Systém „Hmota-pružina-hmota“

1 Strukturální hluk
a jeho následky

Nastává klid
Strukturální hluk je způsoben rychlostí a
vahou vozidel a vlaků v silniční a železniční dopravě. Tento hluk se pak šíří skrz
podloží a způsobuje vibrace v budovách a
přilehlých strojích nebo citlivých měřicích
zařízeních.

B

udovy, zařízení a stroje lze ale také
označit jako systémy, které jsou
schopné produkovat vibrace. Excitace
způsobené vlaky či dopravou jsou navíc
zesilovány díky konstrukci domů a
ovlivněných objektů. Mechanické vibrace
a vznikající druhotný vzduchem šířený
zvuk, jinak řečeno hluk, jsou při dlouhodobé expozici pro člověka škodlivé.

Vibrace taktéž ovlivňují fungování strojů a
zařízení a v některých případech výrazně
poškozují jejich výkon nebo negativně
ovlivňují jejich vlastnosti a produktivitu. A
navíc, dynamické přetížení budov může
způsobit riziko poškození budov, stejně
jako sesuny a trhliny.
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2 Velmi účinná ochrana proti
strukturálnímu hluku

Účinné již několik
desetiletí
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E

mise strukturálního hluku mohou být
sníženy v místě jejich vzniku díky
opatřením přizpůsobeným nejrůznějším
požadavkům. Systémy „Hmota-pružina-hmota“ jsou využívány v situacích, ve
kterých je nejvyšší důraz kladen na
ochranu před strukturálním hlukem.

Materiály Sylomer® a Sylodyn® se používají
po celém světě jako jedinečné, pružné
rohože. Zaručují požadovanou účinnost již
celá desetiletí. Pokud jsou zkombinovány
s technickým know-how společnosti
Getzner, tak tyto materiály představují
vysoce technicky vyspělé řešení v rámci
systémů „Hmota-pružina-hmota“.

Výhody materiálů
Sylomer ® a Sylodyn ®
– Spolehlivá, homogenní a trvající pružnost

Sylomer® a Sylodyn® jsou ideálními
materiály pro využití v systému „Hmota-pružina-hmota“ – jakákoliv je stavební
metoda

– Umožňují krátkodobé extrémní zatížení
– Po těchto materiálech lze přímo přejíždět těžkými vozidly
– Malé stavební náklady díky jednoduché a rychlé instalaci
– Díky různé hmotnosti, tloušťce a zatěžovací oblasti je možné
dosáhnout různých tvarů
– Vysoká účinnost a dlouhodobá stabilita
– Minimální udržovací náklady
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3 Jak funguje systém
„Hmota-pružina-hmota“

Účinná izolace vibrací
Cílem izolace vibrací je dynamicky oddělit
železniční svršek od podloží tak, aby mohl
být zmenšen přenos vibrací a strukturálního hluku.

T

Fe(t)

oto oddělení je dosaženo vytvořením
systému schopného vibrovat. Pokud
je provedena trvale pružná vrstva, kterou
je materiál Sylomer® nebo Sylodyn®, tak
dojde k izolaci přímo na zdroji emisí, což
zajišťuje, že podpůrný bod síly Fu(t) je nižší
než budicí síla Fe(t). Toto vede ke snížení
vibrací vznikajících v podpůrných bodech
sil.

m

c

d

Fu(t)

F

unkce pružně podloženého železničního svršku lze velmi jednoduše
popsat při využití alternativního
systému označovaný jako jedno-stupňový systém. Mnoho problémů s
vibracemi může být přibližně vysvětleno
tímto jednoduchým fyzikálním modelem. Je-li hmotnost železničního svršku
vyvedena z rovnovážné polohy krátkou
budící silou Fe(t), tak tato hmota šíří
vibrace s přirozeným kmitočtem f0.
Rychlost, kterou dojde ke snížení vibrací
v amplitudě závisí na tlumení pružiny.
U materiálů Sylomer® a Sylodyn® je
tlumení popsáno mechanickým
ztrátovým činitelem.
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c = dynamická tuhost pružiny
m = hmotnost železničního svršku +
neodpružená hmotnost dvojkolí

O

dezva amplitudy kmitočtu (míra
přenosových funkcí) musí být určena
tak, aby mohl být zhodnocen systém
„Hmota-pružina-hmota“. Toto popisuje
vztah amplitudy založený na kmitočtu f
nebo na kmitočty podpůrného bodu síly
Fu(t) a budicí síly Fe(t) v případě izolace
zdrojů. Ve vibroizolačním systému existují
dvě oblasti, a to oblast zvětšení a oblast
izolační.

Ztrátový činitel VR

Zvětšení se objeví pouze, pokud jde
o trvající budicí kmitočet, který odpovídá
přirozenému kmitočtu pružnému uložení
nebo v případě širokopásmové stimulace.

3,0
0,2
0

Izolace začíná na kmitočtu který se rovná
2•f0. Odezva amplitudy kmitočtu ukazuje,
že zvětšení podpůrného přirozeného
kmitočtu f0 snižuje zvyšující se stupeň
tlumení, zatímco úroveň izolace se snižuje
s rostoucím tlumením.
Z hlediska vlastností pružiny v rámci
systému „Hmota-pružina-hmota“ to
znamená, že systém musí mít co nejnižší
poměr mezi dynamickou a statickou
tuhostí. Dynamická tuhost uložení by se
měla vztahovat pouze na drobné změny,
a to díky kmitočtu a zatížení.

Stanovení rozměrů systému „Hmota-pružina-hmota“ je optimalizačním problémem
pro inženýry. Vyřešení tohoto problému
vyžaduje podrobné a specializované
znalosti, jako například takové, které
po mnoho let nabízí svým partnerům
společnost Getzner. Fungování systému
„Hmota-pružina-hmota“ může, nicméně,
být výrazně ovlivněno stojatou vodou a v
rámci systému. Při instalaci systému
„Hmota-pružina-hmota“ je proto důležité
zajistit dostatečnou dlouhodobou drenáž.
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4 Varianty návrhů

V posledních desetiletích byly evropskými
železničními společnostmi vyvinuty různé
návrhy pro systémy „Hmota-pružina-hmota“. Například existují návrhy buď odlévaných nebo prefabrikovaných monolitických betonových desek, ale taktéž
kombinace těchto dvou variant, obě
s možností použít štěrkové uložení či
bez tohoto štěrkového uložení.

P

ři navrhování pružných uložení
pro systémy „Hmota-pružina-hmota“
je pro funkčnost a hospodárnost celkových systémů důležité vybrat vhodný
stavební systém.
Know-how společnosti Getzner zajišťuje
technickou bezchybnost, ekonomickou
udržitelnost a funkční řešení u všech
variant návrhů – celoplošné, liniové nebo
bodové uložení.
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Celoplošná uložení

Liniová uložení

Bodová uložení

Celoplošná
uložení

Liniové
uložení

Bodová
uložení

P

L

V

ři závislosti na specifických použitích
dosahují celoplošná uložení vlastních
kmitočtů v rozsahu 14-25 Hz. Toto
odpovídá dosažitelnému snížení strukturálního hluku až o 30 dB v superkritickém
kmitočtovém rozsahu.
Celoplošné elastické uložení od společnosti Getzner nabízí výhody v následujících oblastech:
– Jednoduché, rychlé a levné konstrukční
metody
– Malé riziko chyb v konstrukci
– Zatížení rozloženo na velké ploše
v podloží
– Snížení strukturálních vibrací úložných
bodů na trati
– Malý počet instalačních spojů
– Vysoká horizontální stabilita celého
systému
– Hospodárnost celého systému

iniová uložení jsou upřednostňována
v takových systémech „Hmota-pružina-hmota“, u kterých je použito prefabrikovaných prvků nebo případně kombinace
prefabrikovaných prvků s monolitickými
litými betony. Vodorovné síly mohou
vzniknout jak ve směru jízdy (brzdící a
akcelerační síly), tak kolmo k ose trati
(například jako odstředivé síly, boční síly
mající původ v chybách geometrie koleje),
které mohou být ovládány díky relativně
širokým úložným plochám.
S lineárními uloženími je možné dosáhnout nižších ložných stavebních přirozených kmitočtů (8-15 Hz) než s celoplošnými uloženími v situaci, při zachování
rozumných nákladů. Pokud shrneme, tak
lze konstatovat, že lineární uložení
dosahují většího útlumu strukturálního
hluku.

ybrané stavební metody určené pro
uložení traťových desek či traťových
žlabů určují druh bodových uložení.
Obecně jsou používány u uložení traťových desek vyrobených ze smíšeného
betonu a uložených na určené místo po
zatvrdnutí.
Od té doby, co provozování železniční
dopravy vede ke vzniku horizontálních sil,
je třeba věnovat pozornost přenosu
těchto sil během dimenzování obecně
relativně malých úložných ploch. Za
účelem omezení horizontálních odchylek
v souladu se stanovenými požadavky jsou
v praxi využívány optimální hodnoty
smykového modulu, tloušťky roznášecí
pružné vrstvy a plochy uložení.
Při využití bodových uložení lze dosáhnou
nejnižších přirozených kmitočtů (5-12 Hz).
Tento druh uložení splňuje nejvyšší
požadavky v rámci ochrany před kročejovým hlukem. S tímto druhem systému lze
dosáhnout utlumení kročejového hluku
min. 30 dB.

9

5 Návrh pružně uložených
přechodů

Pro hladký přechod

P

řechodové plochy mezi sousedícími
typy železničních svršků (vyštěrkovaná
trať, kolejiště na betonové desce) musí být
vyprojektovány velmi pečlivě, a to tak, aby
zabránily trvalým chybám v trati.
Přechodové oblasti vznikají u systému
„Hmota-pružina-hmota“ ve chvíli, kdy u
nich vznikne větší pokles než u normálních nástaveb. Díky kolísání teplot a
chátrání betonu podléhají přechodové
oblasti specifickému zatížení. Společnost
Getzner nabízí vhodná řešení taktéž v této
oblasti.

Například, požadovaný systém tuhosti
v přechodu struktur může být dosažen
následujícími způsoby:
–
–
–
–

Prostřednictvím metody konečných prvků
(FEA) společnost Getzner vypočítává a
napodobuje všechny okolnosti ovlivňující
optimální návrhy oblastí přechodu.

Stlačení položek
Změna v tuhosti pokladního materiálu
Instalace speciálních upevnění kolejnic
Instalace podpražcových podložek

Během realizace je nutno vzít v potaz
skutečnost, že nadměrné podpůrné síly
mohou přetížit upevnění kolejnic.

Přechod mezi systémem „Hmota-pružina-hmota“ a
kolejištěm na betonové desce s pružnými
podpražcovými podložkami.

Štěrkový železniční svršek

10

Tuhá část dráhy
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6 Vady provedení

Naše zkušenosti
vám dávají jistotu

V

ady provedení nebo návrhu a nevhodné či chybějící funkce mohou v
některých případech ovlivnit skutečné
vlastnosti systémů „Hmota-pružina-hmota“.

Mezi příklady patří:
– Nedostatečné nebo chybějící odvodnění
– U celoplošných systémů: chybějící, nevhodné nebo příliš tuhé boční rohože
– Vadná izolace kabelové šachty, odvodňovací vpusti a ostatních spojů
– Nevhodný úložný materiál nebo tloušťka uložené vrstvy menší než
specifická minima
– Velké množství instalačních spojů
– Nevhodné, nedbalé instalace uloženého materiálu
– Návrh rozložení hmoty, kam lze zařadit délku desky nebo návrh
armování, který nedostatečně rozkládá zatížení na elastomer

P

opraskání systému „Hmota-pružinahmota“ může být později opraveno
pouze s velkými výdaji a výkonem.
V závislosti na závažnostech vad je někdy
třeba úplně přebudovat trať.
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7 Požadavky na elastomerové
uložení

Mnohostranné a
prokázané

P

o více než čtyři desetiletí prokázaly
materiály Sylomer® a Sylodyn®, že jsou
efektivní ochranou před vibracemi a
strukturálním hlukem v železničních
svršcích.
Materiály společnosti Getzner přispívají k
ochraně staveb, vylepšují stabilitu železnic
a snižují dynamické zatížení na štěrk, čímž
dochází ke snížení nákladů na údržbu.
I po více než 30 letech zůstávají materiály
Sylomer® a Sylodyn® využité v železnicích
účinné. Při vyjmutí a testování vzorků bylo
zjištěno, že tyto elastomery nevykázaly
žádnou materiálovou únavu ani po mnoha
letech od jejich instalace.
Při menší než celoplošné podpěře je
důležité určit požadavky pro úložný
materiál a monitorovat kvalitu na základě
požadavků projektu.

Podmínky fungování a dlouhodobost systémů
„Hmota-pružina-hmota“:
– Statická a dynamická tuhost musí být vypočtena na základě speciálně
požadovaných vlastností pro pružné uložení.
– Změny specifických vlastností podložek , ke kterým došlo v rámci provozu,
jsou sledovány při dlouhodobých zkouškách vibrací skládajících se
z minimálně tří milionů zátěžových změn.
– Změny vlastností uložení , ke kterým došlo díky vlivům způsobených
prostředím (např. ovzduší, voda, oleje, chemikálie) musí být taktéž započteny.
– Další testování určuje, do jaké míry se mění geometrie koleje v důsledku
dotvarování, provozního zatížení a vlivů prostředí.
– Kvalita uložení je pečlivě sledována již před instalací.

N

orma DIN 45673-7, mechanické
vibrace – pružné prvky svršků
kolejových cest – díl 7: Laboratorní
zkušební postupy pro pružné prvky
systémů hmota-pružina“ jako doplněk
uvádí další pokyny k použitelnosti a
kontrolám staticky-dynamické tuhosti.
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8 Metoda konečných
prvků
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Metoda konečných prvků přináší
následující výsledky:
– Podpůrná kapacita uložené desky
– Statická deformace v důsledku vlastní
hmotnosti

Víme, s čím se musíte
vypořádat

N

áhradní fyzikální systém obsahující množství vztahů, tuhostních a tlumících koeficientů musí být neustále vyvíjen pro
systémovou analýzu. Nejznámější metodou systémové analýzy je
metoda konečných prvků (FEA).

– Vlastní režimy
– Vlastní kmitočty
– Informace o zatížení
– Dynamické zatížení a směr vibrací

V rámci izolace vibrací se obecně předpokládá, že předmětem
izolace vibrací(uložená deska trati) a podloží jsou tuhá tělesa.
Účelem tohoto předpokladu je ověřit účinek izolace vibrací cestou
simulace. Nicméně, chceme-li určit omezení a pochopit celkové
chování systému, je třeba analyzovat s využitím FEA dodatečné
stupně volnosti, které jsou důležité pro reálný systém.

– Chování systému na základě určeného
podnětu
– Prognóza dynamického chování
systému pro různé parametry systému
– Požadované úpravy pro požadovaný
dynamický režim

N

eustále dochází ke zvyšování požadavků na design. Společnost Getzner nabízí široké spektrum služeb jako kvalifikovaný
partner projektantům a inženýrům v celé této problematice.
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9 Informace k instalaci
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Odvodnění systému „Hmota-pružina-hmota“

Přípravná měření

Dodávání

Pokládání rohoží

P

S

P

ři instalaci je důležité ujistit se, že
pružná vrstva materiálů Sylomer®
nebo Sylodyn® plně oddělí následně
položenou uloženou desku od okolí.
Zvukové mosty mohou překazit funkční
izolaci vibrací. Taktéž je důležité zajistit
odvodnění systému.
Proto musí být podloží rovné a bez
špičatých nebo ostrých předmětů. Pokud
je to možné pouze v omezeném rozsahu,
je možné například položit minerální vatu
mezi podloží a podložku kvůli ochraně
uložené vrstvy. Použití betonového
podkladu je také účinné. Konkrétní
oddělená ložiska musí být stabilní a
přesně umístěná. Odpovídající podklad
s ocelovým rámem představuje jedno
z účinných řešení.

polečnost Getzner dodává materiál
přímo na stavbu: boční rohože, rohože
pro liniové a bodové uložení na paletách,
rohože určené na zem ve tvaru rolí
se standardní šířkou 1.50 m. S ohledem
na geometrii a instalační podmínky
připravuje podložky přímo ve výrobní
hale, čímž umožňuje rychlou a ekonomicky vhodnou instalaci na místě.
Podložky určené na zem mohou být
umístěny jak rovnoběžně tak kolmo k ose
koleje. V tomto případě je důležité mít co
nejmenší počet spojů. Spoje jsou přelepeny páskou tak, aby bylo zabráněno vzniku
zvukových mostů při prolití cementového
mléka skrz nedotěsněné spoje
mezi rohožemi.

ři manipulaci s rolemi dává společnost
Getzner důraz na celkovou váhu. To
znamená, že podložky lze jednoduše
položit dvěma pracovníky. Tímto způsobem je možné položit více než 500 m2
jednou osobou za jeden den. Liniové a
bodové uložení mohou být prováděna
pouze jednou osobou. Délka rohože nebo
úprava tvaru rohoží mohou být jednoduše
upraveny jednou osobou, která bude
pokládat podložky pomocí ulamovacích
nožů na jedno použití.
Pokud tak zákazník vyžaduje, může
společnost Getzner vytvořit odborné
kladečské výkresy a provést kontrolu
přímo na stavbě, aby byla zaručena řádná
instalace.

Pro celoplošná řešení může být užitečná
výztuž. V tomto případě musí být zajištěno
dostatečné rozložení zatížení z armování
na podložky z materiálů Sylomer® nebo
Sylodyn®. Odpovídající uložené plochy
(dřevěné nebo plastové panely) zabraňují
nadměrným stlačením nebo poklesům.
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10 Mezinárodní
reference

Ř

ešení společnosti Getzner lze najít
po celém světě – stejně jako specialisty
společnosti Getzner. Se 10 pobočkami
jsme přítomní v hlavních geograických
regionech. Díky mnohým našim obchodním partnerům poskytujeme služby prakticky na všech podstatných trzích světa.

Pobočky:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Burs, Rakousko
Berlín, Německo
Mnichova, Německo
Stuttgart, Německo
Lyon, Francie
Ammán, Jordán
Tokio, Japonsko
Pune, Indie
Beijing, Čína
Charlotte, USA

Pobočky společnosti Getzner
Obchodní partneři
Reference z jednotlivých zemí
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Tramvajové linky v Miláně

Tramvajové linky v Nottinghamu

P

Vybrané projekty

Tramvajové linky

Normálně rozchodná trať
– Brenner – severní příjezd
Römerberg Tunel,
Tunel Zammer,
Tunel Arlberg,
Tunel New Lainz,
Tunel Sittenberg (ÖBB)
– Městský tunel Lipsko
Starý mohanský tunel
Nový mohanský tunel
Tunel Tiergarten,
Berlín North-South,
Železniční nádraží Lehrter (železniční
stanice),
Amperbrücke (most),
Cologne/Bonn spojení z letiště, Tunel
Siegauen,
Audi Tunel Ingolstadt (DB AG)
– NEAT: Tunel Zurichberg,
Tunel Zimmerberg (SBB)
– Rome-Fiumicino,
Udine-Tarvisio,
Milan-Saronno,
Catania (FS)
– Železniční translamanšký tunel
(železniční síť)
– Brusel (SNCB)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rojekty realizované společností
Getzner mluví za sebe. Vzorek
z našeho seznamu refereancí v oblasti
železnic:

Podzemní trať v Mnichově

Augsburg
Barcelona
Berlín
Bern
Bordeaux
Brest
Constantine
Esfahan
Essen
Florencie
Ženeva
Gothenburg
Graz
Grenoble
Le Mans
Linz
Lyon
Madrid
Marseille
Mashhad

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Miláno
Mnichov
Montpellier
Nantes
Nice
Nottingham
Orléans
Paříž - St. Denis
Paříž T1
Praha
Řím
Rouen
Santo Domingo
Seville
Shiraz
Štrasburk
Stuttgart
Tenerife
Valencie
Vídeň

–
–
–
–
–
–
–
–

Krakow
Miláno
Mnichov
New York
Nuremberg
Sao Paulo
Vídeň
Zurich

Linky metra
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Atény
Augsburk
Berlín
Bochum
Buenos Aires
Dortmund
Düsseldorf
Hong Kong
Incheon
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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 +33-6 77 59 51 65
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

