava sesi, yani
gürültüsü sürekli olduğunda insan
sağlığına zararlıdır. Titreşimler ayrıca

B

makinelerin ve cihazların işlevselliğini
olumsuz etkiler. Bunun sonucu olarak
kalite ve verimlilik üzerinde önemli
sınırlamalar ve olumsuz etkiler oluşur. Bina
yapısının üzerine dinamik yükler bindiğinde, bunun ötesinde, oturmalar ve çatlaklar
gibi hasarların oluşma tehlikesi de vardır.
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2 Yapıdan kaynaklanan gürültülere
karşı çok etkili koruma

On yıllar boyu
etkin
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apıdan kaynaklanan gürültü
emisyonları beklentiye göre
yerinde alınacak farklı önlemlerle
azaltılabilir. Kütle-Yay sistemleri
yapıdan kaynaklanan gürültüden
korumaya karşı büyük beklentilerin
olduğu her yerde kullanılır. Sylomer®
ve Sylodyn® malzemeleri müşteriye
özgü, esnek yataklar olarak tüm

Y

dünyada kullanılmaktadır. Ve bunlar talep
edilen etkiyi on yıllar boyunca garanti
ederler. Denenen malzemeler Getzner'in
teknik Know-how'u ile günümüzde
kütle-yay sistemleri için High-Tech
standart çözüm olarak geçerlidir.

Sylomer® ve Sylodyn® malzemelerden
yatakların avantajları
— Güvenilir homojen ve sürekli esneklik

Bir kütle-yay sisteminde yüksek esneklikte
yatak olarak uygulama için Sylomer® ile
Sylodyn® ideal malzemelerdir ve burada
hangi yapı türlerinin olduğu da önemli
değildir.

— Kısa süreli, aynı zamanda aşırı yüklenme mümkün
— Ağır araçlar ile üzerinde doğrudan dolaşılabilir
— Hızlı ve kolay kurulum sayesinde düşük inşaat maliyetleri
— Yoğunluğun, kalınlığın ve malzeme yüzeyinin varyasyonu ile
farklı tasarımlar
— Uzun süreli stabilite nedeniyle yüksek verimlilik
— Minimalize edilmiş bakım maliyetleri

5

3 Kütle-Yay sisteminin
etkileme şekli

Titreşimlerin
etkin biçimde yalıtılması
Titreşim yalıtımının hedefi, üst yapıyı
çevresinden dinamik olarak ayırmak
ve böylece sarsıntıların ve yapıdan
kaynaklanan gürültülerin aktarılmasını azaltmaktır.

Fe(t)

u ayırma, titreşime dayanıklı
bir sistemin oluşturulması ile
gerçekleşir. Sylomer® veya Sylodyn®,
gibi sürekli esnek bir yay katmanı
monte edildiğinde, yalıtım doğrudan
emisyonun kaynağında gerçekleşmiş
olur. Böylece ayak noktası kuvvetinin
Fu(t) uyarma kuvvetinden Fe(t) küçük
olması garanti edilir. Böylece, ayak
noktası kuvvetleri tarafından oluşturulan titreşimler azalmış olur.

B

m

c
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Fu(t)

snek yataklanmış bir üst yapının
etkileme şekli, harmonik osilatör
olarak adlandırılan yedek bir sistem
vasıtası ile çok güzel tanımlanabilmektedir. Pek çok titreşim sorunu yaklaşık
olarak bur basit fiziksel modelle
tartışılabilir. Üst yapı kütlesinin
dengesi kısa süreli bir harici kuvvet
Fe(t) vasıtası ile bozulduğunda kütle,
kendine ait bir frekansla f0 titreşimler
gerçekleştirir.

E
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c = dinamik yay rijitliği
m = üst yapı kütlesi + yastıklanmamış
tekerlek seti kütlesi

u titreşimin genliğinin ne kadar hızlı
ortadan kalkacağı yayın sağlayacağı
sönümlemeye bağlıdır. Sylomer®- ve
Sylodyn®-malzemelerinde sönümleme
mekanik kayıp faktörü ile tanımlanır.

B

Bir kütle-yay sisteminin değerlendirilmesi
için genlik frekans tepkisi (aktarma
fonksiyonunun miktarı) hesaplanmalıdır.
Bu, kaynak yalıtımında frekansa f veya
ayak noktası frekansı Fu(t) ile uyarıcı kuvvet
Fe(t) arasındaki frekans oranına bağlı
olarak genlik oranını tanımlar. Titreşim
yalıtımında iki alan vardır; yani bir güçlendirme ve bir yalıtım alanı.

Güç aktarma faktörü VR

3,0

Güçlendirme sadece, esnek yataklamanın
kendine ait frekansı ile eşit olan bir uyarıcı
frekansı mevcutsa ve geniş bantlı bir uyarı
mevcutsa oluşur.

olması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca
yatağın dinamik rijitliği frekans ve yük
vasıtası ile çok az bir değişikliğe uğramalıdır.

Yalıtım ancak 2•f0'a eşit olan bir frekanstan sonra başlar. Genleşme frekansından,
güçlenmenin f0 olan kendine ait yalıtım
frekansında artan sönümleme derecesi ile
birlikte azaldığı, yalıtım derecesinin de
artan sönümleme ile birlikte düştüğü
görülür.

Bir kütle-yay sisteminin boyutlarının
belirlenmesi mühendisler için bir optimizasyon görevidir. Bu görev, Getzner'in
ortakları ile birlikte yıllardan beri sunduğu,
derin ve uzmanlaşmış bir Know-how
gerektirmektedir. Ancak bir kütle-yay
sisteminin etkileme şekli kütle teknesinin
altında ve sistemde duran su vasıtası
önemli ölçüde etkilenebilir. Bu nedenle bir
kütle-yay sistemi üretilirken sürekli olarak
çalışacak bir drenaj sisteminin monte
edilmesi mutlaka garanti edilmelidir.

Bir kütle-yay sistemi yayının özellikleri için
bu, bunun dinamikten statik rijitliğe
mümkün olduğunca az bir ilişkisinin
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4 Model varyasyonları

Son yıllarda Avrupa demiryolları
tarafından farklı kütle-yay sistemlerinin çok sayıda modeli geliştirildi.
Burada örneğin hazır betonla veya
prefabrik parçalarla veya bunların
her ikisi ile mıcır yataklı veya mıcır
yataksız yapılan modellerin olduğu
sayılabilir.
ütle-yay sistemleri için esnek
yatakların tasarlanmasında tüm
sistemin işlevselliği ve ekonomikliği
için seçilen model esastır.

K

İster tam yüzey, şerit şeklinde veya
nokta şeklinde tasarım olsun, Getzner
sahip olduğu Know-how ile teknik
açıdan kusursuz, ekonomik olarak
sürdürülebilir ve işlevsel çözümler
sunmaktadır.
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Tam yüzeyli yataklama

Şerit şeklinde yataklama

Nokta şeklinde yataklama

Tam yüzeyli yataklama

Şerit şeklinde yataklama

Nokta şeklinde yataklama

am yüzey bir esnek yataklama ile,
uygulama durumunda bağlı
olarak 14 ve 25 Hz arasında kendine
ait frekanslar gerçekleştirilir. Bu, aşırı
kritik frekans aralığında 30 dB'ye
kadar ulaşabilen bir gürültü yalıtımına
eşdeğerdir.

erit şeklindeki yataklar tercihen,
prefabrik yapım şeklinde veya
prefabrik/hazır beton kombinasyonunda üretilmiş kütle-yay sistemlerinde kullanılır. Araç trafiğinde hem sürüş
yönünde (frenleme ve ivmelenme
kuvvetleri) hem de demiryoluna dik
olarak (örneğin merkezkaç kuvvetleri,
demiryolundaki konum hataları
nedeniyle yan kuvvetler) ortaya çıkan
yatay kuvvetlere oldukça büyük yatak
yüzeyleri tarafından kolayca hükmedilebilir.

D

T

Getzner'in tam yüzey esnek yataklama
sisteminin yapısal avantajları şunlardır:
— Kolay, hızlı ve düşük maliyetli yapı
— Yapı hatalarında düşük tehlike
seviyesi
— Altyapıda geniş yüzeyli yük dağılımı
— Demiryolu taşıyıcı gövdesinin
strüktürel titreşimlerinin
sönümlenmesi
— Döşeme fugalarının sayısının azlığı
— Tüm sistemin yatayda çok stabil
olması
— Tüm sistemin ekonomik olması

Ş

Tam yüzey yataklamaya oranla şerit
şeklindeki yataklama ile daha az
masrafla daha düşük üst yapı uyarlama frekanslarına (8 - 15 Hz) ulaşılabilir.
Toplamda şerit şeklindeki yataklama
ile daha fazla gürültü sönümlemesi
sağlanabilmektedir.

emiryolu taşıyıcı levhalarının
veya çukurlarının seçilmiş olan
modeli nokta şeklindeki yatağın
biçimini belirler. Genel olarak bunlar,
sertleştikten sonra kaldırılan, hazır
betondan üretilmiş demiryolu levhalarıdır. Yataklar levhadaki yerleştirme
açıklıklarından içeri sürülür.
Araç trafiği nedeniyle yatay kuvvetler
oluştuğundan, genelde oldukça küçük
yatak yüzeyinin boyutlarının belirlenmesinde bu kuvvetlerin aktarılmasına
dikkat edilmelidir. Öngörülenlere
uygun olarak yatay sapmaların
önlenmesi için pratikte daha büyük
"rijitlik modülü, yatak kalınlığı ve yatak
yüzeyi" optimumu kullanılır.
En düşük uyarlama frekanslarına
nokta şeklinde yataklarla ulaşılabilmektedir (5 - 12 Hz). Yatağın bu şekli
gürültüye karşı korumada en üst
düzey beklentileri de karşılamaktadır.
Sistemin bu türüyle 30 dB ve üzeri
gürültü yalıtımı yapmak mümkündür.
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5 Esnek yataklanmış
geçitlerin oluşturulması

Kesintisiz bir geçiş için

omşu üst biçimlerine (mıcır üst
yapı, sabit yol) geçiş alanları çok
hassas planlanmalıdır, böylece
demiryolunda sürekli arıza yerleri
oluşmaz. Normal üst yapılara oranla
bunlarda daha büyük çukurlar
oluştuğundan kütle-yay sisteminde
daima üst geçiş alanları oluşur.
Sıcaklık dalgalanmaları ve betonda
zafiyet nedeni ile geçiş alanları ek bazı
yüklere maruz kalır. Getzner burada
da yetkin çözümler sunmaktadır.
Geçit konstrüksiyonlarındaki gerekli
sistem rijitliğine örneğin aşağıdakilerle ulaşılabilir:

K

— Yatakların daha sık yerleştirilmesi ile
— Yatak materyal rijitliğinin
değiştirilmesiyle
— Özel ray sabitleyicilerinin montajıyla
— Travers kaidelerinin montajı ile
Uygulama sırasında, çok fazla destek
noktası kuvvetlerinin bir ray sabitleme
sistemine aşırı yük bindirebileceğine
dikkat edilmelidir. Getzner geçiş alanlarının optimum düzeyde tasarlanması için
tüm faktörleri sonlu elemanlar analizi ile
hesaplar ve simüle eder.

Kütle-yay-sistemli,
doğrudan tespitli yoldan
travers altı pedli, balastlı
yola geçiş.
balastlı yol
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Doğrudan tespitli yol
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6 Yapımda uygulama
hatası

Deneyimimiz
sizin güvenliğinizdir
apım veya konstrüksiyon hataları
ya da usulüne uygun olmayan
veya ihmal edilmiş ayrıntı uygulamaları kütle-yay sistemlerinin niteliklerini
duruma bağlı olarak etkiler.

Y

Bunun için örnekler:
— Drenaj yetersizse veya mevcut değilse bu, sistemde "damga etkisi" ne
neden olur
— Tam yüzeyli sistemlerde: yan matlar yok, uygun değil veya çok rijit
— Kablo kanallarının, su tahliye girişlerinin ve diğer bağlantıların hatalı
yalıtımı
— Uygun olmayan malzeme veya belli yatak asgari kalınlıklarının altına
düşülmesi
— Çok sayıda ek yerleri
— Yatak malzemesinin usulüne uygun olmayan ve sorumsuz biçimde
döşenmesi
— Yol levhasının uzunluğu veya demir donatının uygulanması gibi yapısal
tasarım, Elastomerin üzerine yetersiz yük dağılımı

ir kütle-yay sistemindeki uygulama kusurları genel olarak
sonradan büyük çabalar ve masraflarla giderilebilmektedir. Kusurun
ağırlığına bağlı olarak bazı durumlarda hatta tamamen yeniden yapım
gerekli olabilir.

B
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7 Bir elastomer yataktan
beklentiler

Çok yanlı ve
kanıtlanmış
ırk yıldan bu yana Sylomer® ve
Sylodyn® malzemeleri kendilerini
demiryolu üst yapısından sarsıntılara
ve gürültülere karşı etkin bir koruma
olarak kanıtlamıştır.

K

Getzner malzemeleri sanat yapıtlarının korunmasına katkıda bulunur,
yolların stabilitesini iyileştirir, mıcırın
üzerindeki dinamik yükleri azaltır ve
böylece bakım giderlerinin düşürür.
Sylomer® ve Sylodyn® malzemelerinin
kullanıldığı demiryolu uygulamaları
30 yıldan sonra dahi etkin bir biçimde
görevlerini yerine getirmektedir:
Gerçeğe uygun oluşturulmuş örneklerin kontrolünde elastomerler bir çok
yıl çalıştıktan sonra da yorgunluk
belirtileri göstermemektedir.
Özellikle kısmı yüzey yataklamasında,
yatak materyalinden beklentilerin ve
kalite denetiminin projeye uygun
biçimde tanımlanması önemlidir.

İşlevsel ve uzun ömürlü kütle-yay sistemi için koşullar:
— Yatağın gerekli, spesifik özelliklerini belirlemek için
statik ve dinamik rijitlikler kontrol edilmelidir.
— En az üç milyon kez yük değişimi yapılan sürekli titreşim deneyi vasıtası
ile yatağın spesifik özelliklerinde işletmeden kaynaklanan yükler
nedeniyle ortaya çıkan değişiklikler kontrol edilir.
— Yatağın özelliklerinde çevresel etkiler (örneğin ozon, su, yağlar,
kimyasallar) nedeniyle oluşan değişiklikler de kontrol edilmek
zorundadır.
— Bunun ötesinde, yatağın geometrisinin sürünme, işletme yükü ve
çevresel etkiler nedeniyle ne denli değişmiş olduğu da kontrol edilir.
— Yatakların kalitesi montajdan önce titizlikle denetlenmiştir.

IN 45673-7 standardı, mekanik
esneklikler – Raylı yolların üst
yapısının esnek elemanları – Bölüm 7:
Kütle-yay sistemlerinin esnek elemanları için laboratuvar test yöntemi
bunun tamamlayıcısı olarak kullanılabilirlik ve statik/dinamik rijitliklerin
kontrolü hakkında diğer bilgileri de
verir.

D
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8 Sonlu eleman analizi
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Sonlu eleman analizi ile
aşağıdaki sonuçları ortaya
koyar:
— Taşıyıcı levhanın taşıyıcılığı
— Kendi ağırlığı nedeniyle statik
deformasyon
— Kendi biçimleri
— Kendi frekansları
— Sağlamlık bilgileri

Size yararlı bilgi
ir sistem analizi için daima, kütle oranlarında, rijitliklerden
ve sönümleme katsayılarından oluşan, fiziksel bir yedek
sistem geliştirilmelidir. En çok tanınan sistem analizi sonlu
elemanlar analizidir.

B

Titreşim yalıtımında genel olarak, titreşim yalıtımlı objenin
(Yoldaki taşıyıcı levha) ve alt yapının rijit gövdeler olacağından
yola çıkılır. Bu kabulün hedefi, titreşim yalıtımının etkisinin
hesaplamayla kanıtlanmasıdır. Ancak eğer sınırları görmek ve
sistemin toplam davranışını anlamak istiyorsanız, o zaman
diğer, gerçek sistem için önemli serbestlik derecelerine izin
verilir ve bir sonlu elemanlar yöntemi ile analiz yapılır.

— Dinamik yük ve
titreşim hareketleri
— Belli bir uyarmada sistem davranışı
(Simülasyon)

onstrüksiyonlardan beklentilerin çıtası giderek yükselmektedir. Getzner, planlamacılara ve mühendislik bürolarına
karmaşık konularda yetkin bir partner olarak destek olmak
amacıyla çok sayıda hizmet sunmaktadır.

K

— Bir sistemin çeşitli sistem parametrelerindeki dinamik davranışı
hakkındaki tahminler
— İstenen bir dinamik davranış için
gerekli değişiklikler
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9 Döşeme bilgileri
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Bir kütle-yay sisteminin kanal hattına
karşı yalıtımı

Hazırlık
önlemleri

Teslimat

Döşeme

öşeme sırasında, Sylomer®- veya
Sylodyn® yatakların daha sonraki
taşıyıcı levha tarafından ortamdan
tamamen ayrılıyor olmasına dikkat
edilmelidir. Ses köprüleri titreşim
yalıtımının çalışmasını önler, ayrıca
sistemin suyunun tahliyesinin garanti
edilmesi gerekmektedir.

G

etzner malzemeleri doğrudan
şantiyeye teslim etmektedir: yan
matlar, şerit veya münferit yataklar
paletler üzerinde, taban matları
1,50 m eninde rulo haline getirilmiş
halde. Geometriye ve montaj koşullarına bağlı olarak Getzner matları
fabrikada hazırlar ve böylece hızlı ve
ekonomik bir döşemeye olanak sağlar.

R

Matlar ray eksenin boyuna da enine
de döşenebilir. Burada, ek yerlerinin
sayısını düşük tutmak önemlidir. Kalan
ek yerlerinin bir yapışkan bant
kullanılarak kapatılır ve böylece beton
suyunun içeri girmesi ve gürültü
köprüleri oluşturması önlenir.

Getzner istek üzerinde profesyonel
döşeme planları oluşturur veya
montajın usulüne uygun biçimde
yapılabilmesi için bir şantiye denetleyicisi sunar.

D

Bu nedenle alt yapının düz, sivri veya
keskin kenarlar olmaması gerekmektedir. Bu tam olarak sağlanamıyorsa,
örneğin mat ile zemin arasına
yerleştirilebilecek bir keçe ile matlar
uygun bir şekilde korunabilir. Ayrıca
temiz bir beton tabakasının da faydası
kanıtlanmıştır. Özel münferit yataklar
sağlam ve tam konumuna konumlandırılmalıdır. Buna uygun, çelik
çerçeveli bir kaide başarılı bir olanak
örneğidir.

uloların hazırlanmasında Getzner
daima toplam ağırlığı dikkate alır.
Matlar her zaman iki kişilik bir ekip
tarafından sorunsuz biçimde döşenebilir. Bu şekilde gün ve adam başına
500 m2 döşeme işi yapmak mümkündür. Şerit ve münferit yatakları hatta
tek bir kişi bile konumlandırabilir. Mat
uzunluğunu ve çıkıntı yapan köşeleri
döşemeci tek kullanımlık bıçaklarla
sorunsuz biçimde düzeltebilir.

Tam yüzeyli bir çözümde, gerekiyorsa
demir donatı da anlamlı olabilir.
Burada donatının yükünün Sylomer®veya Sylodyn®-matlarının üzerine
yeteri kadar dağılması garanti
edilmelidir. Uygun bir üst tabaka
(ahşap veya plastik plakalar) yüzeye
gelecek aşırı baskıları veya çukurlaşmaları önler.
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10 Uluslararası
referanslar

etzner'in çözümleri gibi uzman personeli de tüm dünya da çalışıyor. 10
şubemizle en önemli coğrai bölgelerde
yerinden hizmet veriyoruz. Çok sayıda satış
partner ile hemen tüm en önemli pazarlarına hizmet veriyoruz.

G

Şubeler:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bürs, Avusturya
Berlin, Almanya
Münih, Almanya
Stuttgart, Almanya
Lyon, France
Amman, Ürdün
Tokyo, Japonya
Pune, Hindistan
Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti
Charlotte, ABD

Temsilcilikler
Satış partneri
Referanslar
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Milano tramvayı

Nottingham tramvayı

etzner tarafından gerçekleştirilen
projeler görülmeye değer projelerdir. Aşağıda demiryolu sektöründen
referans listemizin bir özeti bulunmaktadır:

Konvansiyonel hat

G

Seçilmiş projeler:
— Brenner Yaklaşma Kuzey,
Römerberg tüneli,
Zammer tüneli,
Arlberg tüneli,
Yeni Lainz tüneli,
Sittenberg tüneli (ÖBB)
— City tüneli Leipzig,
Eski Mainz tüneli,
Yeni Mainz tüneli,
Tiergarten tüneli,
Berlin Kuzey/Güney,
Lehrter istasyonu,
Amper köprüsü,
Havalimanı bağlantısı Köln/Bonn,
Siegauen tüneli,
Audi tüneli Ingolstadt (DB AG)
— NEAT: Zürichberg tüneli,
Zimmerberg tüneli (SBB)
— Roma-Fiumicino,
Udine-Tarvis,
Milano-Saronno,
Catania (FS)
— Channel Tunnel Rail Link
(Network Rail)
— Brüksel (SNCB)

Münih metrosu

Tramvaylar
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Augsburg
Barselona
Berlin
Bern
Bordeaux
Brest
Constantine
Essen
Floransa
Cenevre
Göteborg
Graz
Grenoble
Isfahan
Le Mans
Linz
Lyon
Madrid
Milano
Marsilya

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mashad
Montpellier
Münih
Nantes
Nis
Nottingham
Orléans
Paris - St. Denis
Paris - T1
Prag
Roma
Rouen
Santo Domingo
Sevilla
Şiraz
Straßburg
Stuttgart
Tenerifa
Valencia
Viyana

—
—
—
—
—
—
—
—

Krakau
Milano
Münih
New York
Nürnberg
Sao Paulo
Viyana
Zürih

Metrolar
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Atina
Augsburg
Berlin
Bochum
Buenos Aires
Dortmund
Düsseldorf
Hong Kong
Incheon

19

Getzner Werkstoffe GmbH
Am Borsigturm 11
13507 Berlin
Germany
T +49-30-405034-00
F +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com
Getzner Werkstoffe GmbH
Nördliche Münchner Str. 27a
82031 Grünwald
Germany
T +49-89-693500-0
F +49-89-693500-11
info.munich@getzner.com
Getzner Spring Solutions GmbH
Gottlob-Grotz-Str. 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
T +49-7142-91753-0
F +49-7142-91753-50
info.stuttgart@getzner.com
Getzner France S.A.S.
Bâtiment Quadrille
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon
France
T +33-4 72 62 00 16
info.lyon@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Middle East Regional Office
Abdul - Hameed Sharaf Str. 114
Rimawi Center - Shmeisani
P. O. Box 961 303
Amman 11196, Jordan
T +9626-560-7341
F +9626-569-7352
info.amman@getzner.com
Getzner India Pvt. Ltd.
1st Floor, Kaivalya
24 Tejas Society, Kothrud
Pune 411038, India
T +91-20-25385195
F +91-20-25385199
info.pune@getzner.com
Nihon Getzner K.K.
6-8 Nihonbashi Odenma-cho
Chuo-ku, Tokyo
103-0011, Japan
T +81-3-6842-7072
F +81-3-6842-7062
info.tokyo@getzner.com
Getzner Materials (Beijing) Co., Ltd.
No. 905, Tower D, the Vantone Center
No. Jia 6, Chaowai Street, Chaoyang District
10020, Beijing, the P.R.C.
T +86-10-5907-1618
F +86-10-5907-1628
info.beijing@getzner.com
Getzner USA, Inc.
8720 Red Oak Boulevard, Suite 528
Charlotte, NC 28217, USA
T +1-704-966-2132
info.charlotte@getzner.com

www.getzner.com
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Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Austria
T +43-5552-201-0
F +43-5552-201-1899
info.buers@getzner.com

