Demiryolu üst yapısı için
esneklik

1 Değerler ve vizyonlar

2

Engineering
a quiet future.

G

etzner, kalite, ortaklık ve öncü ruhu gibi değerleri kendinde yaşar ve destekler. Bunlar
hem içeride hem de dışarıda en üst seviyede uygulanır. Getzner mühendisleri öncü sayılacak
yenilikler yaratmayı ve yeni ölçütler koymayı her
zaman başarmışlardır. Getzner malzemeleri, demiryollarında güvenliğe, kullanım ömrüne ve
konfora yararlı olan inovasyonlar yaratmaktadır.
Getzner titreşim yalıtımı alanında teknoloji lideri
olarak herkesin günlük yaşam kalitesine titreşim
ve gürültüyü azaltarak katkı sağlıyor. Getzner’in
sistemleri ve ürünleri sayesinde trenler daha sessiz hareket ediyor, makineler daha verimli çalışıyor ve insanlar evlerinde daha sakin yaşıyor.
Buna uygun olarak Getzner’deki tüm araştırma ve
geliştirmeler tek bir ortak hedei takip ediyor: Herkes için daha yaşanılır bir gelecek. Sınırlar koymak
yerine herkes için yeni imkanlar ve avantajlar
sağlayan bir gelecek. Bunun için çalışıyoruz.
Getzner – engineering a quiet future
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2 En yüksek beklentiler
için ürünler

Titreşimlerin
etkin bir biçimde
yalıtılması
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Dünyanın her yerinde demiryolu, insanlar
arasındaki bağların iyileşmesine ve malların değiş tokuşunun kolaylaştırılmasına
katkıda bulunur. Raylı araç traiğinin çeşitlenmesi ve yoğunlaşmasıyla birlikte
trenin her zaman çalışır olmasına, konforuna ve çevreyle uyumluluğuna olan
talepler de artmaktadır.

R

aylı taşımacılığın ana sorunu bir taraftan, ray üst yapısından çevreye yayılan
titreşimlerdir. Biz bunları sarsıntılar veya yapıdan kaynaklanan gürültü olarak algılarız.
Ama diğer taraftan da, demiryolunda esnekliğin az olmasından dolayı malzeme
aşınması nedeniyle yüksek bakım giderleridir. Titreşimlerin azaltılması için geliştirilmiş

olan yüksek esnekliğe sahip ürünler ve
sistemler aşınmadan kaynaklanan giderlerin azalmasını sağlamaktadır. Getzner 45
yılı aşan bir süreden beri titreşim yalıtımında teknik açıdan olgunlaşmış çözümler
sunmaktadır.

S

ylomer® ve Sylodyn® ürün markaları
demiryolu üst yapısındaki esneklik için
standardı ifade etmektedir. Getzner tarafından geliştirilmiş olan poliüretan malzemeler branşımızda esnek üst yapı için bir ölçüttür. Bunlar, demiryolu alanında haif
raylı taşımacılıktan ağır raylı taşımacılığa
kadar geniş bir spektrumdaki beklentilere
mükemmel bir biçimde karşılık vermektedir.
Getzner'in uzmanları işverenlerle birlikte,
tekniğin en yeni olanaklarını kullanarak
müşteriye özgü ve ekonomik çözümler
geliştirirler. İş ortaklarımızla birlikte geliştirmiş olduğumuz travers kaide sistemleri, ray
sabitleyiciler veya mevcut raylı sistemlerde
restorasyon önerileri, demiryolu üst yapısında lider konumundaki gelişmelerden
sadece bir kaç örnektir.
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3 Hizmetler

Getzner sadece birinci sınıf bir titreşim
yalıtımı üreticisinden daha fazlasıdır. Kırk
yıllık geliştirme ve proje deneyiminden
kaynaklanan teknik bilgi birikiminden
müşteriler uzmanlaşmış hizmetler olarak
yararlanmaktadır. Sonuç, esnek malzemelerle konforu ve gürültü yalıtımını
beraberinde getiren ekonomik sistem
çözümleridir.

G

etzner'in uzmanları sistem geliştirme
ve yapı tekniği ile ilgili çerçeve koşulların tanımlanması prosesine baştan itibaren entegredir. Bu uzmanlar Know-how
birikimleri ile her proje için önemli geliştirme ortaklarıdır. Doğru çözümün geliştirilmesinde bilgisayarlı simülasyonlar, malzeme testleri, etki ölçümleri ve bunlara eşlik
eden danışmanlık hizmetleri Getzner'i tüm
dünyada lider bir uzman ve çözüm geliştirici konumuna yükseltmiştir.

Hizmetlerimiz, diğerlerinin yanı sıra
şunlardır:
— Çözüm geliştirme

— Materyal testleri ve kendimize ait
büyük test laboratuvarında ölçümler

— Ayrıntı çözümleri
— Projeye eşlik
— Hesaplamalar ve simülasyon
— Döşeme çalışmaları
— Etkinlik tahminleri
— Montaj danışmanlığı ve kabul
— Titreşim tekniği, mekanik ve akustikle
ilgili ölçümler
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— Etkinliğin belgelenmesi

Getzner mühendislik
hizmetleri

İ

şletme tüm ürünlerde kapsamlı mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Yetkin bir
ortak olarak Getzner titreşim tekniğinde
uzun yıllara dayanan deneyimi ile müşteriler tarafından çok takdir almaktadır. Teknisyenlerden, deneyimli proje yöneticilerinden ve uzmanlaşmış, tekniğin en son düzeyindeki test birimlerinden oluşan büyük bir
ekip danışmanlık paketini oluşturmaktadır.
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4 Bileşenler
ve çözümler

Bunlar münferit
parçaların bir araya
gelmesinden daha
fazlasını ifade ediyor.
Yetkinlik
ve çeşitlilik

G

etzner'in demiryolu alanında titreşimlerin yalıtılmasındaki uluslararası
başarısının temelinde üç sütun bulunmaktadır:
— Birinci sınıf malzemeler
— Kapsamlı Know-how ve
— Bunlara eşlik eden uzmanlaşmış
hizmetler

Getzner, aşağıdakiler için
bileşenler ve çözümler sunar:
— Kütle-yay-sistemleri için yataklar
— Balast matları

Bu şekilde, sonucun sadece münferit
parçaların toplamından oluşmadığı
çözümler gerçekleşmektedir.

— Mesnet blokları için pedler
— Travers altı pedleri
— Ray altı pedleri
— Sistem pedleri
— Kesintisiz ray yataklama
— Ray arası doldurucular (Rail groove iller)
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Bileşenler
ve çözümler

Kütle-yay sistemleri için
yataklar

G

etzner'in kütle-yay sistemleri için yatakları bir demiryolunun yakınında
oturanları gürültü ve sarsıntılara karşı etkin
bir biçimde korur. Böylece etkin bir titreşim
yalıtımı titreşim yükü altındaki gayri menkullerin alım/satım iyat seviyeleri üzerinde
de olumlu bir etki yapmaktadır.
Getzner kütle-yay sistemlerinin yataklanması için üç olanak sunmaktadır: noktasal
yataklama, şerit şeklinde yataklama ve tam
yüzey yataklaması. Bu türlerden hangisinin
kullanılacağı, ekonomik, ama aynı zamanda teknik hususlara bağlıdır. Yakın ve uzak
demiryolu taşımacılığında daha önce çok
sayıda gerçekleştirilmiş olan kütle-yay
sistemlerinde ulaşılan kendine ait en alt
frekans şimdiye kadar 5 Hz'tir.
Hızlı tren hattındaki (Köln-Frankfurt güzergahı) 40'tan fazla şehirde ve tüm dünyada
çeşitli tren hatlarında Getzner'in ürettiği
kütle-yay sistemleri ve yatakları kullanılmıştır.

Noktasal
yataklama

Şerit şeklinde
yataklama

Tam yüzeyli
yataklama

Tramvaylar için kütle-yay
sistemi
Haif kütle-ray sistemi olarak adlandırılan
ve tam yüzeyli yataklamanın bir varyasyonu olan sistem, genel olarak tramvaylarda
kullanılır. Burada demiryolu kütlesi taban
matları ve yan matlar vasıtası ile titreşim
teknolojisi kullanılarak ortamdan ayrılır.
Bu basit ve Getzner matları vasıtası ile etkin
ve ekonomik yöntem kendini tüm dünyada
kanıtlamıştır ve pek çok şehirde uygulanmıştır.
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4 Bileşenlerimize
toplu bakış

Kütle-yay sistemleri için yataklar

Balast matları

Mesnet bloklar için
altlık pedleri

Travers altı pedleri

G

S

T

Uygun matların seçiminde titreşimle ilgili
söz konusu beklentiler tam olarak dikkate
alınır. Getzner matlarının yüksek randımanı
uyarlanmış dinamik rijitliğe bağlıdır. Bunun
ötesinde ayırt edici özellikleri kalite ve
ekonomikliktir. Kolay taşınır ve işlenir, hızlı
döşenir ve üzerlerinde ağır şantiye cihazları
dolaşabilir. Sonradan donatımlarda makinaları Getzner matları özel bir yöntemle
kendini en iyi biçimde kanıtlamıştır.

Esnek olarak yataklanmış bir travers bloğunda, diğerlerinin yanı sıra, titreşim bölgesinden geçen ek kütlenin havanın oluşturduğu sesin yayılımını azaltma gibi bir
avantaj vardır. Ayrıca daha büyük oturma
yüzeyi, kenarlara daha az baskı yapar.

etzner balast matlarının montajı ile
abit ray sistemleri rayın yükü dağıtan
raylarda yüksek bir esnekliğe ulaşılır.
etkisinin aktileştirilmesi için yeterli
İkincil hava sesinin yayılmasının azaltılması, esnekliğe ihtiyaç duyarlar. Burada esnek
titreşime karşı koruma ve balast zarar gör- bileşenlerinin yerleştirilmesi için çok sayıda
memesi bu kullanımın nedenleri olabilir.
olanak vardır.

Getzner'in balast matlarının ekonomik ve
teknik performansı kendini tüm dünyada
şimdiye kadar 5 Milyon m2 üzerinde,
— hızlı tren güzergahlarında
— konvansiyonel hatlarında
— yakın taşımacılıkta
kullanılmış bulunmaktadır.

10

İki kademeli esneklik altlık levhasındaki
baskıları ek olarak azaltır ve ray sabitleme
sistemini korur. Getzner altlık levhaları
istenen her rijitlikte üretilebildiğinden,
farklı talepler optimum düzeyde karşılanabilmektedir. Bu sistemin tercih edilen kullanım alanları çeşitli kategorilerdeki tünel
güzergahlarıdır.

ravers altı ped sarsıntıya karşı korumaya, balast korunmasına ve demiryolunun ömrünün uzamasına hizmet eder.
Pedler hem hızlı tren güzergahlarında hem
de yüksek dingil yükleri altındaki güzergahlarla mevcut güzergahlarda restorasyon bağlamında kullanılır.
Travers pedlerinin montajı optimize edilmiş entegre bir sistem bazında travers
fabrikalarında gerçekleşir. Bu nedenle şantiyede ek çalışmalara gerek yoktur. Montaj
hızla, hava şartlarına bağlı olmadan ve
güzergahta minimum kesintilerle gerçekleşir.
Özellikle demiryolundaki makaslar, kavşaklar, hemzemin geçit alanları ve ray çıkışları
gibi özel yapılarda pedli traversler kendilerin pek çok kez kanıtlamıştır ve bazı ülkelerde hatta teknik bir standart haline gelmiştir.

Balast matları

Ray altı ped

Sistem pedleri

Sistem pedleri

Ray altı ped

Kesintisiz ray yataklama

M

E

M

odern demiryolu güzergahları giderek daha fazla sabit Doğrudan Bağlantı Sistemleri olarak yapılmaktadır. Bu tür
güzergahlardaki esnekliği yüksek esnekliğe
sahip Getzner sistem pedleri sağlamaktadır. Bunlar doğrudan tespitli ray bağlantı
sistemin ile beton arasına monte edilir.
Esnek sistem pedler rayın yük dağıtıcı etkisini korur ve tekerlekle yoldaki düzensizliklerden kaynaklanan titreşimleri azaltır. Ara
pedler uyarlanmış bir elastikiyet dağılımı
ile ray kafasında tren geçerken oluşan sapma azaltılabilir.

snek ray altı pedleri doğrudan ray ayağının altına döşenir. Bunlar tanımlanmış bir elastikiyete sahiptir ve balastlı üst
yapısının esnekliğini artırır.

ontaja bağlı seviye farklarını dengeleyen ve buna rağmen ekonomik
olan kesintisiz, esnek ray ayağı yataklaması
Getzner tarafından geliştirilmiş olan "Kesintisiz ray yatağı" çözümü ile gerçekleştirilebilir.

Yük dağılımının iyileştirilmesi bir yolculuğun daha konforlu olmasını ve üst yapının
korunmasını sağlar. Artırılmış olan esnekli- Rayın elastikiyeti ve sehimi önceden tam
ğin üst yapı bileşenleri ve vagonlar üzerin- olarak tanımlanır ve uygun malzeme seçilde aşınma açısından olumlu bir etkisi varmesiyle garantilenir.
dır. Getzner malzemeleri, tren hattından
tramvaya kadar talep edilen her elastikiyet
için ray altı pedlerin farklı tiplerde sunmaktadır.

Özel taleplere uygun olarak Getzner malzemeleri tüm dünyada 50'den fazla şehirde
ve çeşitli hızlı tren güzergahlarında projeler
gerçekleştirmiştir.
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Mesnet bloklar için altlık pedleri

Travers altı pedleri

Ray arası doldurucular

Ş

ehir içine döşenmiş ve normal traikle
kesişen raylı proiller ve demir yolları
ray arası doldurucular için tipik bir kullanım
alanıdır. Bunlar, tekerlekler için gereken
oluğu kapatmaya ve böylece normal traik
için tehlikeli yerleri düzeltmek için olanak
sunmaktadır.
Diğer kullanım alanları hemzemin geçitleri
ve fabrikalardaki bağlantı yollarıdır.
Getzner, standart ray proilleri için ray arası
doldurucuları sunmaktadır.
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5 Uluslararası referanslar

USM broşüründeki aynı resim!
Kopenhag ile Malmö arasındaki Öresund köprüsü

G

etzner'in çözümleri gibi uzman personeli de tüm dünya da çalışıyor. 10
şubemiz ile en önemli coğrai bölgelerde
yerinden hizmet veriyoruz. Çok sayıdaki
satış partnerimiz ile birlikte tüm dünyada
en önemli pazarlarına hizmet veriyoruz.

Şubelerimiz:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Getzner şubeleri
Getzner satış partneri
Referans ülkeler
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Londra metrosu

Barselona Tramvay

G

Tren hattı

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

Seçilmiş müşteriler:
— ÖBB, Avusturya
— DB AG, Almanya
— SBB, İsviçre
— SNCF, Fransa
— RENFE, İspanya
— FS, İtalya
— Banverket, İsveç
— Jernbaneverket,
Norveç
— Banedanmark,
Danimarka
— SNCB, Belçika

Potsdam Meydanı Berlin

Tramvaylar
— Pro Rail, Hollanda
— CP, Portekiz
— CD, Çek
Cumhuriyeti
— Network Rail,
İngiltere
— Çin Devlet
Demiryolları, Çin
— THRSC, Tayvan
— KNR, Güney Kore
— Union Paciic
Railroad, ABD

Seçilmiş projeler:
— Avusturya, Bregenz - Viyana arası
batı demiryolu güzergahı
— HGV Hannover - Würzburg, Almanya
— HGV Köln-Frankfurt, Almanya
— Madrid - Barselona, İspanya
— HSL Zuid, Hollanda
— Taipeh-Kaoshiung, Tayvan
— Seul-Pusan, Kore
— NEAT: Lötschberg tüneli,
Zimmerberg tüneli, İsviçre
— HSL Roma - Napoli, İtalya
— Öresund Link, Danimarka, İsviçre
— Cronulla Line, Avustralya
— Wuhan-Guangzhou, Çin
— Channel Tunnel Rail Link, İngiltere,
Fransa
— Helsingborg tüneli, İsveç
— Falkenberg tüneli, İsveç
— Tiergarten tüneli, Berlin Kuzey-Güney,
Almanya
— Gautrain, Güney Afrika

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alicante
Augsburg
Barselona
Berlin
Bern
Bordeaux
Dresden
Essen
Floransa
Cenevre
Graz
Grenoble
Göteborg
Isfahan
Le Mans
Linz
Lyon
Madrid

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Milano
Marsilya
Münih
Nantes
Nis
Nottingham
Nürnberg
Paris – St. Denis
Roma
Rouen
Sevilla
Şiraz
Straßburg
Stuttgart
Tenerifa
Valencia
Viyana
Zürih

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Milano
Münih
Neu Delhi
New York
Nürnberg
Osaka
Prag
Sao Paulo
Seul
Singapur
Tokyo
Viyana

Metrolar
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Amsterdam
Atina
Bangkok
Berlin
Bochum
Budapeşte
Buenos Aires
Dortmund
Hamburg
Hongkong
Krakau
Londra
Los Angeles

15

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

