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edilon)(sedra ERS 
Gömülü Ray Sistemi 
(ERS-HR) Hızlı Tren ve Ağır Demiryolu için Ray Bağlantı 
Sistemi 

Yaklaşık 130 yıl boyunca raylı sistem trafiği gen elde g eleneksel balastlı hat üzerinde sürdürülmüştür. Daha zorlayıcı 

şartların ortaya çıkması – örneğin hızlı trenlerin, daha büyük aks yükünün, artan tren sefer sıklığının ve güçlenen çevre 

bilincinin mevcudiyeti – yeni bir sistemi de beraberinde getirmiştir: balast kullanılmayan sistemlere doğru.

Bu yenilikçi teknoloji kapsamında edilon)(sedra ERS Gömülü Ray Sistemi, özel elastik niteliklere sahip yüksek 

performanslı ve bakım gerektirmeyen ray bağlantı sistemleri olarak geliştirilmiştir.  

ERS ray bağlantı sistemlerinin öne çıkan özellikleri kesintisiz ray 

desteği ile birlikte her türlü küçük donanım aksamlarının ihtiyacının 

ortadan kalkmasını sağlamasıdır. Bu da geleneksel ayrı ray bağlantı 

sistemlerinde destek noktası sıklığının gerekmemesi demektir ki bu 

canlı trafik yüklerinin daha homojen dağılımı ve destekleyici hat 

altyapısında düşük yük artışları olması anlamına gelir.  

ERS ray bağlantı sistemlerinde ana ürün bir beton ya da çelik kanal 

içinde 2 bileşenli EDILON Corkelast® gömme bileşiğini yerleştirip 

bağlama ile ortaya çıkar. Bu kendine özgü, uzun ömürlü malzeme 

rayların tanımlanan koşullara göre özellikle belirlenen elastikiyette tüm 

hat boyunca homojen bir desteğe sahip olmalarını garanti eder. 

EDILON Corkelast® gömme işlemlerinde kullanılan polimer yapıda bir 

bileşik olup ürün tipine bağlı dolgu malzemelerinin sertlik ve 

miktarlarına (örn. mantar) göre ürünlere sahiptir. EDILON Esnek ERS 

bant (esnek bant) etkili olan yükler altında ERS bağlantı sistemlerinde 

ray sapmalarını kontrol eder. Bu bant şeklindeki matlar sistemin 

sertliğinin gerektirdiği şartlara uygun olarak farklı kalınlık ve sertliklerde 

temin edilebilmektedir. Burada kullanılan dolgu maddesi öncelikli 

olarak gömme bileşiğinin miktarını azaltmayı amaçlar. Aynı amaçla 

uygulanan boş borular ayrıca sinyal kablolarını döşemek ve başka 

işlevler için de kullanılabilir. 
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Her ray tipi (örn. 60E1) 
EDILON 

Corkelast®

Malzeme tasarrufu Esnek ERS Bant 
Sağlayan ürün 

ERS ray bağlantı sistemi 1970’lerin başında Hollanda Demiryolları (NS) ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir. ERS Avrupa’da ve 

dünyanın diğer bölgelerinde (1973’den bu yana) köprülerdeki, (1976’dan bu yana) hemzemin demiryolu geçişlerindeki ve 

(1976’dan bu yana) balastsız demiryolu hatlarındaki uygulamalarda  kullanılmıştır. ERS bağlantı sistemlerinin günümüzde ağır 

demiryolu (HR) versiyonunun uygulama alanı aşağıdakileri içermektedir: (18 ile 20 arasında metrik ton ağırlığa sahip aks 

yükleri ve 300 km/saat veya daha yüksek hıza sahip - vmax ≥ 300 km/sa) hızlı tren hatları (16 ile 25 arasında metrik ton 

ağırlığa sahip aks yükü ve 200 km/ saat veya daha yüksek hıza sahip - vmax ≥ 200 km/sa) klasik standart boyutlardaki 

demiryolları ve 35 veya 45 metrik tona varan aks yüküne sahip en ağır sanayi trafiği ile ilgili demiryolları.  
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YARARLARI 

Kesintisiz elastik ray desteği

30 yılı aşan bir ömür

Kullanım ömrü boyunca düşük maliyet 

Hızlı ve etkin montaj  

Hat yapısı yüksekliği düşük 

Destek rijitliğinde esnek ayar 

Her ray profiline uyarlanabilir 

Çeşitli hat kaplama malzemesi seçilebilir 

Maksimum kimyasal dayanıklılık 

Maksimum elektrik yalıtımı 



Kurtarma ve hizmet araçları üstünde sürülebilir 

BALASTSIZ HAT 

Resmen vmaks300 km/saat için onaylı 

Yapıda oluşan gürültüde azalma 

Havada oluşan gürültüde azalma mümkün 

30 tonu aşan yükler için özel uygulama 

TREN İSTASYONU VE DURMA NOKTALARI 

Hatta göze hoş görünen tasarım 

Hat yüzeyinin temizliği basit 

Kurtarma ve hizmet araçları tarafından kullanma imkanı 

Kütle-yay sistemi 

TÜNELLER 

Kurtarma ve hizmet araçları tarafından kullanma imkanı 

Hat yapısı yüksekliğinde azalma    

Maksimum kaçak akım yalıtımı    

Yapıda oluşan gürültüde azalma 

Kütle-yay sistemi 

İNŞAAT YAPILARI 

Düşük ağırlık  

Hat yapısı yüksekliğinde azalma     

Yapıda oluşan gürültüde azalma    

Havada oluşan ikincil tip gürültüde azalma

ERS ray bağlantı sistemlerinin kendine özgü esnekliği, uygulanabilen her tipte hat destekleyici sistemlerde kendini 

gösterir. ERS elbette ki her türlü hat genişliği ve her tip hat geometrisinde uygulanabilir ve bütün demiryolu 

sinyalizasyon sistemlerinin etkin bir şekilde entegre edilmesine imkan tanır . 

KURBLAR 

Dever maks. 180 mm 

Hat genişletme  

Kılavuz ray montajı mümkün  

Ray ondülasyonunda azalma  

MAKASLAR VE GEÇİŞLER 

Yerinde veya önceden dökülmüş hat destekleyici plakalar 

Ağır yükler için özellikle uygun     

Kalıcı hat hizalaması 

Bakım gerektirmez     

Her türlü makas ve kruvazmana uyarlanabilir 
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Kendine özgü esneklik 



HEMZEMİN GEÇİŞLER 

Prekast hat destek plakaları      

Özellikle yüksek yükler için uygun 

Kalıcı hat hizalaması 

Bakım gerektirmez 

20 yılı aşan ömür   

KAPLANMIŞ YÜZEYLER /SEVKİYAT TERMİNALLERİ 

Özellikle ağır yüklere uygun     

Kalıcı hat hizalaması 

Bakım gerektirmez 

30 tonu aşan aks yüklerinde özel uygulama 

Yerinde ya da prekast hat destekleyici plakalar  

KÖPRÜLER 

Çelik, beton veya hibrit     

Düşük hat yapısı yüksekliği   

Önemli oranda ağırlıkta azalma 

Ray genleşme eki olmadan 30 metreye kadar varır 

Yapıda oluşan gürültüde azalma 

ATÖLYE VE DEPOLAR 

Yıkama ve boyama hatları 

Asitli ve alkali maddelere karşı kimyasal dayanıklılık 

Yassı ve dengeli yüzeyler 

Ek yerleri sızdırmazlığında yüksek kalite 

ERS ray bağlantı sistemleri ile birlikte, edilon)(sedra ayrıca standart yapıda balastsız hatta, hemzemin geçiş ve köprü 

sistemleri de sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret ediniz: www.edilonsedra.com. 

RAY GENLEŞME DERZLERİ     

Bütün genleşme derzleri tasarımı ile kombinasyon 

Yapıda ve havada oluşan gürültüde azalma 

Az aşınma 

Basit ve az bakım ihtiyacı 
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edilon)(sedra ERS Gömülü Ray Sistemleri için ray bağlantı sistemlerinin 
esnek uygulama imkanları on yıllar boyunca yürütülen geliştirme 
çalışmalarının ve sistemlerin uygulanması ile elde edilen deneyimin bir 
ürünüdür. 

ERS ray bağlantı sistemleri uygulama grupları halinde yeniden organize 
edilmiştir (bkz. Sağdaki tablo). Bu gruplar müşteri için ve projeye özgü 
uygulama modelleri yanında balast olmayan hatlardaki, hemzemin 
geçişlerdeki ve köprü sistemlerindeki uygulamalar için bir başlangıç 
noktasını oluşturur. Bu gruplar ayrıca beton ya da çelikten imal edilmiş 
olan kanallar için ana geometrik koşulları da uygulama alanına göre 
tanımlar. 

İlaveten ERS rijitlik kategorileri çeşitli yük modelleri varsayımları altında 
ray sapması için gerekli yerleştirmeyi belirtir.  

Projelere göre statik ve dinamik destek rijitliği yanında, ses giderme 
seviyesini havada ve yapıda oluşan gürültü ile ilgili teknik şartlara göre 
ayarlamak için gerekli değişiklikleri yapmak da mümkündür.  

Her bir ERS sistem tasarımı geniş kapsamlı iç ve dış sistem testlerine 
tabi tutulmaktadır (örn. EN 13484-5 ve EN 13146’e göre) ve ayrıca 
resmi onay testlerinden de geçmektedir. Çağdaş bilgisayar destekli test 
ekipmanı ray bağlantı sistemleri üzerine etki eden bütün koşulların 
simülasyonunun yapılmasına izin verir. Örneğin -20 ile +50°C 
sıcaklıkları arasındaki performans, kendi iklim kontrollü test odamızda 
kanıtlanabilir. 

ERS-HR 
Rijitlik 

kategorisi 

Tipik statik 

destek rijitliği 

(ray) 

Maks. Statik 

ray sapması 

(yük davranışı 

UIC71) 

SS Standard 100 kN/mm/m < 1.0 mm 

MS Medium 50 kN/mm/m 1.0 - 2.0 mm 

LS Low 25 kN/mm/m > 2.0 mm 

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 

Destek rijitliği ayarlanabilir 

0.5 – 2.5 mm ray sapması mümkün 

Yapıda oluşan gürültüde azalma

Havada oluşan gürültüde azalma 

Yük Modeli UIC71altında düşey ray sapması ERS-HR ray bağlantı sistemlerinin standart 
tasarımı UIC71 yük modeline dayandırılmıştır 

Merkeze göre konum 
(m) 
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ERS sistem tasarımı 

ERS-HR UYGULAMA GRUPLARI 

Grup “B“   - Temel 

Grup “L“   - Hemzemin Geçişler 

Grup “SB“ – Çelik Köprüler 
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Grup B’deki ERS ray bağlantı sistemleri caddede hat boyunca giden ya 

da hattı geçen normal cadde araçları tarafından kullanılmayan hat 

bölgelerine göre tasarlanmıştır. 

Ray başları gömülü olmayıp bu otomatik drenaj yanında yüksek 

performanslı taşlama makineleri ile taşlamaya ve profilini yenilemeye 

izin verir. 

Dar kurblar olması durumunda (yaklaşık 1000 m’den az), Corkelast® ray 

başlarının dışına örneğin rayın üst kısmından 5 mm aşağıya kadar 

dökülür. 
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GRUP “B” İÇİN UYGULAMA ALANLARI 

Köprüler 

Aç Kapa şevler  

Tüneller 
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örneğin

54E1

Örneğin: ERS-HR 54E1-MS



Grup L’deki ERS ray bağlantı sistemleri hattan geçen ya da hat 

üstünde giden araçlarda (örn. kurtarma ya da hizmet araçları) 

karayolu ya da hemzemin geçiş hizmeti de veren hat bölgelerine 

göre tasarlanmıştır. 

Rayın üstü yol kaplaması yapılmış hattın örn. 5 mm üstünde olacak şekilde 

yerleştirilir. Flanj oyuk derinliği örneğin 55 mm’dir. Flanj oyuk enindeki 

esneklik hemzemin geçişlerde kamyonet, fork lift ve benzeri araçların 

yüklerinin etkisine karşı güvenliği sağlar.
ERS ray bağlantı sistemlerinde Grup L’nin standart tasarımı UIC71 yük 

modeline uygun olarak 25 ton aks yükü olan araçlarda 160 km/saate 

varan hızlara göre yapılmıştır.  Sanayi uygulamaları için oluklu rayla 

birlikte özel versiyonlar mevcuttur. 

Grup “L” Hemzemin Geçiş veya 

Karayolu 
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GRUP “L” İÇİN UYGULAMA ALANLARI 

Yol kaplaması olan hatlar 

Atölye ve depolar      

GRUP “L” STANDART PROFİLLER 

örneğin

54E149
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Örneğin: ERS-HR 54E1-MS



ERS ray bağlantı sistemlerinde Grup SB versiyonu çelik modül 

köprüler (MB-S) veya modüler çelik tabliye plakaları ile birlikte yapılan 

uygulamalar için tasarlanmıştır.  

Rayların başları gömülü olmayıp Corkelast® iç kısma örneğin ray 

üstünün altında 55 mm olacak ve dış kısma da ray üstünün örneğin 

20 mm altında olacak şekilde dökülür.  

Dar kurblar olması durumunda (yaklaşık 1000 m’den az), Corkelast® 

ray başlarının dışına örneğin rayın üst kısmından 5 mm aşağıya kadar 

dökülür. 

Grup “SB” – Çelik Köprüler 
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GRUP “SB” İÇİN UYGULAMA ALANLARI 

Çelik Modüllü Köprüler    

Modüler çelik tabliye plakaları 

GRUP “SB” STANDART PROFİLLER 
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Örneğin: ERS-HR-SB-54E1-MS



YUKARIDAN AŞAĞIY 

Raylar başlarından asılır     

Her 3,0 m’de bir EDILON ERS portalı 

Hat yerleştirme hassaslığı = ± 0.5 mm 

Ray deverinde doğru ayarlama 

Yüksek hız şartlarına etkili 

Rayların montajı ve geometrik hizalaması aşağıda açıklanan iki teknikle yapılır (Yukarıdan aşağıya ve Aşağıdan yukarıya). 

Gömme işlemleri için ya projeye tahsis edilmiş makineler Corkelast® ürününü döker ya da kovalardan elle dökme işlemi 

yapılır. 
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AŞAĞIDAN YUKARIYA 

Montaj kanalın tabanında başlar 

Her bir 1,5 m 'de bir EDILON şim ve kamaları 

Hat yerleştirme hassasiyeti = ± 1.0 mm    

Geleneksel yapım yöntemi 



Önleyici ve düzeltici bakım 

35 yılı aşan bir süredir elde edilen deneyim, geleneksel hat formları ile 

karşılaştırıldığında ERS ray bağlantı sistemlerinin bakım çalışmalarını 

önemli boyutta azaltma gibi bir avantaj sağladığını göstermiştir.  

Buna ilaveten, geleneksel bakım çalışmaları ERS-HR sistemleri için 

elbette ki uygulanabilir. 

Ray Değiştirme 

ERS ray bağlantı sistemleri hat yüzeyini kırmaya gerek olmadan tek tek 

rayların değiştirilmesine imkan tanır. edilon)(sedra bu çalışmaların etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacak özel asfalt kesme 

çarkları ile diğer ekipmanları kiraya verebilmektedir. 

ERS ray bağlantı sistemlerinin ve paketleme malzemelerinin bertarafı 

Bütün EDILON malzemeleri Avrupa Atık Kataloğuna göre sınıflandırılmış olup tamamen geri dönüşümü yapılabilen 
maddelerdir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Ürün Bilgi Formlarına başvurunuz. EDILON Corkelast®   sertleşmiş haliyle evsel atık 
olarak sınıflandırılır. 
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Önleyici ve düzeltici bakım 
Ray değiştirme  
Malzeme bertarafı 

AVANTAJLARI 

On yıllar boyunca optimum yolculuk konforu 

Düşük ray ondülasyonu 

Ray başında düşük oranda aşınma 

GELENEKSEL BAKIM ÇALIŞMALARI 

Yan kısımların temizlenmesi (örn. geçişler) 

Yüzey kaynağı 
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