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RST®
Rail Systems & Technologies GmbH
BS Rail Systems GmbH, grubun araştırma geliştirme potansiyelini RST® GmbH
şirketinde yoğunlaştırır. Raylarda ve manyetik hızlı tren hatlarında yüksek hızlı
trafiğin getirdiği sorunlar ve BS Rail Systems GmbH'nin yönettiği yeni Köln –
Frankfurt hattı yapımından kazanılan bilgiler, BS Rail Systems GmbH grubuna ait
bu şirketin görev tanımı için temel oluşturur.
RST® GmbH Almanya'nın ortasında demiryolu araştırma merkezlerine yakın bir
yerde kurulmuştur.
Sadece BS Rail Systems grubunun içindeki çalışmaların ve sinerjilerin yanında
yeni üretimler RST®'nin ürünleri ve bileşenleri için lisanslama vasıtasıyla ve satış
gruplarında hazır bulundurulmaktadır.
EISENBAHN – BUNDESAMT'ın (Federal Demiryolu) onayladığı ve/veya başka
sertifikalarla onaylanmış şu yeni gelişmeler var:
 Balastsız raylar için maks. 60 mm'lik yükseklik ayarlanabilirliği olan RST®
ray bağlantı sistemi
 RST® ray bağlantı sistemi: Balastsız raylar için negatif destek noktası
kuvvetlerinin 30 kN'dan büyük olduğunda uygulanan özel destek noktası.
 RST® ray bağlantı sistemi: şehir içi toplu taşıma trafiğinde balastsız raylar
için, çimlendirilmiş hatlar ve yöresel özel çözümler için.
 Balastsız raylarda ray bağlantıları için mikro gözenekli HYTREL®
malzemesinden yapılmış, düşük, orta ve yüksek frekanslı aralıksız
yüklemede esnekliği ısıya dayanıklı olan esnek ara plaka.
 Traverssiz balastsız raylardaki ray bağlantı sistemlerinde ve beton
traverslerde tamirat dübeli olarak uygulanan dübel sistemi.
 Dinamik olarak yüklenen ağır yük dübeli (> 100 kN) olarak kullanılan
dübel sistemi.
 Sert balast teması olan betonarme traverslere alternatif olan RST® travers
tabanı. Traverslerin alt tarafındaki plastik kaplaması sert beton traverslere
ahşap traverslerin yumuşaklığıyla birlikte onun emisyon ve bakımla ilgili
avantajlarını da kazandırır.
Burada tanıtılan ticari markalı ürünlerin yanı sıra RST® planlama büroları,
demiryolu şirketleri ve demiryolu yapımıyla ilgili hizmetler sunan şirketlere
danışmanlık yapmaktadır.
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Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
Ray bağlantı sistemlerinin karşılaması gereken gereksinimler Avrupa demiryolları
tarafından sürekli olarak geliştirilip daha yüksek hızlara göre uyarlanır.
Birlikte Kullanılabilirlik Direktifi ray bağlantıları için çok kolay kullanılabilir bir
yan düzenleyici birimi ve yeterli bir düzenleme payını talep etmektedir.
RST® GmbH bu meydan okumayı kabul edip DB Netz AG (Alman Demiryolu
Aği) ile yoğun bir işbirliği yaparak balastsız ray için bir ray bağlantı sistemini
geliştirmiştir. Bu destek noktalarında demiryollarının gereksinimleri, DB AG'nin
(Alman Demiryolları) yakl. 600 km'lik bir balastsız ray tecrübesi ve katılan
firmaların geliştirme potansiyelleri birleşmiş durumdadır.
Sunduğumuz hizmet çerçevesinde RST® GmbH sözleşme ortaklarıyla birlikte sizi
planlama ve montaj çalışmalarında öğütlerle ve yönlendirmelerle destekler.
UIC 60 ve S 54 ray profilleri uygulamaları ve ayrı esnek ara plaka uygulaması
EISENBAHN – BUNDESAMT (Federal Demiryolu) tarafından onaylanmıştır. DB
AG (Alman Demiryoulları) ağındaki alan testi 1999 yılında başlamıştı.
RST® sisteminin en göze çarpar verileri ve detayları:
- Sistemin temeli DB AG'de (Alman Demiryoulları) denenmiş olan ve iyi bilinen
IOARG 336 ray bağlantı sistemidir.
- Yatay kuvvetler bağlantı elemanının yanında bulunan bir dayanma yüzeyi
üzerinden balastsız raya aktarılmaktadır. Dübeller ve tirfonlar bükme
kuvvetlerine maruz kalmamaktadır.
- Yan ayarı için kullanılan bir plastik profilin iç yüzeyi, yüklemenin sebep olduğu
dikey hareketleri için kayma yüzeyi olarak hizmet etmektedir.
- Bu profil, belirlenmiş yan ayarlanabilirliğin gereksinimlerini karşılayan
malzeme kalınlıklarında mevcuttur.
- Bu şekilde temel versiyondaki yan ayarlanabilirliği ± 5 mm'dir, opsiyonel
olarak daha geniş bir ayarlanabilirlik gerçekleştirilebilir (maks. ± 10 mm).
- Yükseklik ayarlanabilirliği maks. 6 / +52 mm ile yapım toleranslarının, oturma
tahminlerinin ve yıpranma payının bütün gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Termik olarak optimize edilen yapı, >100°C'lık ray başlığı sıcağında bile plastik
parçaların çalışabilirliğini sağlamaktadır.
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Mikro gözenekli HYTREL® esnek ara plaka hem 20°C'tan düşük olan ısılarda
hem de aralıksız dinamik yüklemelerde belirlenmiş statik ve dinamik yay
katsayısı değerlerini sürekli olarak karşılamaktadır.
- Aralıksız dinamik yüklemeden birkaç dakika sonra dinamik ve statik temel
katılık değerlerine (CEN'e göre) tekrar ulaşılmaktadır.
- Esnek ara plakanın 6 kN'lık öngerilmesi çok küçük olduğu için tahminen ray
değişimine kadar kullanılabilecek.
- Esnek parçaların kendini sönümleme özelliği, destek noktasına uygulanan yük
hızlı bir şekilde kaldırıldığında dübellere vuruş yükü olmaksızın salınım
hareketinin yavaşlamasını sağlamaktadır.
- Destek noktasının salınım hareketini sönümleyen parçaların fazlasıyla
yüklenmesi teknik olarak olanaksızdır.
- Destek noktası traverssiz yapılarda monte edildiğinde tek taraflı yaka yeterlidir.
Yapı kayar kalıba yüksek derecede uygundur. Tramvay yapımında yakalar
kullanılmamaktadır.
- Traverssiz yapılarda destek noktası virajın dış kısmında yüklenme açısından
daha kısa bir mesafeyle monte edilebilir.
- Daha yüksek negatif destek noktası kuvvetleri için (köprü geçişlerinde) „RST ®Q“ destek noktası – 40 kN'a kadar dinamik olarak yüklenebilir.
Negatif destek noktası yükleri daha yüksek olan, yapı geçişleri v.b. alanlardaki
uygulamalar için RST® destek noktasının değişik bir modeli vardır (maks. dinamik
çekme yükü 40 kN).
Aşağıdaki resimde DB AG (Alman Demiryoulları) ağında bulunan bazı hatlar
gösterilir. Ayrıca RST ray bağlantı sistemi çift destekli traverslerde ve tek taraflı
destekli balastsız (traverssiz) raylarda gösterilir.
Travers üretici firma RST® sistemine uygun olan traversler için EISENBAHN –
BUNDESAMT'dan (Federal Demiryolu) değişik modeller için ruhsat almıştır.
Tramvay rayları, özel raylar, çimlendirilmiş hatlar ve çerçeve rayları uygulamaları
için teknik çözümler hazır bulunup müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre
uyarlanabilir.
Sistemin etki şekli, planlama ve yerine getirme gereksinimleri ve teslimat şartları
veya teknik değişiklikler konusunda size seve seve bilgi verir ve teklif taleplerinizi
ilgiliyle bekleriz.
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RST®
Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
RST® GmbH DB Netz AG (Alman Demiryoulları) ile yoğun bir işbirliği yaparak
balastsız ray için bir ray bağlantı sistemini geliştirmiştir.
Fonksiyon kontrolleri bitip EISENBAHN – BUNDESAMT (Federal Demiryolu)
alan testleri için onay verdikten sonra UIC 60 ve S 54/49 ray profilleri için aşağıda
belirtilen teknik özellikleri ve fonksiyonel detayları olan, gereksinimlerinize uygun
sistemleri tanıtıp sunabiliriz.
- Bağlantı elemanlarının yüklenmesini önlemek için yatay kuvvetleri bağlantı
elemanının yanında bulunan bir dayanma yüzeyine aktarılmaktadır.
- Yan ayarı için de kullanılan ayarlama profilinin iç yüzeyi, bağlantının dikey
hareketleri için kayma yüzeyi olarak hizmet etmektedir.
- Yan ayarlanabilirliği ± 5 mm'dir, opsiyonel olarak ± 5 mm'den yüksek olan bir
ayarlanabilirlik gerçekleştirilebilir (maks. ± 10 mm).
- Deney tesisinde yapılan deneyler ve DB AG ağında yapılan alan testi maks.
yükseklik dengelemesiyle (52 mm) yerine getirilmiştir.
- Esnek ara plaka özellikle bu destek noktası için tasarlanmıştır. Belirlenmiş
statik ve dinamik yay katsayısı değerlerinin hem 20°C'den düşük ısılarda hem
de aralıksız dinamik yüklemelerde kabul edilebilir tolerans alanında kalması
sağlanmaktadır.
- Esnek ara plakaları değiştirmek için ve yükseklik dengelemesi levhalarını
yerleştirmek için rayların sökülmesine gerek yok.
- Esnek ara plakanın öngerilimi çok düşüktür; trafik yükü olmadan (rayın ve
destek noktası ağırlığı olmaksızın) 6 kN'dır!
- Destek noktası traverssiz yapılarda monte edildiğinde tek (dış) taraflı yaka
yeterlidir (destek ayar profiline karşı).
- Kısa mesafeli hatlarda uygulanması için şartlara ve sisteme özgü modeller
vardır.
- Sunduğumuz hizmet çerçevesinde RST® GmbH'nin sözleşme ortakları izi
planlama ve montaj çalışmalarında öğütlerle ve yönlendirmelerle destekler.
Alan testi 1999'dan beri „DB Projekt GmbH Köln – Rhein/Main“nin bir yapı
projesinde ve Basel yakınlarında yenilenmiş bir hatta (REHEDA) yerine
getirilmektedir.
Sisteme yönelik traversler için EISENBAHN – BUNDESAMT'ın (Federal
Demiryolu) ruhsatları vardır.
Sistemin etki şekli, planlama ve yerine getirme gereksinimleri ve teslimat şartları
veya teknik değişiklikler konusunda size seve seve bilgi verir ve teklif taleplerinizi
ilgiliyle bekleriz.
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RST®
RST® „in situ Dübel“
RST® „in – situ Dübel“ Üretimi İçin Sistem Gösterimi ve Montaj

Kılavuzu
„in situ Dübel“ sistemi yardımıyla ağır yük dübelleri eski betona ya da sertleşmiş
betona yerleştirilebilir. Bu sistem özellikle tirfonların traverslere veya balastsız
rayların beton taşıma levhalarına bağlanması için geliştirilmiştir.
1. Yöntem Tanımlanması
Sertleşmiş betona kuru delme vasıtasıyla dübel delikleri (28 mm ve derinliği
130 mm) delinir.
Bu deliklere basınçlı hava ile talaştan temizlendikten sonra önceden hazırlanmış
reaksiyon reçinenin bir miktarı dökülür (yakl. 25 cm3). Sonra kısmen reaksiyon
reçine ile doldurulmuş bu deliklere birer strafor çekirdeği konulur. Bu çekirdeğin
daha sonra konulacak bir dübel cıvatasının şekliyle eşit olan bir dış şekli var.
Reaksiyon reçine miktarı, strafor dübel çekirdeği deliğe konulduğunda reaksiyon
reçinenin fazlalık olarak beton yüzeyinde kalmayacağı şekilde ayarlanır.
Çekirdeğin yan taraflarında delik duvarlarına yeterli bir mesafenin bırakılıp
çekirdeğin etrafının tamamen reaksiyon reçineyle dolmasını sağlayan ve
çekirdeğin yukarı çıkmasını önleyen çıkıntılar bulunmaktadır.
Reaksiyon reçine sertleştikten sonra straforun bir kısmı döner tel fırça yardımıyla
(akülü tornavida) kaldırılır, öngörülen cıvata yerleştirilip sıkılır.
Traverslerde tamirat cıvatası olarak uygulandığında strafor çekirdeği eski dübel
çıkarıldıktan sonra aynı şekilde betonarme traversin dübel deliğine konulur.
Tamiratlarda ancak strafor çekirdekleri sığdırıldıktan sonra reaksiyon reçine
doldurulur. Bu uygulamada strafor çekirdekleri, reaksiyon reçinenin akmasını
engellemek için dübel deliğinin dibinde bir contayla donatılmıştır.

5

2. Teknik Özellikler - Tamirat Dübeli Olarak Betonarme Traverslerde
Kullanımında
plastik dübeli çıkarıldıktan sonra
mevcut
28 mm
130 mm
18 mm
yakl. 42 ml
< 25 ml

Delik
Delik çapı
Delik derinliği
Cıvata çapı (çekirdekte)
Doldurma miktarı (reaksiyon reçine)
Kısmi miktar (önceden doldurulan
miktar)
Beton
Reaksiyon reçine
Çekme kuvveti (kırılma yükü)
Travers çekme deneyi 5/40 kN ( 5 Hz)

B 55
KONUDUR PL 160
140 kN
3 milyon yük değişimi (oda
sıcaklığında ya da 70°C)
1 yıl

Sürekli çekme yükü 120 kN (oda
sıcaklığı)
Start momenti
Kırık oluşmadan maks. start momenti

çoklu, aralıklarda 300 Nm'ye kadar
800 Nm

Başka uygulamalar, sistemin etki şekli, planlama ve yerine getirme gereksinimleri
ve teslimat şartları veya teknik değişiklikler konusunda size seve seve bilgi verir ve
teklif taleplerinizi ilgiliyle bekleriz.
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RST®
RST® „Esnek Ara Plakalar“
Yüksek hızlı trenler 250 km/h hızıyla gittiğinde raylara yüksek dinamik kuvvetler
uygulanmaktadır. Balastsız raylara aktarılan vuruşların gücü, ray bağlantı
sisteminde kullanılan esnek bileşenlerin kalitesine bağlıdır. Termoplastik
elastomer olan köpürtülmüş Hytrel®'den yapılan ara plakalar bu kuvvetleri süreye
ve ısıya bağlı olmadan güvenilir şekilde sönümlemektedir.
Balastsız bir rayın çalışabilirliği için ray ve beton temeli arasındaki bağlantı
noktalarına yerleştirilen, yaylanan ve sönümleyen, yüksek derecede dayanıklı ara
plakalar çok önemlidir.
Yaylanma eğrisi bütün kullanım süresi boyunca daima aynı büyüklükte olmalı.
Malzeme, sönümleme etkisinin korunması için yavaş yavaş sertleşmemeli.
Şu anda genellikle köpürtülmüş, çapraz bağlı poliüretan ara plakaları
kullanılmaktadır. Uzun vadeli tecrübe bu tür plakaların kısa sürede sertleştiğini
gösterir. En olumsuz durumlarda plakalar birkaç yıl içerisinde esnekliklerinin
%90'ını kaybetmiştir.
RST® Deutsche Bahn AG ile işbirliği yaparak mikro gözenekli Hytrel® 'de
EISENBAHN – BUNDESAMT'ın (Federal Demiryolu) da onayladığı ve
gereksinimleri karşılayan bir esneklik davranımını geliştirebilmiştir.
Akmaya ve yıpranmaya dayanıklı, kimyasal olarak yüksek derecede dayanıklı
olan Du Pont termoplastik ester eter elastomeri (TEEE) için RST®'nin geliştirme
ortağı olan BS Rail Systems GmbH gereken yöntemi geliştirmiştir.
Tescilli yöntem, gözeneklerde bulunan gazın yüksek derecede aralıksız dinamik
yüklemede bile köpürde kalmasını sağlar. Bu, ara plakanın yüksek geri getirme
kuvveti için ve malzemenin talep edilen uzun kullanım süresi boyunca
özelliklerini koruması için şarttır.
RST® ray bağlantı sisteminde ivmeli şartlarda yapılan alan testi ve DB AG'daki
kullanımı bu mikro gözenekli Hytrel® malzemesinin sertleşme oranının 10 x 106
yük değişiminden (veya 20 yıllık kullanımdan) sonra % 30'un çok altında kaldığını
göstermektedir. Dinamik aralıksız yüklemede esas statik ve dinamik katılık
değerlerine 30 dakika geçmeden tekrar ulaşılır.
Esnek ara plakalar malzeme yapısı ve şekillendirmesinden dolayı bilinen tüm
esnek ray bağlantı sistemlerinde kullanılabilir. Özel uygulamalar için bilineer
yaylanma eğrisi olan ve asimetrik yaylanma davranımı olan esnek ara plakalar
geliştirilmiştir. Bütün önemli uygulamalar için EISENBAHN –
BUNDESAMT'ın (Federal Demiryolu) ruhsatları mevcuttur.
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Köpürtülmüş Hytrel® ara plakalarının diğer bir avantajı termoplastik
elastomerlerin yapısal özelliğidir. Söküldüğünde başka termoplastlar olduğu gibi
geri dönüşümlüdür ve tekrar döküm parçaları haline getirilebilir. Her bir hat
kilometresi başına yakl. 3,2 ton TEEE kullanıldığına göre PUR plakaları
yanında TEEE çevre koruması açısından çok daha avantajlıdır.
Mikro gözenekli Hytrel® kullanımı sadece yüksek hızlı hatların balastsız raylarıyla
sınırlı değildir. Dar virajlardan nispeten yüksek hızla geçilmesini mümkün kılan
eğilme teknolojisinde de bu malzemeden yararlanılmaktadır.
RST® ray bağlantı sistemleri için geliştirilen malzeme ray teknolojisinin dışında
başka sanayi uygulamalar için de benzer çözümler ve etkileri sunmaktadır.
Müşteriye özel danışmanlık için hazırız, ve daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bize
haber verin.
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RST®
Travers Tabanı RST
Beton traversler kullanılmaya başladığından beri ahşap traversleri de demiryolu
yapımında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Şimdiye kadar bazı teknik
parametreler konusunda ahşap traversler beton traverslere göre avantajlıydı. Beton
traverslerin alt tarafını kaplayarak beton traverslere ahşap travers özelliklerini
kazandırmak için bir süredir çaba harcanmaktadır.
Uzmanların öncelik tanıttığı „Travers tabanı“ veya „Esnek travers yatakları“
şimdiye kadar yüksek üretim masrafları ve yetersiz uygulanmasından dolayı geniş
çapta kullanılamamıştır.
Kaplanmış traversin avantajları bellidir:
 Kaplamanın esnek biçimde şekil değişmesi ve balastın „taban“ın içine
işlemesinin hesaplanabilir olması sayesinde balasta zarar verilmiyor.
Meydana gelen şekil değişimi balastın ahşap traverste sebep olduğu şekil
değişiminin aynısıdır.
 Yükleme altında balast ile temas eden „taban“da profil oluşumu sayesinde
yüksek çapraz kayma dayanıklığı.
 Hat konumu düzeltme çalışmalarının arasındaki aralıkların uzaması
sonucunda balastın „korunması“yla birlikte balastın ömrünün ve kullanım
süresinin uzaması.
 Traversin alt tarafının dinamik yükleme altında sürekli balast ile temas
sonucunda oluşan hasarlar ve yıpranmaya karşı korunması.
 Yayılan gürültünün azalması.
Tabanın karşılaması gereken özellikler avantajlarıyla tanımlanabilir. Ona göre
malzemeler dayanıklı, sağlam ve viskoelastik, yani bir ölçüde şekillendirilebilir
olmalı. Taban, uygulamanın basit olmasını, lojistiğin ek çaba gerektirmemesini ve
montajın standart traverslere göre daha zahmetli olmamasını sağlamalı.
RST tabanı bu gereksinimleri karşılamaktadır. Plastik taban, üretim esnasında
daha sıcak plastik halindeyeken jeotekstil keçeyle kaynak yapılarak birleştirilir. Bu
şekilde 10 yılı aşkın bir süredir hat üstyapısında onaylı parçalar ve bileşenlerde
ayrı ayrı kullanılan iki malzeme bir hibrit parça olmak üzere birleştirilir.
Kullanılan plastik, rayların altında ara plaka ve ray bağlantı elemanlarının altında
altlık ya da yükseklik dengeleme plakası olarak kullanılır ve bu tür uygulamalarda
EISENBAHN – BUNDESAMT (Federal Demiryolu) tarafından onaylıdır.
Kullanılan jeotekstiller balastsız rayın traverslerinin altında ADT ve BTD
sistemlerinde denenmiş olup uygulamaya özgü onaylıdır.
Hibrit taban plakasında her iki malzemenin üstün özellikleri birleştirilmektedir.
Malzeme bileşiminin katılığı, esnekliği ve plastisitesi bir ahşap traversin alt
tarafının özelliklerine sahip olacak şekilde ayarlanmıştır. Bazı kaynaklarda sözü
edilen „Esneklik“ düşük düzeyde tutulmuştur. Bu, esnek parçalar sisteminde
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üstyapının değişik bileşenlerinde matematiksel tanımlanabilirliği korumak için
yapılmıştır.
Sonra plastik katmanı 10 mm'lik bir kalınlıkta ve 38 Shore sertliğinde üretilir.
Jeotekstil keçe yarısı plastik yarısı travers betonu tarafından alınacak şekilde
ayarlanır.
Bu jeotekstil keçe gerektiğinde 10 mm'ye kadar kalınlıkta da üretilebilir. Ancak
jeotekstillerin örgü olmayan kumaş olarak homojensiz yapısı, esneklik değerlerinin
dar toleranslarda belirtilmesine izin vermiyor. Plastik ve kalınlığı konusunda
malzeme seçimi, esnekliğin müşteriye özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmasına izin
vermektedir.
Şerit şeklinde üretilen taban üstüne jeotekstil keçe kaynak yapılarak
yapıştırıldıktan sonra travers şekline göre kesilir. Boşluklar, açıklıklar v.b. kesim
esnasında da işlenir. Travers üretici firmanın talebi üzerine ileri işlemini
kolaylaştıran paletleme de yapılabilir.
Tabanlar hem erken kalıp söküm hem de gecikmeli kalıp söküm için aynı derecede
uygundur. Tabanlar önceden ıslandıktan sonra taze betonun yüzeyine konulup
basınç plakasıyla orta sıkıştırma enerjisiyle titreştirilerek yerleştirilir.
Taban mevcut travers profillerine konulabilir veya traversin enkesidine entegre
edilebilir. Traversin enkesidine dahil edildiğinde bu işlemin sebep olduğu
enkesidin değişmesi, traversin yeniden EISENBAHN – BUNDESAMT (Federal
Demiryolu) tarafından onaylamasını gerektirir. Çekirdek betonun enkesidini
değiştirmeyen, konulan tabanlar özel veya yeni bir onayı gerektirmemektedir.
Travers tabanı EISENBAHN – BUNDESAMT (Federal Demiryolu) tarafından
onaylanması gereken bir parça değildir.
RST tabanı hibrit parça olarak tümleşik üretimiyle ve uygun maliyetli
malzemelerin kullanımıyla müşteriye özel kesim yapılarak travers üretici firmaya
uygun şartlara ücretsiz teslim edilebilir.
Hatlar tekrar söküldüğünde, değiştirildiğinde veya EVA tabanı olan traversler
çıkarıldığında tabanlar mekanik olarak traversten kaldırıldıktan sonra geri
dönüşüm tesislerine aktarılabilir.
Tedarikçi olarak tabanlar için kefalet teminatlı bir fonla mümkün kılan bir geri
alma garantisini üstlenmekteyiz.
Müşteriye özel danışmanlık için hazırız, ve daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bize
haber verin.
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RST®
Rail Systems & Technologies GmbH

RST® ray bağlantı sistemi yukarıda gösterildiği çift yakası olan çift bloklu beton traverse monte
edilebilir.
Montaj tek taraflı ve ray dışı düzenlenmiş yaka ile de mümkündür; kısa mesafeli hatlarda bu
yakaların bulunmasına gerek yok.
Sistem tek bloklu betonarme traverslerde veya filigran tipi traverslerde de kullanılabilir; bütün
travers tipleri için EBA (Federal Demiryolu) tarafından onaylanmıştır.
Aşağıdaki resimde RST® ray bağlantısının tam yükseklik ayarı 58 mm'lik yüksekliğinde gösterilir.
Yan ayarlanabilirliği standart olarak ± 5 mm ve opsiyonel olarak ± 10 mm değerinde
tanımlanmıştır.
Özel çözümler için (vinç rayları v.b.) > 60 mm'lik bir yan ayarlanabilirliği mümkündür.

Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
11

Yükseklik
dengelemeli
doğrudan montaj

RST® ray bağlantı sisteminin doğrudan monte edildiği

bir balastsız ray enkesidi

Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
12

RST®
Rail Systems & Technologies GmbH

DB AG (Alman Demiryollorı) ağında yapılan alan testi - ayar yüksekliği 60 mm

Modelde ayar profili ve 60 mm'lik ayar yüksekliği (detay)

Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
13

RST®
Rail Systems & Technologies GmbH

RST® bağlantısının, balastlı üstyapısına olan geçişte bağlantı raylarıyla düzenlenmesi

Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
14

RST®
Rail Systems & Technologies GmbH

RST®
Rail Systems & Technologies GmbH
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RST®
Rail Systems & Technologies GmbH

In situ dübel (isD) 6 aylık sürekli çekme yükünden sonra (120 kN, oca sıcaklığı)
(karot örneği kesidi - montaj deneyinden sonra)

ZwE 10 Augsburg tramvayı için esnek ara plaka olarak
bilineer asimetrik yay katsayısıyla (8 kN/mm)

Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
16

RST®
Rail Systems & Technologies GmbH

Travers Tabanı „RST®“
Çekme koparma deneyi – mekanik yükün
uygulanmasıyla çekme dayanımı testi (örn.
sıkıştırma aletlerinin vuruluşunda); resmin üst
kısmında betonarme travers, alt kısmında ise
RST® travers tabanı

Travers Tabanı „RST®“
Kesme dayanımı deneyinden sonra ve test parçasında DIN EN 1542'ye uyarak yerine
getirilmiş çekme koparma dayanımı testinden sonra numune parçanın (20 x 20 x 20 cm)
detayı
17

RST®
Rail Systems & Technologies GmbH

RST® – Ray Bağlantı Sistemi (quattro)
Aşırı negatif destek noktası kuvvetleri için (köprü sonları alanındaki
kaldırma kuvvetleri), – 36 kN'a kadar yüklenebilir.
TU Berlin deney tesisinde 3 x 106 yük değişimi (3 Hz) uygulanarak – 5 kN
(alt yük) ve – 40 kN (üst yük) ile gerçekleştirilen deney.
Yay katsayısı = 22,5 kN/mm, ray "kalktığında" rayın oturmasını sağlayan
bileneer esnek ara plaka ile.

Balastsız Ray İçin Ray Bağlantıları
18

Ek - RST Bilgilendirme sayfa 19 ...20

Batı Şubesi
Hat Yönetimi
Brügelmannstraße 16-18
50679 Köln
DB Netz AG • Batı Şubesi
Hat Yönetimi
Postfach 210229 50528 Köln

RST
Rail Systems & Technologies GmbH
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Referansınız/...tarihindeki
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0221-14160251
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Harald Oesteritz
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Sayın Bay Dr. Gärlich,
2324 no'lu hattın Gnf - Gsf bölümünün deneysel üstyapısıyla ilgili değerlendirmem şu
şekildedir:
Bölüm daha eski hat bölümlerinin arasında bir demiryolu setinin üzerinde
bulunmaktadır. Güneyinde bulunan bitişik hat geçen yılın sonunda yeniden
düzenlenmiştir. Bu kısmıyla ilgili ölçüm sonuçları daha bulunmamaktadır. Bu nedenle
karşılaştırmalar yapılamamaktadır.
Esas deneysel üstyapısıyla ilgili aşağıdaki tespitler yapılmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bitişik olan daha eski bölümlere karşın ölçüm treninin kayıtları doğal olarak çok
daha iyi, hatta olağanüstü sonuçlar göstermektedir.
Lokomotifin sürücü kabininde edinilen öznel izlenim çok rahat bir sürüş
şeklindedir.
Üstyapısının deneysel nitelikte olmasından dolayı yapımı esasında özellikle
dış görünüşüne çok önem verilmiştir. Bu konuda bir değişiklik yoktur.
Ölçüm treni sonuçlarında göze çarpan bir şey bulunmadığı için başka
ölçümlerin yapılmasına gerek kalmamıştır.
Rayların yıpranması ve çalışma yüzeyleri her iki yılda olağan idi.
Germe, montaj esnasında işaretlenmiş olup değişmemiştir.
Montaj esnasında travers omuzlarında yüzeysel patlamalar meydana gelmiştir.
Bekleme süresi boyunca başka hasarlar meydana gelmemiştir.
Hat bölümü hâlâ çok iyi durumdadır.
Koruma önlemlerine gerek yoktu.
Hatta uygulanan yük ortalama olarak her hafta 414 bin ton'dur.
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Frankfurt (M) Fuara
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11.

Sonuç: Dinamik kuvvetler en aza indirilerek traverslere ve sete aktarılmaktadır.
Bu, bakım masraflarının mümkün mertebe azaltılmasına katkıda
bulunmaktadır. Ayrıca ses emisyonları da önemli derecede azalmaktadır.
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1)
Travers
Tabanı1) MÜLLER-RST®
Schwellenbesohlung
MÜLLER-RST

1)

nach TL (Entwurf) DB AG

1)TL'e göre (Taslak) DB AG

In einigen technischen Parametern konnten Betonschwellen die Vorteile der Holzschwelle

Bazı teknik parametreler konusunda ahşap traversler beton traverslere göre avantajlıdır. Benicht
aufwiegen.
Mit esnek
unterseitigen
elastischen özellikle
Kunststoffbeschichtungen
überwinden
ton
traversler,
altındaki
plastik tabanlarıyla
balast ile olan temas
yüzeyindekiBetonschwellengidermektedirler.
die vor allem in der Kontaktfläche zum Schotter bestehenden Defizite.
eksiklikleri
Esnek
betonavon
yapışması
için und
gereken
kaplamayla
donatan
Durchplastikleri
das Verfahren
MÜLLER
RST,şartları
womitkarşılayan
elastische bir
Kunststoffe
eine
die AnfordeMÜLLER
ve
RST
yöntemi
bu
dezavantajları
kaldırmaktadır.
rungen an den Verbund mit Beton erfüllende Beschichtung erhalten, werden diese Nachteile

ausgeräumt.
Travers
tabanı, DB Netz AG1) 'nin tanımlamasına göre 40 kN/mm ila 120 kN/mm yay katsayısıyla mevcuttur.

Die Schwellenbesohlung kann nach der Definition der DB Netz AG 1) in Federsteifigkeiten

MÜLLER ve RST'nin travers tabanındaki plastik katmanının betona yapışkanlığı DIN EN
von 40 kN/mm bis 120 kN/mm angeboten werden.
1542'ye göre 0,8 N/mm2'lik bir çekme dayanımına ve bileşim seviyesinde 2,3 N/mm2'lik bir
kesme direncine sahiptir.
Die Haftung der Kunststoffschicht am Beton weist bei der Schwellenbesohlung
von MÜLBeton ile plastik arasındaki bileşim bir mikro şekil bağlantısına dayanır ve 100
donma çözün2
LER
und RST eine
Abreißfestigkeit
nach DIN EN 1542 von 0,8 N/mm und eine Scherfestigme
çevrimlerinden
sonra
da etkisini korumaktadır.
2

keit in der Verbundebene von 2,3 N/mm auf.
Teknik
Bilgiler: zwischen Beton und Kunststoff beruht auf einem Mikroformschluss und verliert
Der Verbund
seine Wirkung auch nach über 100 Frost – Tau – Wechseln nicht.
–– Taban–kalınlığı
10–mm–(6–mm–ila–12–mm)
2
–– Ağırlık
yakl.–10,2–kg/m
Technische Daten: - Sohlenstärke .........................................10 mm (6 mm bis 12 mm)
–– maks.–balast–kabartma
4–mm–(nach–10–Mio.–LW)
- Gewicht
................................................ ca. 10,2 kg/m2
1)
–– Yay–katsayısı
40–kN/mm–ila–120–kN/mm
- max.
Schottereinprägung .....................
4 3mm (nach 10 3Mio. LW)
1)
–– Balast–modülü
0,2–N/mm
- Federsteif igkeit1)....................................
40.......0,6–N/mm
kN/mm bis 120 kN/mm
1)1)
–– Donma–çözünme–dayanıklığı
>–100–DÇÇ–(-20°C–/–+80°C)
- Bettungsm odul .................................... 0,2 N/mm3.......0,6 N/mm3
1)
2
–– Çekme–dayanımı–(DIN–1542
'ye–göre) 1)...................
>–0,8–N/mm
- Frost- Tau- Beständigkeit
> 100 FTW (-20°C / +80°C)
1)
2
–– Kesme–direnci
>–2,0–N/mm
- Abreißfestigkeit
nach DIN 15421)
......... > 0,8
N/mm2
–– Geri–dönüşüm
Üretici–firmanın–ücretsiz–olarak–geri–
- Scherfestigkeit 1) ....................................
> 2,0 N/mm2
alma–garantisi
- Recycling ..............................................
kostenfreie Rücknahmega–– Fiyat–ve–teslim–şartları
istek–üzerine
rantie d. Herstellers
–– Ruhsat–EISENBAHN–––BUNDESAMT
––
10.07.2002–tarihinde
- Preis und Lieferbedingungen
...............
auf Anfrage
(Federal–Demiryolu–Dairesi)
- Zulassung EISENBAHN – BUNDESAMT ............vom 10.07.2002

Betonarme
kesiti (kesme ve
çekme
dayanımı
deneyinden sonra)
Ausschnitt
aus travers
Spannbetonschwelle
nach
Scherund Abreißfestigkeitsprobe

orkern eingesetzt. Das Bohrloch wird danach mit einem Reaktionsharz aufgefüllt, der
RST® - „bildet
in situ
- (isD) Kern für das Schraubengewinde.
tyroporkern
denDübel“
formgebenden
Der inStyroporkern
wird
nach dem
Erhärten
des Reaktionsharzes
mittels
Rotorbürste
situ Dübel, beton
traverslerin
mevcut
dübel deliklerine
veya yerinde (in situ)
olan deliklerine
monteEin
edilebilecek,
dinamik dayanıklı
bir ağır
yükdurch
dübelidir.
vida dışverdrängend
geometrisiyle eşit
ntfernt.
verbleibender
Kern kann
auch
dieDeliğe
Schraube
kompriolan
bir
strafor
çekirdeği
konulur.
Sonra
delik,
reaksiyon
reçine
ile
doldurulur;
strafor
çekirdeği
miert werden. Beide Verfahren sind gleichwertig.

vida dişi için şekil veren çekirdeği oluşturur. Reaksiyon reçine sertleştikten sonra strafor
çekirdeği döner fırça ile kaldırılır. Kalan bir çekirdek cıvata tarafından da yerinden çıkartılarak
echnische
Daten
in situeşdeğerlidir.
Dübel (am Beispiel der Schwellendübel im Bahnbau):
sıkıştırılabilir.
Her der
iki yöntem
in situ dübellerin teknik özellikleri (demiryollarında kullanılan travers dübeli örneğiyle)

Bohrung
nach Entnahme des Kunststoffschraubdübels vorhanden
Bohrlochdurchmesser
28 mm
– Plastik dübel çıkarıldıktan sonra delik mevcuttur
Bohrlochtiefe
130 mm
– Delik çapı
28 mm
Schraubendurchmesser
( im Kern) 130 mm 18 mm
– Delik derinliği
Füllmenge
ca. 42 ml
– Cıvata çapı(Reaktionsharz)
(çekirdekte)
18 mm
– Doldurma miktarı (reaksiyon reçine)
yakl. 42Bml
Beton
55
– Beton
B 55 KONUDUR
Reaktionsharz
PL 160
– Reaksiyon reçine
KONUDUR PL 160
Ausziehkräfte
(Bruchlast)
140 kN
– Çekme kuvveti (kırılma yükü)
140 kN
Dauerschwellzugversuch
5/40 kN ( 35milyon
Hz) yük3 değişimi
Mio. Lastwechsel
– Travers çekme deneyi 5/40 kN ( 5 Hz)
bei RT
bzw.
70°C
(oda sıcaklığında
ya da
70°C)
– Sürekli çekme yükü 120
kN kN (RT)
1 yıl
Dauerzugbelastung
120
1 Jahr
(oda sıcaklığı)
Andrehversuch
mehrfach bis 300 Nm
– Start momenti
çoklu 300 Nm'ye kadar
max.
Andrehmoment ohne Bruch 800 Nm 800 Nm
– Kırık oluşmadan maks. start momenti

Schienenbefestigung RST

Ray Bağlantı Sistemi

RST®

Sabit yollardaki yüksek hızlı trafiğin getirdiği sorunlar RST® ray bağlantı sisteminin
Die Herausforderungen
destemeli
Hochgeschwindigkeitsverkehrs
auf Festen Fahrbahkarşılaması
gereken taleplerin
oluşturur.

Birkaç
yıl DB AG'nin
demiryolu
ağında yapılan deneylerfür
sonucunda
EISENBAHN
- Schienenbefestinen bildeten
die Basis
der Aufgabenstellungen
die RST
BUNDESAMT'ta
ruhsat
başvurusunda
bulunulmuştur.
gung.

Im Ergebnis einer mehrjährigen Erprobung im Netz der DB AG konnte die allgemeine Zulassung des EISENBAHN – BUNDESAMTES beantragt werden.
RST® ray bağlantı sisteminin teknik parametreleri:



RST - Schienenbefestigung:
Technische
Kenngrößen
der ayarlanabilirliği
• Maks. 60
mm'lik yükseklik
olan RST® ray bağlantı sistemi.
•

± 5 mm'lik yan ayarlanabilirliği olan
® RST® ray bağlantı sistemi.

•

Azami yan ayarlanabilirliği: 20 mm (opsiyonel).

•

Schienenbefestigung
RST®
mit ± özel
5 mm
Seitenjustierbarkeit.
Raylar
arası çimlendirilmiş hatlar
/ bölgesel
çözümler
için RST® ray bağlantı
sistemi.

•

Schienenbefestigung RST mit max. 60 mm Höhenjustierbarkeit.

Maximale Seitenjustierbarkeit 20 mm (Option).

Mikro gözenekli HYTREL® malzemesinden yapılmış, düşük, orta ve yüksek frekanslı
yüklemede esnekliği ısıya dayanıklı olan esnek ara plaka.

Schienenbefestigung RST® für Rasengleise / regionale Sonderlösungen.

Elastische Zwischenplatte mit temperaturstabiler Elastizität bei nieder-,
mittel- und hochfrequenter Dauerbeanspruchung aus mikrozellularem
HYTREL® .

ngen führt infolge der Bauwerksverformung (Endverdrehwinkel) zu extremen
hebekräften.
Schienenbefestigung RST® „quattro“
eseRay
negativen
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chnische Kenngrößen der RST - Schienenbefestigung:
RST® ray bağlantı sisteminin teknik parametreleri:

Schienenbefestigung RST® für maximal 30 kN negative Stützpunktkraft.
• RST® ray bağlantı sistemi - maksimum negatif destek noktası kuvveti: 30 kN.
•

Maks. 60 mm'lik yükseklik ayarlanabilirliği olan RST® ray bağlantı sistemi.

•

± 5 mm'lik yan ayarlanabilirliği olan RST® ray bağlantı sistemi.

Schienenbefestigung RST® mit max. 60 mm Höhenjustierbarkeit.
Schienenbefestigung
RST®
mit ± 5 mm Seitenjustierbarkeit.
• Azami yan ayarlanabilirliği:
20 mm (opsiyonel).
•

Mikro gözenekli HYTREL® malzemesinden yapılmış, düşük, orta ve yüksek frekanslı
Maximale
20 mm
yüklemedeSeitenjustierbarkeit
esnekliği ısıya dayanıklı olan
esnek(Option).
ara plaka.

Elastische Zwischenplatte mit temperaturstabiler Elastizität bei nieder-,
mittel- und hochfrequenter Dauerbeanspruchung aus mikrozellularem
YTREL®.

Elastische Zwischenplatten in Schienenbefestigungen erleiden unter Temperatur-, Alterungs- und Beanspruchungseinflüssen im allgemeinen eine Verhärtung.
RST® - Ray bağlantıları için mikro gözenekli HYTREL® esnek ara
Die in der Oberbaubemessung angenommenen Stützpunktlasten nehmen infolplaka
gedessen zu und die Betriebsfestigkeit des Fahrweges ab.
Ray bağlantılarındaki esnek ara plakaları ısı,
 eskime ve yüklenme etkilerine maruz kalarak
Durch
densertleşmektedirler.
Einsatz von HYTREL
und
dessen
geschlossenporiger
Verschäugenellikle
Bunun neticesinde
üstyapı
boyutlamasında
tahmin edilen destek
noktası
kuvvetleri
artıp hattın dayanma
gücü azalmaktadır.
mung
steht
ein Werkstoff
zur Verfügung,
der unter dynamischer nieder- mittelkullanımı ve Dauerbeanspruchung
kapalı gözenekli köpürmesi sayesinde
düşük, orta ve elastisch
yüksek frekanslı
undHYTREL®
hochfrequenter
temperaturstabil
bleibt.
dinamik yükleme altında ısıya dayanaklı olarak esnek
kalan
bir
malzeme
hazır
bulunmaktadır.

Elastische
Zwischenplatten von RST verfügen über Zulassungen des EIRST® esnek ara plakaları EISENBAHN BUNDESAMT tarafından onaylanmıştır.
SENBAHN – BUNDESAMTES.

Technische
Kenngrößen
der Elastische Zwischenplatte:
Esnek ara plakanın
teknik parametreleri:
•
•
•
•

®
Einsatz
für Feste
Fahrbahn
der Schienenbefestigung
RST
Balastsız raylarda
RST®
ray bağlantıin
sisteminde
kullanım için; yay katsayıları
10 kN/ mit Federmm'den başlayarak
(daha
düşük yay
katsayıları veFederkennziffern
özel çözümler istek üzerine).
kennziffern
ab 10
kN/mm
(geringere
und Sonderlösungen
auf
Anfrage).
IOARV
300
(VOSS-LOH) ray bağlantı sistemi için onaylanmıştır

Geçişler için (örn. balastsız raydan balastlı üstyapısına) basamaklı yay sabitiyle elde

Zugelassen
für das Schienenbefestigungssystem IOARV 300 (VOSSedebilirliği
LOH)
Asimetrik esnek ara plaka L olarak elde edebilirliği.

Verfügbarkeit in abgestufter Federkennziffer für Übergänge (z.B. von
Fester Fahrbahn auf Schotteroberbau)
Verfügbarkeit als asymmetrische elastisch Zwischenplatte.

