Podpražcové podložky
pro štěrkové traťové lože

1 Podpražcové podložky
nabízené společností Getzner

Pružná řešení pro štěrková
traťová lože a výhybky
Nárůst provozního zatížení a rychlosti
v současné železniční dopravě
představuje složité technické a
ekonomické problémy pro manažery
v železniční dopravě po celém světě.

V

yužití podpražcových podložek
nabízí možnost tyto problémy
vyřešit: Podpražcové podložky chrání
železniční svršek, vylepšují kvalitu
kolejové geometrie a snižují škodlivé
vibrace, a to jak na železničních tratích,
tak na výhybkách.
Podpražcové podložky nabízí
následující výhody:
– Snížení nákladů na údržbu
– Prodloužení životnosti železničního
svršku
– Snížení škodlivých vibrací
Podpražcové podložky nabízí provozovatelům železniční dopravy možnost
významně snížit roční náklady na
údržbu železničních tratí a výhybek.

P

ružné podpražcové podložky
nabízené společností Getzner
představují další vývoj klasických
železničních svršků. Výrobky nabízené
společností Getzner jsou umisťovány
přímo pod železniční pražce, čímž zvyšují
vertikální pružnost v železničním svršku.
S podpražcovými podložkami je rovnoměrně rozloženo zatížení trati železničními vagóny přes pružné prvky v podloží.
Podpražcové podložky s určenými
pružnými vlastnostmi významně snižují
opotřebování železniční trati.
Vysoce pružné podpražcové podložky
také představují úspornou alternativu
podštěrkových rohoží, které přestavují jiné
vibroizolační opatření.
Společnost Getzner vyrábí podpražcové
podložky již od roku 1990. V současné
době jsou podpražcové podložky úspěšně
využívány po celém světě na všech typech
železničních tratí, a to od vysokorychlostních sítí po regionální dopravu.
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2 Princip
fungování

Rozložení zatížení s využitím
podpražcových podložek

Rozložení zatížení bez využití
podpražcových podložek
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Pražce s podražcovými podložkami

N

ejběžnějším typem železničního
svršku, který je používaný po celém
světě, je vyštěrkované traťové lože. Štěrk,
který představuje nejslabší článek systému, je předmětem skrytého dynamického
posunování. Stálé statické zatížení
(stlačování štěrku) vede k opotřebení a
rozpadání kamení. Takovýto výsledek snižuje kvalitu geometrie kolejí, a v důsledku
toho musí být traťové lože stlačeno.
Účinné namontování podpražcových
podložek zpomaluje tento proces
následujícími způsoby:

Rozložení zatížení náprav
na větší množství pražců

Zvětšení styčné plochy
mezi pražcem a štěrkem

Oslabení dynamické síly a
vibrací ve štěrku

Pružné vlastnosti podpražcových
podložek omezují prohýbání kolejí.
Zatížení je rozloženo na větší
množství pražců, a z toho důvodu
na větší plochu. Toto snížení
průměrného stlačení taktéž snižuje
zatížení na štěrk.

Jedinečné vlastnosti polyuretanových materiálů vyráběných společností Getzner vedou k ideálnímu
vložení štěrku na povrch podpražcových podložek, čímž stabilizuje tu
nejvyšší štěrkovou vrstvu. Toto
přináší zvětšení styčné plochy mezi
pražcem a štěrkem z asi 8 % (bez
podražcových podložek) až k 35 %
(s podražcovými podložkami).

Podpražcové podložky vyráběné
společností Getzner snižují přímé
dynamické zatížení štěrku. Taktéž
snižují posunování na štěrku stejně
jako sedání kolejí.
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3 Užívání

Zlepšení dlouhodobého
chování štěrkových
traťových loží
Účinek použití podražcových podložek
společnosti Getzner je snížení zatížení
na štěrk. A má za následek menší
rozdrcení a opotřebení štěrku.

Pozitiva užívání podpražcových podložek
jsou patrná obzvlášť v oblastech, ve
kterých dochází k velkému zatížení, stejně
jako ve výhybkách, konstrukcích nebo
traťových úsecích s velmi malým
poloměrem.

Š

těrk je optimálně vložen do traťového
lože díky poddajným vlastnostem
podložky, což vede ke snížení posunování
štěrku. Tento postup přímo pomáhá
chránit štěrkové lože a podstatně
zpomaluje usazování kolejí. Zkušenosti
v posledních letech ukazují, že doba
intervalů podbíjení může být při tomto
postupu přinejmenším zdvojnásobena.

Výhody pražců s podražcovými podložkami se projeví velmi výrazně v těžce
zatížených oblastech s až 37 tunovým
zatížením nápravy.

Kvalita geometrie trati

Nedostatečný

Změny v kvalitě geometrie
geometrie trati v Rakousku
trati v bodech na zkušebním
úseku od roku 2001.

Intervenční práh
Dostatečný

Dobrý

Zlepšení v kvalitě v Rakousku
trati v bodech 1 a 2 stejně jako
ve stanici bylo dosaženo díky
podbíjení.

Velmi dobrý
2001
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
Rok

Rovná část trati 1 (bez podložek)

Část trati s poloměrem 425 m s podpražcovou podložkou

Rovná část trati 2 (bez podložek)

Stop v prostoru stanice (bez podložek)

Ochrana před vibracemi a
snížení sekundárního
strukturálního hluku
Pružné podložky nabízí jednoduchou
metodu na snížení vibrací na železničních tratích, a to v porovnání s podražcovými rohožemi. Navíc vykazují všechny
kladné vlastnosti podpražcových
podložek.

Nebyly zjištěny žádné významné změny
hluku šířícího se vzduchem.
Sekundární hluk šířící se vzduchem je
důsledkem emisí strukturálního hluku
z vibrující hmoty, například při
projíždějícím vlaku.

V

závislosti na maximálně dovolenému
poklesu koleje dosahují pražce
s podražcovými podložkami vložného
útlumu dle požadavku od 10 dB(v)
do 15 dB(v) (na 63 Hz).

vibroizolační vlastnosti, jsou velmi
účinným prostředkem pro snížení
sekundárního hluku šířícího se
vzduchem.

To platí zejména pro kovové konstrukce,
jako jsou ocelové mosty a viadukty. Pružné
podpražcové podložky, které mají

Vložný útlum (dB)

Účinek podražcových podložek
30

20

Redukce

10

Vibrace jsou sníženy v kritickém
kmitočtovém rozsahu, čímž současně
dochází ke snížení emisí do okolního
prostředí.

0
Zesílení
-10
5

6,8

8

10

12,5

16

20

Otevřená část trati

25

31,5 40

50

63

80

100 125 160 200 250
Frekvence (Hz)

Zdroj: Köstli K.; Sleeper Padding for Reduction of Structure-Borne Noise
Immissions; str. 10; conference articles, 10th Symposium on Structural
Dynamics and Vibration Measurements, Ziegler Consultants 2007.

Tunel blízko traťové lavice

Tunel daleko od traťové lavice
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Zmenšení částí se zvlněním
koleje

Konkrétně určená pružnost
pro výhybky s podložkami

Krátká zvlnění jsou pravidelně se
opakující vyvýšeniny na povrchu koleje.

Plošná tuhost se mění v závislosti
na směru výhybky. K tomu dochází díky
různým délkám pražců a ztužujících
součástí, jako jsou žába, přídržných a
křídlových kolejnic.

D

louhodobé studie ukazují, že
podpražcové podložky významně
snižují výskyt takovýchto poškození trati.
Toto je obzvláště výrazné na úzkých
zatáčkách na trati.

R

ůzné hodnoty plošné tuhosti plynou
z dynamického zatížení způsobeného
projíždějícím vlakem. Zmíněné vede
k rapidnímu opotřebování trati, což
zvyšuje náklady na údržbu a zmenšuje

pohodlí cestujících ve vlaku. A navíc jsou
vibrace přenášeny přes podloží do
přilehlých budov.
Společnost Getzner nabízí kombinaci
různých podražcových podložek (tuhostí)
speciálně určených pro výhybky. Přenos
zatížení do železničního svršku může být
homogenizovaný s uvedenými podložkami. Rozdíly v poklesech jsou minimalizovány, a to díky vyhlazení výhybky. Stejně

Průměrná vlnová šířka v mm

Vývoj krátké vlny v zatáčkách na trati v průběhu času
0.20

25 milion t*
(Poloměr zatáčky na trati: 230m)
20 milion t*

0.15

0.10
10 milion t*

0.05

S podpražcovou
podložkou Sylomer®
s modulem uložení
~0.15
N/mm3
~

15 milion t*

5 milion t*
0 milion t*
*Zatížení trati
v brutto tunách

0.00
2003
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Bez podpražcové
podložky

2004

2005

2006

2007

2008
Čas

Konečná zpráva Hieflau,
Univerzita Innsbruck, 2001

tak je vytvářen vzor zatížení, což
umožňuje chránit štěrk.
Podražcové podložky společnosti Getzner
taktéž přispívají k prodloužení intervalů
mezi podbitím a udržovací prací. Podpražcové podložky společnosti Getzner
zvyšují pohodlí pasažérů a snižují
udržovací náklady na životnost, čímž jsou
oblíbeným řešením využívaným správci
železnic.

– Vyhlazení poklesu během projíždění
vlaku
– Zvýšení pohodlí cestujících
– Ochrana štěrku
– Snížení škodlivých vibrací
– Snížení udržovacích nákladů
na životnost (LCC)
Pokles během projíždění vlaku může být
stimulována speciálně vyvinutým počítačovým modelem a optimalizována díky
účinnému využití podložek nabízených
společností Getzner.

Přizpůsobení tuhosti koleje
na přejezdech

P

Vyštěrkovaná trať

Most

odražcové podložky pomáhají snížit
velké skoky v tuhosti a s tím související
poklesy stejně účinně, jako zmenšují
proluky pod pražci. K tomu často dochází
na přejezdech, kde se střetává železniční
svršek s různými hodnotami tuhosti.
Využívání podpražcových podložek vede k
homogennějšímu vlakovému průjezdu
stejně účinně jako k ochraně traťového
svršku.
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4 Využívání podpražcových
podložek se vyplatí

Posouzení udržovacích nákladů na životnost
(LCC) při využití podpražcových podložek
Rozsah, ve kterém užívání podpražcoých
podložek mění kvalitu geometrie kolejí,
byl během několika let soustavně
zaznamenáván. Výsledky průběžně
ovlivňují práce ve vývoji.

pracemi na výrazné prodloužení životnosti
celého traťového lože.
Navíc, pokud jsou zahrnuty náklady
na provozní komplikace, které vyplývají
z uzavření trati z důvodu udržovacích
prací, jsou podpražcové podložky velmi
ekonomicky výhodnou investicí, a to
především na takových částech trati, kde
dochází k výraznému zatížení.

J

eden poznatek z tohoto pozorování
spočívá v prodloužení intervalu
mezi podbíjením z faktoru 2 na 2,5 , a to
díky využití podpražcových podložek.
Pokud vezmeme v úvahu cyklus podbíjení
jako ukazatel dosažitelné životnosti trati,
ukazují delší mezidobí mezi podbíjecími

Skladba normalizovaných ročních nákladů
(vysoce zatížená trať)
120 %
100 %

100

80 %
60 %

71
61
48
Statistická analýza
(úrok 0 %)

40 %
23
20 %

16

10

13

0%
Obvyklý železniční svršek
s kolejnicemi 60E1
a betonovými pražci
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Železniční svršek
s kolejnicemi 60E1 a
podpražcovými podložkami

Roční náklady
Znehodonocení
Provozní náklady na komplikace
Udržovací náklady

5 Zkušenosti
se spodkem pražce

Široce prokázané
Téměř všechny nejvýznamnější železniční společnosti v Evropě úspěšně využívají popdražcové podložky společnosti
Getzner, a to po více než 18 let.

P

odpražcové podložky jsou využívány
na ochranu před vibracemi, zajištění
pružnosti velkých mostních konstrukcí,
vylepšení kvality geometrie kolejí a snížení
nákladů na údržbu trati.
Podpražcové podložky společnosti
Getzner mají výjimečné dlouhodobé
vlastnosti. To je prokazováno na pražcích

s podpražcovými podložkami společnosti
Getzner, které byly odmontovány pro
testování. A navíc, měření na částech trati,
kde byly využity podpražcové podložky,
také ověřuje vynikající kvalitu podpražcových podložek.
Aby se zajistila dlouhá životnost pražců,
je tato pro všechny typy kontrolována
v souladu s BN 918 145-1. Tato kontrola je
buď provedena certifikovanou kontrolní
agenturou (např. Technologická Univerzita
Mnichov ) nebo přímo ve zkušebnách
společnosti Getzner.

Velké zkušebny společnosti
Getzner

Podložky společnosti Getzner SLB
2210G po 190 milionech celkových tun.
Pružné účinky materiálu zabránily
posunu do horní vrstvy štěrku.
V podložkách nejsou žádné trhliny ani
proražení.
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6 Výběr pražců – Správné podložky
společnosti Getzner pro každé použití

Podpražcové podložky
společnosti Getzner,
široký výběr výrobků

T

ři materiály – dostupné ve třech
hodnotách tuhosti – pokryjí celé
spektrum využití od výrobků, které
poskytují vysokou ochranu před vibracemi
až po vylepšení kvality geometrie koleje.

Tři materály:
SLB – Elastoplastický materiál
SLS – Elastický materiál s tlumícími
vlastnostmi
SLN – Vysoce elastický materiál bez
tlumení

SLB
typy

Ochrana před vibracemi
Tramvajová linka
100 kN

SLS
typy

Linka metra
120 kN
Normálně rozchodná trať
250 kN

SLN
typy

Zatížení nápravy
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Nákladní vlak
(těžké zatížení nápravy)
370 kN

Most Oresund

Výběr vhodné podložky
od společnosti Getzner

Správná podložka pro
každou trať
Specialita společnosti Getzner jsou
mikrocelulární polyuretanové elastomery s širokým rozsahem vlastností určené
pro traťové svršky. Materiály Sylomer®
a Sylodyn® se osvědčují po desetiletí
v extrémních podmínkách v širokém
spektru průmyslových odvětví.

S

polečnost Getzner nabízí optimální
podpražcové podložky pro každé
použití: od elastoplastických SLB typů
výhradně určených na vylepšení geometrie koleje až po vysoce elastické podložky
vyrobené z materiálů Sylomer® (SLS typy)
a Sylodyn® (SLN typy) určených na účinné
snížení vibrací.
SLB-typy elastoplastických podložek jsou
využívány z důvodu snížení zatížení na
štěrk. Optimalizované vlastnosti materiálu
těchto typů umožňují obzvlášť stálé
uložení štěrku. Vysoké tlumení těchto typů
podložek má positivní účinek na chování
pražce při vibracích.

Pokud je snížení vibrací prvotním cílem,
jsou využity SLS-typy (Sylomer®) pružných
podložek a vysoce účinné SLN (Sylodyn®)
typy.
Zatímco podložky vyrobené z materiálu
Sylomer® stále ukazují spolehlivé tlumící
vlastnosti, řešení, při kterých je použito
materiálu Sylodyn®, dosahují téměř
totožných vztahů mezi statickou a
dynamickou tuhostí. Toto vytváří
extrémně účinná řešení použitelná i při
minimálním dodatečném poklesu koleje.

Společnost Getzner má optimální typy
podložek pro všechna využití. Vhodné
typy jsou vybrány podle maximálně
dovolenému poklesu koleje při určené
zátěži.

J

ednotlivé typy podložek v materiálové
skupině se liší v první řadě jejich
pružností. Pružnost je určená pomocí
ložných modulů. Toto se provádí v souladu
s DIN 45673-1 při zkouškách na štěrkových
profilových deskách (vzorová štěrková
deska). Společnost Getzner vyrábí typy
podložek pro tramvajové linky, linky
metra, rychlou městskou dopravu,
normálně rozchodnou železnici,
vysokorychlostní trati a speciální využití,
jako jsou velká zatížení až do 37 tun.

Elastoplastické podložky snižují roční
náklady na údržbu a prodlužují životnost
trati.
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7 Bezpečné
upevnění

Výroba pražců

Instalační vlak s přepínačem
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Montáž na pražec

Instalace konkrétních podpražcových podložek

Podpražcové podložky od společnosti
Getzner mohou být upraveny na každý
typ pražce.

Podpražcové podložky mohou být
instalovány při využití všech typických
metod.

P

D

odložky pro určené pražce jsou
vyráběny s instalační mřížkou
(“G” na konci označení typu). Tato
jedinečná instalační mřížka od společnosti
Getzner je namontována do podpražcové
podložky a umožňuje celoplošné připojení
podložky na pražec. Během výroby pražců
je instalační mřížka vtlačena do betonu,
který je ještě vlhký. Přiléhavé, celoplošné
spojení zabezpečuje trvalé pouto mezi
podložkou a určeným pražcem nezávisle
na výrobním procesu a konkrétní
konzistenci.
Spojovací proces nevyžaduje žádné
přísady nebo rozsáhlé přípravné práce
během plnění a ani vysoké požadavky
standardu BN 918 145-1. Pokud je
zákazníkem vyžadováno, mohou být
podložky připevněny k betonovému
pražci, který již ztvrdl. V takových
případech jsou podpražcové podložky
dodávány bez instalační mřížky. Podložky
jsou pak přilepeny vhodným lepidlem,
které taktéž dodává společnost Getzner,
pokud je požadováno.

íky relativně malé váze podložek
může zůstat počet pražců nezměněn.
Taktéž nejsou žádná omezení na udržovací
práce na trati.
Na přechodech mezi tratěmi s podložkami
a bez podložek by se měla změnit tuhost
v jednotlivých úsecích. Toto se týká
především měkkých podložek (ložný
modul < 0.15 N/mm3). Společnost Getzner
doporučuje využívání podložek s vyšší
tuhostí při délce od 20 do 30 metrů pro
přizpůsobení tuhosti.

8 Mezinárodní reference

Projekty společnosti Getzner
mluví samy za sebe
Řešení společnosti Getzner můžete najít
po celém světě – stejně jako tým společnosti Getzner

G

etzner je v současné době ve
strategicky nejvýznamnějších částech
světa, a to prostřednictvím svých deseti
poboček. Naše společnost pokrývá
prakticky všechny významné trhy po
celém světě, a to prostřednictvím svých
obchodních partnerů.

Cíl: Podpražcové podložky určené
pro izolaci vibrací
– Metro Amsterdam East Line,
Holandsko
– Bruchsal Tunnel, Německo
– Umega Oka Line, Japonsko
– Britomart Station, Nový Zéland
– Matstetten-Rothrist, Švýcarsko
– Timelkam, Feldkirch and Hallwang,
Rakousko

Cíl: Pružně podložené výhybky
–
–
–
–
–
–

ÖBB, Rakousko
DB, Německo
SBB, Switzerland
CR, Česká republika
Pro Rail, Holandsko
Jernbaneverket, Norsko

“Podpražcové podložky pro vyštěrkované
tratě” – referenční list (výňatek):
Cíl: Ochrana štěrku a zlepšení
kvality traťové geometrie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ÖBB, Rakousko
DB, Německo
SBB, Švýcarsko
SNCF, Francie
Bane Denmark, Dánsko
KR, Korea
Jernbaneverket, Norsko
CR, Česká republika
Infrabel, Belgie
ADIF, Španělsko
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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 961294
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 400
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

