Еластични решения за
горно строене на железни пътища

1 Ценности и
визия

2

Engineering
a quiet future.
ирма Getzner обича и насърчава ценности като качество, партньорство и пионерски дух. Както във фирмата, така и навън те се
прилагат на най-високо ниво. Инженерите от
фирма Getzner непрекъснато създават „революционни“ нововъведения и така разширяват
своите мащаби. Материалите на Getzner създават иновации, които подобряват безопасността, експлоатационния живот и комфорта на
железопътното трасе.

Ф

Като лидер в развитието на технологиите в
областта на изолиране на трептенията, чрез
понижаването на шума и вибрациите, Getzner
дава ежедневно своя принос за повишаване на
жизнения стандарт на всички. Благодарение на
системите и продуктите на Getzner, влаковете
се движат по-тихо, машините работят по-ефективно и хората живеят по-спокойно в домовете
си.
Всички проучвания и иновации на Getzner са
подчинени на една обща цел: Стойностно бъдеще за всички нас. Бъдеще, което не ограничава, а създава нови възможности и предимства за всички нас. За това работим ние.
Getzner – engineering a quiet future

3

2 Продукти за
най-високи изисквания

Трептения
ефективно
изолирани
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Навсякъде по света железницата допринася за подобряването на връзките
между хората и улесняването обмена
на товари. С многообразието и гъстотата на железопътния транспорт нарастват изискванията към експлоатационната готовност, комфорта и екологичната съвместимост.

лавните проблеми на жп транспорта
са от една страна трептенията, които
от горното строене на пътя се разпространяват в околната среда. Ние ги възприемаме като вибрации или корпусен
шум. От друга страна е трудната поддръжка, която се налага от износването
на материала поради недостатъчната

Г

еластичност на жп релсите. Високоеластични продукти и системи за виброизолация намаляват значително разходите
от износването за компонентите на горното строене и подвижния състав.
Фирма Getzner разработва вече повече
от 40 години технически добре обмислени решения за виброизолация.

апазените продуктови марки
Sylomer® и Sylodyn® представляват
стандарт за еластичност в горното строене на железния път. Разработените от
фирма Getzner полиуретанови материали са определящи за отрасъла по отношение на еластичното горно строене. Те
отговарят точно на цялата палитра от
изисквания в железопътния транспорт
– от извънградския до тежкотоварния
транспорт.

З

Съвместно с възложителите специалистите на фирма Getzner Werkstofe разработват специфични за клиентите и икономически ефективни решения на базата на най-новите технически познания.
Разработените с партньори системи на
траверсни обувки, закрепвания на релсите или предложения за саниране на
съществуващи жп отсечки са само някои
от примерите за определящите разработки в горното строене на железния
път.
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3 Дейности

Фирма Getzner е много повече от производител на първокласни виброизолации. Техническите знания, събрани
от четиридесет години опит в разработките и проектирането, са в полза на
клиентите под формата на специализирани услуги. Резултатът са ефективни
системни решения с еластични материали, които допринасят за комфорта и
шумозащитата.

кспертите на фирма Getzner са въвлечени още от самото начало в процесите на разработка на системите и дефинирането на строително-технически рамкови
условия. Със своето ноу-хау квалифицираните работници са важен фактор при разработките за всеки един проект. Числови
симулации, тестове на материали, измерване на ефективността и придружаващо
консултиране при разработката на правилното решение направиха фирма
Getzner водещ специалист и разработващ
решения в целия свят.

Е

Нашите дейности обхващат и:

– частични решения

– изпитване на материали и
измервания със собствен голям
изпитателен стенд

– изчисления и симулации

– Pаботи по полагане

– прогнози за ефективност

– консултиране по полагането и
приемане

– Pазработка на решения

– измервания на вибрации –
механични и акустични измервания
– придружаване на проекти
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– доказване на ефективността

Getzner Engineering
ри всички проекти фирмата предлага обширни инженерингови дейности. Като компетентен партньор Getzner
се цени високо от страна на клиентите,
поради своя дългогодишен опит в областта на вибрационната техника. Голям
екип от техници, опитни проект мениджъри и специализирана изпитвателна
апаратура на последно ниво на техниката завършват консултантския пакет.

П
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4 Компоненти
и решения

Цялото винаги е повече
от сумата на неговите
компоненти.
Компетентност
и многообразие
еждународните успехи в областта
на изолирането на трептенията в
железопътния бранш при Getzner се
опира на три стълба:

М

– първокласни материали
– Oбширно ноу-хау и
– придружаващи специфични услуги
По този начин възникват решения, при
които резултатът е повече от сумата на
отделните компоненти.

Getzner предлага компоненти
и решения за:
– Oпори за системата маса-пружина
– подложки под баластровото легло
– подложки за траверсните обувки
– Cтъпала на траверсите
– междинни плочи
– междинни подложки
– непрекъсната опора на релсите
– фугираща уплътнителна лента
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Компоненти
и решения

Опори за системи маса-пружина
порите на Getzner за системите
маса-пружина защитават особено
ефективно от шум и вибрации живущите
около дадена жп отсечка. По този начин
ефективната виброизолация постига
положително въздействие върху ценовото ниво на засегнатите от вибрациите
недвижими имоти.

О

Getzner предлага три възможни опори
на системите маса-пружина: единична
опора, ивична опора и площна опора.
Коя от тези конструкции ще се използва
зависи от икономическото, но и от техническото обмисляне. При вече многобройните реализирани системи маса-пружина при транспорта на близки и
далечни разстояния най-ниската достигната собствена честота е 5 Hz.

Единична
опора

Ивична
опора

Площна
опора

Системата маса-пружина за трамваи

Т.нар. лека система маса-пружина, като
вариант на площната опора, се използва
основно при трамваите. При това тялото
В повече от 40 града, при високоскона релсата е напълно виброизолирано
ростния транспорт (отсечката Кьолн Франкфурт) и по различни отсечки желе- от околната среда чрез подложни и
странични елементи.
зен път с нормална широчина в света е
реализирана опора на системите маТози обикновен и чрез елементите на
са-пружина с материалите на фирма
Getzner много ефективен икономически
Getzner.
метод се е утвърдил в целия свят и в
много градове е вече приложен.
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4 Нашите компоненти
Обзор

Опори за системи маса-пружина

Подложки под
баластровото легло

Подложки за
траверсните обувки

оляма степен на еластичност на железния път се постига чрез монтирането на подложките под баластровото
легло на фирма Getzner. Намаляването
на вторичния звук, разпространяващ се
във въздуха, виброзащитата, както и
щаденето на баластрата могат да се причини за тяхното полагане.

С

Г

При избора на подходящи подложки
точно се съблюдават съответните технически изисквания съобразно вибрациите. Високият коефициент на полезно
действие на подложките на фирма
Getzner се базира на адаптираната динамична твърдост. Освен това те се характеризират със своето качество и икономическа ефективност. С тях се работи
лесно, полагат се бързо и върху тях
може да преминават тежки строителни
машини. И при дооборудване подложките на Getzner със специален метод са се
утвърдили.
Икономическият и технически потенциал на подложките на Getzner под баластровото легло се показва в света чрез
над 5 мил. м2, чрез вграждане досега
във
– високоскоростни отсечки
– отсечки с нормална широчина
– извънградски отсечки
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истемите безбаластов железен път
се нуждаят от достатъчна еластичност, за да се активира разпределящото
товара действие на релсата. При това
възможностите за разполагане на еластични компоненти са разнообразни.
Моноблоковата траверса с еластична
опора има освен това и предимството,
че допълнителната маса при вибропреместването намалява излъчването на
звук във въздуха. Една по-голяма еластична опорна повърхнина освен това
има като последица и по-малък натиск
върху ръбовете.
Двустепенната еластичност допълнително намалява натиска и в подложките и
щади закрепването на релсите. Подложките на фирма Getzner могат да се произведат с всяка желана еластичност и
оптимално да изпълнят най-различни
изисквания. Предпочитани области на
приложение на тези системи са тунелни
отсечки с най-различни категории.

Стъпала на траверсите
тъпалата на траверсите служат за
защита от вибрации, щадят баластрата под жп релсите и удължават
експлоатационния им живот. Те се използват както при високоскоростни
отсечки, така и при отсечки с голямо
натоварване на осите и при саниране на
съществуващи отсечки.

С

Монтажът на стъпала на траверси се
извършва на базата на оптимизирана
композитна система още в завода за
траверси. Поради това на строителната
площадка не е необходимо извършването на допълнителни работи. Монтажът
се извършва бързо, независимо от атмосферните условия и с минимално
прекъсване на отсечката.
Особено при специални конструкции в
жп релсите, като стрелки, кръстовини,
преходни участъци и части от релси,
траверси със стъпала, особено се утвърдиха и в някои страни са станали дори
технически стандарт.

Подложки под баластровото легло

Междинна опора

Междинни плочи

Междинни плочи

Междинни подложки

Непрекъсната опора
на релсите

одерните жп отсечки все по-често
се изпълняват като системи безбаластов железен път. За еластичността на
такива отсечки се използват високоеластичните междинни плочи на фирма
Getzner. Те се монтират между ребровите подложки и носещите бетонови плочи.

ластичните междинни подложки се
полагат директно под петата на релсата. Те разполагат с дефинирана твърдост и повишават еластичността на баластрата на горното строене.

М

Еластичните междинни подложки поемат разпределящото товар действие на
релсата и намаляват вибрациите в резултат на неравности на колелата и железния път. Чрез адаптирано разпределяне на твърдостта на междинната подложка може да се намали отклонението
на главата на релсата при преминаване
на влак.

епрекъсната еластична опора на
стъпалата на релсите, която компенсира обусловените от полагането разлики във височините и въпреки това е икономически ефективна, може да се реализира с разработеното от Getzner решеОт подобреното разпределение на това- ние „Непрекъсната опора на релсите“.
ра резултира по-голям пътен комфорт и
щадене на горното строене. Повишената Твърдостта и провисването на релсите
еластичност се отразява положително
се дефинира предварително и точно и
върху износването на елементите на
се обезпечава с избран подходящ матегорното строене и подвижния състав.
риал.
Материалите на фирма Getzner предлагат междинни подложки за всяка изисквана твърдост, от отсечки с нормална
ширина до трамвайни отсечки, и различни изпълнения.

Е

Н

Съобразно специалните изисквания
фирма Getzner Werkstofe е реализирала
проекти в повече от 50 града, както и
при различни високоскоростни отсечки
в света.
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Подложки за траверсните обувки

Стъпала на траверсите

Фугираща
уплътнителна лента
оложените в градска среда релсови
профили и релси, които се кръстосват от индивидуални транспортни средства, са типична област за приложение
на фугиращите уплътнителни ленти. Те
предлагат възможността да се затваря
необходимия за колелото върху релсата
канал и с това да се отстрани един източник на опасност за индивидуалния
транспорт.

П

Други области на приложение са жп
прелезите и съединителни клонове на
заводския терен. Фирма Getzner доставя
фугиращи уплътнителни ленти за най-използваните профили на релси.
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5 Международни
препоръки

Мостът Йоресунд между Копенхаген и Малмьо

ешенията на фирма Getzner работят
в целия свят – както и специалистите
на Getzner. С нашите 10 филиала сме
представени в най-важните географски
региони. Чрез нашите многобройни
дистрибутори ние обслужваме почти
всички значими пазари в света.

Р

Филиали в:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Бюрс, Австрия
Берлин, Германия
Мюнхен, Германия
Щутгар, Германия
Лион, Франция
Аман, Йордания
Токио, Япония
Пуна, Индия
Пекин, Китай
Шарлот, САЩ

Филиали на фирма Getzner
Дистрибутори на фирма Getzner
Препоръки от страни
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Метрото на Лондон

еализираните от Getzner
проекти говорят сами за себе
си. Ето едно извлечение от нашата референтна листа в жп сектора:

Р

Трамвай в Барселона

Площадът „Потсдамер плац“ в
Берлин

ЖП отсечки с нормална ширина
Избрани клиенти:
– Австрийски федерални железници
ÖBB, Австрия
– Германски
железници DB AG,
Германия
– Швейцарски федерални железници
SBB, Швейцария
– Френска национална железопътна
компания SNCF,
Франция
– Испански национални железници
RENFE, Испания
– Италиански железници FS, Италия
– Железопътен
транспорт Банфер-

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

кет, Швеция
Йернбанферкет,
Норвегия
Банеданмарк,
Дания
Белгийски желез ници SNCB, Белгия
Про Рейл,
Нидерландия
CP, Португалия
CD, Чехия
Нетуърк Рейл,
Великобритания
Китайски
държавни желез ници, Китай
THRSC, Тайван
KNR, Южна Корея
Унион Пасифик
Рейлроад, Сащ

Трамваи
– Аликанте
– Аугсбург
– Барселона
– Берлин
– Берн
– Бордо
– Дрезден
– Есен
– Флоренция
– Женева
– Грац
– Гренобъл
– Гьотеборг
– Исфахан
– Ле Манс
– Линц
– Лион
– Мадрид
– Милано

– Марсилия
– Мюнхен
– Нант
– Ница
– Нотингам
– Нюрнберг
– Париж –
Св. Денис
– Рим
– Руан
– Севиля
– Шираз
– Страсбург
– Щутгарт
– Тенерифе
– Валенсия
– Виена
- Цюрих

Избрани проекти:
– Западната жп отсечка Брегенц-Виена,
Австрия
– Високоскоростна отсечка
Хановер-Вюрцбург, Германия
– Високоскоростна отсечка
Кьолн-Франкфурт, Германия
– Мадрид-Барселона, Испания
– Високоскоростна отсечка Зуид, Холандия
– Тайпе-Каосюнг, Тайван
– Сеул-Пусан, Корея
– НЕАТ: тунелите Льотчберг,
Цимер-берг, Швейцария
– Високоскоростна отсечка Рим-Неапол,
Италия
– Йоресунд Линк, Дания, Швеция
– Кронула Лайн, Австралия
– Уан-Гуанджу, Китай
– Евротунел, Англия, Франция
– Тунелът Хелзингборг, Швеция
– Тунелът Фалкенберг, Швеция
– Тунелът Тиргартен, Берлин Север-Юг,
Германия
– Гаутрейн, Южна Африка

Метро
– Амстердам
– Атина
– Банкок
– Берлин
– Бохум
– Будапеща
– Буенос Айрес
– Дортмунд
– Хамбург
– Хонконг
– Краков
– Лондон
– Лос Анджелис

– Милано
– Мюнхен
– Ню Делхи
– Ню Йорк
– Нюрнберг
– Осака
– Прага
– Сао Пауло
– Сеул
– Сингапур
– Токио
– Виена
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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
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
Beijing Getzner Trading Co.; Ltd.
Zhongyu Plaza, Office 1806
Gongti Beilu Jia No. 6
100027 Beijing, PR China
T +86-10-8523-6518
F +86-10-8523-6578
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

