Flexibilní řešení pro
železniční svršky

1 Naše hodnoty a vize
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Engineering
a quiet future.

S

polečnost Getzner uznává a podporuje hodnoty, jako je kvalita, partnerství a průkopnický
duch. Tyto hodnoty uplatňuje interně i externě,
a to na nejvyšší úrovni. Inženýrům ze společnost
Getzner se neustále daří přicházet s průkopnickými novinkami a udávat tak nové standardy.
Společnost Getzner Werkstofe vytváří inovace,
které podporují bezpečnost, životnost a komfort
železničních cest.
Jako technologický lídr v oblasti vibroizolací
přispívá snižováním vibrací a hluku každodenně
ke zlepšování kvality života nás všech. Díky systémům a produktům od společnosti Getzner jezdí
vlaky tišeji, stroje pracují efektivněji a lidé žijí ve
svých domech klidněji.
Veškerý výzkum a vývoj ve společnosti Getzner
tak sleduje jeden společný cíl: Budoucnost hodnou žití pro nás pro všechny. Budoucnost, která
neomezuje, ale která nám všem přináší nové
možnosti a výhody. To je cílem naší práce.
Getzner – engineering a quiet future
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2 Produkty pro nejnáročnější
požadavky

Účinná
vibroizolace
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Všude na světě železnice pomáhá zlepšit
spojení mezi lidmi a usnadnit pohyb zboží.
Se zvyšující se různorodostí a hustotou
železniční dopravy rostou i nároky na
dostupnost, komfort a ochranu životního
prostředí.

Hlavními problémy železniční dopravy jsou
na jedné straně vibrace, které se přenášejí
ze železničního svršku do okolí. Vnímáme
je jako otřesy nebo kročejový hluk. Na
druhé straně jsou to náklady na údržbu,
které vznikají opotřebováváním materiálů
způsobeným nedostatečnou pružností kolejí. Vysoce pružné produkty a systémy pro

vibroizolaci výrazně redukují náklady na
opotřebení vrchních komponent a vozů.
Společnost Getzner vyvíjí technicky vyspělá řešení vibroizolace již více než 45 let.

P

roduktové řady Sylomer® a Sylodyn®
představují standard pro pružnost železničních svršků. Polyuretanové materiály
vyvinuté společností Getzner hrají v oblasti
pružných svršků rozhodující roli. Dokonale
splňují celou škálu požadavků železničního
systému, od místní dopravy až po přepravu
těžkých nákladů.
Společně se zadavateli vyvíjejí odborníci
společnosti Getzner Werkstofe individuální a hospodárná řešení na základě nejnovějších technických poznatků. Systémy
pružných podložek pod pražce, upevnění
kolejí nebo návrhy na sanaci stávajících
tratí – to jsou jen některé příklady prací
v oboru železničních svršků, které udávají
další směr.
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3 Služby

Společnost Getzner ale není jen výrobce
prvotřídní vibroizolace. Prostřednictvím
specializovaných služeb mohou zákazníci
s výhodou využívat technické znalosti
získané během čtyřiceti let vývojové a projektové práce. Výsledkem jsou hospodárná
systémová řešení s pružnými materiály,
která přinášejí komfort a ochranu před
hlukem.

O

dborníci společnosti Getzner jsou již
od samého počátku zapojeni do procesu vývoje systémů a nastavení stavebně
technických parametrů. Pro své zkušenosti
a know-how jsou důležitou součástí vývoje
každého projektu. Díky počítačovým simulacím, materiálovým zkouškám, měření
účinnosti a doprovodnému technickému
poradenství při implementaci správných
řešení se společnost Getzner řadí mezi
přední světové specialisty a vývojáře
řešení.

Naše služby mimo jiné zahrnují:
— Vývoj řešení

— Materiálové zkoušky a měření na
vlastních testovacích zařízeních

— Detailní řešení
— Podporu projektů
— Kalkulace a simulace
— Pokládku
— Prognózy účinnosti
— Poradenství při montáži a převzetí
— Vibrační, mechanická a
akustická měření
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— Ověření účinnosti

Inženýrské služby
společnosti Getzner

S

polečnost Getzner nabízí rozsáhlé
inženýrské služby pro všechny projekty.
Zákazníci uznávají společnost Getzner jako
kompetentního partnera s dlouholetými
zkušenostmi v oblasti antivibračních technologií. Početný tým techniků a zkušených
projektových manažerů a specializovaná
zkušební zařízení s nejnovější technikou
dále přispívají k úspěchu poradenských
služeb.
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4 Komponenty
a řešení

Celek je víc
než jenom suma
jednotlivých částí.
Kompetence
a různorodost

M

ezinárodní úspěchy společnosti
Getzner v izolaci vibrací v železniční
dopravě stojí na třech pilířích:
— Prvotřídní materiály
— Rozsáhlé know-how a
— Specializované doprovodné služby

Společnost Getzner nabízí
komponenty a řešení pro:
— Uložení systémů hmota-pružina

Kombinací těchto tří faktorů vznikají
řešení, u kterých je výsledek víc než
součet jednotlivých částí.

— Podštěrkové rohože
— Pružné vložky pro pražcové podložky
— Podpražcové podložky
— Vkládací desky
— Kolejnicové podložky
— Souvislé uložení kolejí
— Zapuštěné kolejnice
— Výplně kolejových drážek
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Komponenty
a řešení

Systémy hmota-pružina

U

ložení pro systémy hmota-pružina
od společnosti Getzner velmi účinně
chrání obyvatele v okolí železnice před
hlukem a otřesy. Efektivní izolace vibrací tak má pozitivní dopad i na cenovou
hladinu nemovitostí, které jsou takovýmto
vibracím vystaveny.
Společnost Getzner nabízí tři možnosti
uložení systému hmota-pružina: bodové, pásové a celoplošné. Které z těchto
stavebních řešení bude použito, záleží
na ekonomických, ale také technických
předpokladech. Nejnižší hodnota vlastní
frekvence, které se při četných realizacích
systémů hmota-pružina podařilo dosáhnout, byla 5 Hz.
Systémy hmota-pružina s uložením od
společnosti Getzner Werkstofe byly použity ve více než 40 městech, na vysokorychlostních tratích (trať Kolín-Frankfurt) a na
mnohých hlavních železničních tratích.

Bodové uložení

Pásové uložení

Celoplošné uložení

Systémy hmota-pružina pro
tramvajovou dopravu
Takzvaný lehký systém hmota-pružina je
variantou celoplošného uložení a používá
se především u tramvajové dopravy. Při
použití tohoto systému se pomocí podkladových a bočních rohoží kompletně oddělí
kolejiště od okolí s ohledem na vibrace.
Tato metoda, která je díky použití rohoží
od společnosti Getzner velmi účinná a hospodárná, se v mezinárodním měřítku velice
osvědčila a byla použita již v řadě měst.

9

4 Přehled
našich komponent

Uložení systémů hmota-pružina

Podštěrkové rohože

Pružné vložky pro
pražcové podložky

Pražcové podložky

Z

P

P

abudováním podštěrkových rohoží
od společnosti Getzner se dosáhne
vysokého stupně pružnosti jízdní dráhy.
Důvodem pro instalaci těchto podložek
může být sekundární hluk šířený vzduchem, ochrana před vibracemi nebo
ochrana štěrku.
Při výběru vhodného typu rohoží je nutné
důkladně zohlednit příslušné technické
požadavky s ohledem na vibrace. Vysoká
účinnost rohoží od společnosti Getzner
spočívá v přizpůsobení dynamické tuhosti.
Kromě toho se tyto rohože vyznačují i vysokou kvalitou a hospodárností. Jednoduše se s nimi manipuluje, snadno se pokládají a lze po nich jezdit s těžkou stavební
technikou. Rohože společnosti Getzner se
díky speciálním postupům osvědčily také
při dovybavování.
Hospodárnost a technickou kvalitu rohoží
Getzner prokazuje více než 5 milionů m2,
které byly dosud instalovány na:
— Vysokorychlostních tratích
— Hlavních tratích
— Místních tratích
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evné systémy jízdní dráhy vyžadují
dostatek pružnosti, aby došlo k aktivaci vlastností kolejí umožňujících rozložení
zatížení. Možnosti uspořádání pružných
komponent jsou přitom rozmanité.
Pružně uložený pražcový blok má mimo
jiné výhodu, že dodatečná hmota, kterou
musí vibrace projít, sníží hladinu zvuku
šířeného vzduchem. Větší pružná dosedací
plocha má kromě toho za následek nižší
tlak na hrany.
Dvoustupňová pružnost dodatečně snižuje
tlak na pružné vložky a chrání uchycení
kolejí. Díky možnost vyrobit pružné vložky
v libovolné tuhosti dokáže společnost
Getzner optimálně vyhovět nejrůznějším
požadavkům. Tyto systémy se nejčastěji využívají u tunelových tratí různých kategorií.

ražcové podložky slouží k ochraně
proti otřesům, ochraně štěrku pod
kolejemi a prodloužení životnosti kolejí.
Používají se na vysokorychlostních tratích
stejně jako na tratích s vysokým zatížením
nápravy a při sanaci stávajících tratí.
Montáž pražcových podložek probíhá kvůli
optimalizovanému systému spojování již
v závodě na výrobu pražců. Na stavbě již
potom nejsou nutné žádné dodatečné
práce. Montáž je rychlá, nezávislí na počasí
a jen minimálně narušuje provoz na trati.
Podložené pražce se obzvláště osvědčily
u speciálních prvků kolejiště, jako jsou výhybky, křížení, přechodové částí a dilatační
zařízení, a v některých zemích se již staly
technickým standardem.

Podštěrkové rohože

Kolejnicové podložky

Vkládací desky

Vkládací desky

Kolejnicové podložky

Souvislé uložení kolejí

M

P

S

oderní železniční tratě se stále více
realizují systémem pevných jízdních
drah. Pružnost na těchto tratích zajišťují vysoce pružné vkládací desky od společnosti
Getzner. Vkládají se mezi žebrovou desku
a betonovou nosnou desku.
Pružné vkládací desky podporují vlastnosti
kolejnice rozkládající zátěž, a snižují vibrace způsobené nerovnostmi od kol a jízdní
dráhy. Vkládací desky přizpůsobují rozdělení tuhosti a mohou redukovat vychýlení
hlavy kolejnice při přejezdu vlaku.

ružné kolejnicové podložky se pokládají přímo pod patu kolejnice. Mají
deinovanou tuhost a zvyšují pružnost
štěrkového svršku.

ouvislé pružné uložení kolejnic, které
vyrovnává výškové rozdíly vzniklé při
montáži, a přesto je hospodárné, může
být realizováno pomocí řešení „souvislého
uložení kolejí“ vyvinutého společností
Getzner.

Lepší rozdělení zatížení přispívá k vyššímu
komfortu jízdy a chrání svršek. Vyšší pružnost snižuje opotřebení komponent svršku Tuhost a zapuštění kolejí se přesně stanoví
a vozu. Společnost Getzner Werkstofe na- předem a zajišťuje se výběrem vhodného
bízí kolejnicové podložky libovolné tuhosti materiálu.
a v nejrůznějších provedeních, od hlavních
železničních tratí až po tramvajové linky.

Společnost Getzner Werkstofe dokázala
úspěšně splnit speciální požadavky projektů ve více než 50 velkých městech a také
na různých vysokorychlostních tratích po
celém světě.
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Pružné vložky pro pražcové podložky

Pražcové podložky

Výplně kolejových drážek

T

ypickou oblastí použití výplní kolejových drážek jsou kolejové proily a tratě
užívané ve městech, které se kříží se silnicemi a stezkami pro individuální dopravu.
Tyto výplně umožňují uzavřít drážku pro
kolo a odstranit tak místa nebezpečná pro
projíždějící vozidla.
Další možností použití jsou železniční
přejezdy a vlečky v závodech. Společnost
Getzner dodává výplně kolejových drážek
pro všechny běžné kolejové proily.
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5 Mezinárodní
reference
Stejný obrázek jako v brožuře USM!
Most Öresund mezi Kodaní a Malmö

Ř

ešení od společnosti Getzner najdete
po celém světě – stejně jako naše odborníky. Díky našim 10 pobočkám máme
zastoupení v nejdůležitějších geograických regionech. Spolu s našimi četnými
distribučními partnery poskytujeme služby
prakticky na všech relevantních světových
trzích.

Pobočky ve městech:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bürs, Rakousko
Berlín, Německo
Mnichov, Německo
Stuttgart, Německo
Lyon, Francie
Ammán, Jordánsko
Tokio, Japonsko
Pune, Indie
Peking, Čína
Charlotte, USA

Pobočky Getzner
Distribuční partneři Getzner
Referenční země
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Londýnské metro

Tramvajová doprava v Barceloně

P

Hlavní tratě

rojekty realizované společností
Getzner mluví samy za sebe.
Dále je uveden výběr z našeho
seznamu referencí v železničním
sektoru:

Vybraní zákazníci:
— ÖBB, Rakousko
— DB AG, Německo
— SBB, Švýcarsko
— SNCF, Francie
— RENFE,
Španělsko
— FS, Itálie
— Banverket,
Švédsko
— Jernbaneverket,
Norsko
— Banedanmark,
Dánsko
— SNCB, Belgie

Postupimské náměstí v Berlíně

Tramvaje
— Pro Rail,
Nizozemsko
— CP, Portugalsko
— ČD, Česká
republika
— Network Rail,
Velká Británie
— Čínské státní
dráhy, Čína
— THRSC,
Tchaj-wan
— KNR, Jižní Korea
— Union Paciic
— Railroad, USA

Vybrané projekty:
— Západní dráha Bregenz-Vídeň, Rakousko
— HGV Hannover-Würzburg, Německo
— HGV Kolín-Frankfurt, Německo
— Madrid-Barcelona, Španělsko
— HSL Zuid, Nizozemsko
— Taipei-Kaohsiung, Tchaj-wan
— Soul-Pusan, Korea
— NEAT: tunel Lötschberg,
Tunel Zimmerberg, Švýcarsko
— HSL Řím-Neapol, Itálie
— Öresund Link, Dánsko, Švédsko
— Cronulla Line, Austrálie
— Wuhan-Guangzhou, Čína
— Eurotunel (Channel Tunnel Rail Link),
Anglie, Francie
— Tunel Helsingborg, Švédsko
— Tunel Falkenberg, Švédsko
— Tunel Tiergarten, Berlín sever-jih,
Německo
— Gautrain, Jižní Afrika

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alicante
Augsburg
Barcelona
Berlín
Bern
Bordeaux
Drážďany
Essen
Florencie
Ženeva
Graz
Grenoble
Göteborg
Isfahán
Le Mans
Linec
Lyon
Madrid

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Milán
Marseille
Mnichov
Nantes
Nice
Nottingham
Norimberk
Paříž – St. Denis
Řím
Rouen
Sevilla
Shíráz
Štrasburk
Stuttgart
Tenerife
Valencie
Vídeň
Curych

Podzemní dráhy
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Amsterdam
Atény
Bangkok
Berlín
Bochum
Budapešť
Buenos Aires
Dortmund
Hamburg
Hongkong
Krakov
Londýn
Los Angeles

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Milán
Mnichov
Nové Dillí
New York
Norimberk
Ósaka
Praha
Sao Paulo
Soul
Singapur
Tokio
Vídeň
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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

