Systémy “Hmota-pružina-hmota” určené
pro tramvajové tratě

1 Pokud je zdrojem znečištění
„doprava na malé vzdálenosti“

Nabízené celoplošné systémy „Hmota-pružina-hmota“ vyráběné společností Getzner
jsou soustavy pro snížení hluku a vibrací, které vylepšují tramvaje tak, že z nich
vytváří komfortní a přirozeně znějící formu „dopravy na malé vzdálenosti“.

Naše služby
– Postup řešení
– Alternativní řešení
– Podrobná řešení
–
–
–
–
–

Kalkulace
Modelování
Prognóza účinnosti
Zkouška materiálu
Vývoj materiálu

– Projektové poradenství
– Montážní práce
– Technická akceptace
– Školení
– Dokumentace
– Test účinnosti

Dopad kročejového
hluku

N

eustále se zvyšující mobilita současné
společnosti vede ke stále se zvyšujícímu hluku a vibrací v prostředí. Tento
problém je velmi závažný především
v centrech měst a v hodně obydlených
velkoměstských oblastech, ve kterých
bezprostředně sousedí dopravní infrastruktura a nemovitosti určené k bydlení.
Hluk a vibrace z dopravy jsou škodlivé pro
kvalitu života obyvatel v blízkosti dopravní
infra-struktury, přičemž vytváří nové výzvy
pro projektanty dopravní infrastruktury a
dopravní společnosti.
Systémy „Hmota-pružina-hmota“, které
vyvinula společnost Getzner, představují
řešení pro tramvajové tratě, které spočívá
v efektivní redukci vibrací díky izolaci
kolejí.
Přenos strukturálního hluku do okolí je
redukován u zdroje, což umožňuje snížit
emise na minimum. Tento přístup má
navíc tu výhodu, že účinně brání rozvoji
slyšitelného druhotného hluku přenášeného vzduchem, který vzniká vibracemi
budov a ostatních dopravních částí.

Poskytování řešení
Společnost Getzner je mnohem více než
jen specializovaná společnost na prvotřídní vibroizolační produkty: jsme poskytovatelem komplexních všestranných řešení.
Rozsah našich služeb sahá od plánování,
vývoje optimálních řešení upravených dle
přání zákazníka, účasti na montáži,
upřesnění všech hledisek řešení a kompletní po-prodejní služby.
Nad rámec zmíněného má společnost
Getzner velmi dobře vybavenou laboratoř
a zkušební vybavení. Naši specialisté úzce
spolupracují se zákazníky, kterým poskytují své know-how a zkušenosti. Modelování, zkoušky materiálu, měření účinnosti
a průběžné konzultace jsou klíčovými
body ve vývoji efektivních řešení, díky
nimž se společnost Getzner stala vedoucím poskytovatelem specializovaných
řešení pro tyto typy aplikací.

Vítejte u Getznera,
spolehlivé společnosti zabývající se
vibracemi.
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2 Systémy „Hmota-pružina-hmota“
pro tramvajové tratě

Tři základní systémy
pro aplikaci v tramvajových
tratích

Výhody

Společnost Getzner, která má více než 30
let zkušeností s realizacemi systémů
„Hmota-pružina-hmota“, nabízí tři standardní balíčky pro izolaci železničních
svršků s různými stupni účinnosti.
Z hlediska požadovaných vlastních
kmitočtů f0 pokryjí tyto systémy většinu
požadavků a jsou tak nadějnými řešeními
se světlou budoucností.

– Malá pravděpodobnost
chyb při provedení

– Jednoduché a rychlé
provedení

– Velké rozprostření zatížení
na drážní těleso
– Snížení vibrací v konstrukcích
v železničním svršku
– Snadná údržba
– Odolný, cenově přístupný
celkový systém
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Pomocí těchto tří normovaných řešení
se vlastní kmitočty pohybují v rozsahu od
15 Hz do 22 Hz, což představuje útlum
strukturálního hluku až o 20 dB v oblasti
kritického kmitočtu.

Díky přístupu spočívajícím ve flexibilní
modulární konstrukci je možné všechny
systémy nabízené společností Getzner
uzpůsobit všem nezbytným podmínkám,
což může být obzvláštní výhodou pro modernizaci stávající infrastruktury. Společnost Getzner může vyvíjet optimalizovaná
řešení pro takovéto typy projektů.

K dispozici jsou také specializovaná
řešení

S

Na základě široké škály vysoce elastických
polyuretanových elastomerů prodávaných
pod značkami Sylomer® a Sylodyn® může
společnost Getzner splnit nepřísnější
požadavky na projektové řešení a snížení
strukturálnímu hluku.

olečnost Getzner rovněž vytváří specializovaná řešení šitá na míru konkrétním potřebám, pokud jsou požadavky na
účinnost systému, které mají být splněny,
ještě přísnější nebo musí být vyřešeny
další detaily typické pro daný návrh.

NOTTINGHAM

BERLÍN
DRÁŽĎANY

Reference
Společnost Getzner dokončila přes
300 projektů s využitím celoplošných
ložiskových systémů využívajíc
materiály Sylomer® a Sylodyn® a má
po celém světě solidní pověst jako
zkušený specialista na snižování
kročejového hluku a vibrací.

Některé z našich referencí:
+ Alicante
+ Barcelona
+ Berlín
+ Bern
+ Bordeaux
+ Drážďany
+ Graz
+ Grenoble
+ Krakow
+ Le Mans
+ Linz
+ Madrid
+ Miláno
+ Marseille

+ Mnichov
+ Nantes
+ Nice
+ Nottingham
+ Paříž – St. Denis
+ Praha
+ Řím
+ Rouen
+ Sevila
+ Štrasburk
+ Valencie
+ Vídeň
+ Ženeva
+ mnoho dalších...

KRAKOW
PRAHA

ROUEN
LE MANS
NANTES

BORDEAUX

ŠTRASBURK
MNICHOV
PAŘÍŽ –
VÍDEŇ
LINZ
ST. DENIS
BERN
GRAZ
ŽENEVA
MILÁNO

GRENOBLE

NICE
MARSEILLE
ŘÍM
BARCELONA
MADRID
VALENCIE
ALICANTE
SEVILA
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3 Zkušenosti a
„know-how“

Systémy „Hmota-pružina-hmota“ hrají aktivní roli
Izolace vibrací v železničních aplikacích
určená pro systémy místní dopravy
zahrnuje izolaci železničních svršků
od okolí, což pomáhá předejít přenosu
vibrací a strukturálního hluku. Ke snížení
vibrací dojde na dráze samé, tedy tam,
kde je to nejúčinnější.

atematický model s využitím
jednorozměrového jednoduchého
oscilátoru může být využit pro určení
vlastních kmitočtů. Oscilátor tohoto typu
je často popisován jako systém „Jednoho
stupně volnosti“ (SDOF). Dodatečně je
možné určit vzor oscilace desek dráhy
prostřednictvím počítačových simulací.

M

Kmitání vypočítané použitím metody
„Konečných prvků“ (FEM)
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Určení limitů

Modelování skutečnosti v laboratoři

M

S

etoda „Konečných prvků“ se využívá
pro teoretický výzkum oscilačních
systémů. V tomto typu výpočtového
modelu jsou ostatní „Stupně volnosti“,
které jsou důležité pro skutečný systém,
povoleny a jsou porovnány s jednorozměrovým jednoduchým oscilátorem. Také
může být provedena modální analýza.
Tato forma analýzy se využívá pro určení
vlastních kmitočtů a přirozených forem
oscilace. Uvedené může poskytnout
důležité parametry pro pochopení tohoto
systému a pro návrh hmoty pro dynamického zatížení.

polečnost Getzner modeluje provozní
zatížení jak v číselných hodnotách, tak
v našich zkušebních zařízeních na stavbě,
která představují širokou škálu zařízení,
která jsou k dispozici pro fyzikální testování materiálů. Kromě jednotlivých hydropulsních strojů určených na zkoušení
výrobků vyvinula společnost Getzner svůj
vlastní druh testování velkých vzorků, díky
němuž může prověřovat činnost komplexního systému složeného z jednotlivých
částí. Tato schopnost dláždí cestu holistickému přístupu, a to s ohledem na různé
ovlivňující faktory a pomáhá zaručit vývoj
spolehlivého a trvalého řešení.

1 Zkušební stand pro měření
velkých vzorků
2 Vibrační stolice
3 Zařízení na tepelnou analýzu
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Getzner Werkstoffe GmbH
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T +49-30-405034-00
F +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com
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info.stuttgart@getzner.com
Getzner France S.A.S.
Bâtiment Quadrille
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon
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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
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T +43-5552-201-0
F +43-5552-201-1899
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