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edilon)(sedra ERS 
Gömülü Ray Sistemleri 
(ERS-LR) Tramvay, HRS ve Metro için Ray
Bağlantı Sistemi 

Tramvaylar, Hafif Raylı Sistemler (HRS) ve metro sistemleri – 20. Yüzyılın başından bu yana – sadece balastlı sistemlerde 

değil, balast kullanılmayan sistemlerde de yaygın bir şekilde çalıştırılmıştır. Daha zorlayıcı şartların ortaya çıkması – 

örneğin hızlı trenlerin, daha büyük aks yükünün, artan tren sefer sıklığının ve güçlenen çevre bilincinin mevcudiyeti – 

balast kullanılmayan sistemlerin daha da geliştirilmesini gerektirmiştir.  

edilon)(sedra ERS Gömülü Ray Sistemleri bu zorlayıcı koşullara makul bir yanıt olarak geliştirilmiştir: bu 

sistemler özellikle elastik niteliklere sahip yüksek performanslı ve bakım gerektirmeyen ray bağlantı 

sistemleridir.  

ERS ray bağlantı sistemlerinin öne çıkan özellikleri kesintisiz ray 

desteği ile birlikte her türlü küçük donanım aksamlarının ve ekartman 

çubukları 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. 60R2) 

Malzeme 

tasarrufu 

sağlayan 

ürünler 

Esnek ERS bant 

EDILON Corkelast®

beton veya çelik kanal 

ERS ray bağlantı sistemi 1970’lerin başında Hollanda Demiryolları (NS) ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir. ERS 1982’den bu 

yana Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde tramvay ağlarında, banliyö trenlerinde ve yer altı metro sistemlerinde 

kullanılmıştır. ERS bağlantı sistemlerinin günümüzde hafif raylı sistemlere uygun olan versiyonunun uygulama alanı, öncelikli 

olarak havada ve yapıda oluşan gürültüye karşı hassas olan kent ortamlarının yanı sıra motorlu araçlar ve otobüs trafiğinin 

yoğun olduğu kent alanlarını kapsar.  ERS-LR versiyonları 8 ile 13 metrik tona sahip aks yükleri (örn. tramvaylar) ve maksimum 

16 tona varan aks yükü ve maksimum hızı 80-100 km/saat olan yer altı metroları ile banliyö trenleri için tasarlanmıştır.  
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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 



ÇEVREYLE AYNI SEVİYEDE RAYLAR Parke

taş, asfalt veya beton kaplama 

Otobüs ve ağır araç yükleri altında etkin 

Yapıda oluşan gürültüde azalma   

Havada oluşan gürültüde azalma 

Kütle-yay sistemleri 

HEMZEMİN GEÇİŞLER 

INFUNDO®-LC ve EDILON-LC 

Özellikle yüksek yükler için uygun 

Kalıcı hat hizalaması 

Bakım gerektirmez 

20 yılı aşan ömür 

ÇİM HATLAR 

Göze hoş görünen tasarım 

Maksimum kaçak akım yalıtımı 

Bakım gerektirmez 

Yapıda oluşan gürültüde azalma Havada 

oluşan gürültüde azalma 

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 

ERS ray bağlantı sistemlerinin kendine özgü esnekliği, uygulanabilen her tipte hat kaplama malzemesi yanında çeşitli çevre 

uygulamalarında, örn. çim hatlarda, köprülerde, tünellerde vb. 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 

Min. r 12 m veya 15 m (ray genişliği 1.000mm / 1.435mm) 

Hat genişletme  

Kılavuz ray montajı mümkün 

Ray ondülasyonunda azalma  

MAKASLAR VE GEÇİŞLER 

Yerinde veya önceden dökülmüş hat destekleyici plakalar 

Kütle-yay sistemi 

Kalıcı hat hizalaması 

Bakım gerektirmez 

Her türlü makas ve kruvazmana uyarlanabilir 
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Kendine özgü esneklik 



İNŞAAT YAPILARI 

TÜNELLER 

Tramvay ve metro tünelleri 

Tünel yapısı yüksekliğinde azalma 

Maksimum kaçak akım yalıtımı 

Kütle-yay sistemi 

Kurtarma ve hizmet araçları tarafından kullanma imkanı

ATÖLYE VE DEPOLAR 

Yıkama ve boyama hatları 

Asitli ve alkali maddelere karşı 

kimyasal dayanıklılık  

Yassı ve dengeli yüzeyler  

Ek yerleri sızdırmazlığında yüksek kalite

Kurtarma ve hizmet araçları tarafından kullanma imkanı 

Düşük ağırlık  

Hat yapısı yüksekliğinde azalma     

Yapıda oluşan gürültüde azalma    

Havada oluşan ikincil tip gürültüde azalma 

TREN İSTASYONLARI VE DURMA NOKTALARI 

Hatta göze hoş görünen tasarım 

Hat yüzeyinin temizliği basit 

Kurtarma ve hizmet araçları tarafından kullanma imkanı 

Kütle-yay sistemi 

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. 

ÖZEL TASARIMLAR/ AKSESUAR SİSTEMLERİ 

3 veya daha fazla raylı hatlar 

Drenaj menfezleri ve kanalları 

Sinyal kutuları 

Sinyal lupları  

Makas ısıtma üniteleri 

RAY GENLEŞME DERZLERİ 

Vignole, oluklu ray ve özel ray profilleri 

Otobüs ve kamyonetlerin girmesi mümkün 

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 13481-5 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-LR Rijitlik 

kategorisi

Tipik statik destek 

rijitliği (ray)

Maks. Statik 

ray sapması 

(tipik aks 

yükleri)

SS Standart 60 kN/mm/m < 1.0 mm 

MS Orta 15 kN/mm/m 1.0 - 2.0 mm 

LS Düşük 9 kN/mm/m > 2.5 mm 

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

Destek rijitliği ayarlanabilir 

0.3 - 4.0 mm ray sapması mümkün 

Yapıda oluşan gürültüde azalma

Havada oluşan gürültüde azalma 

İki 10-ton’luk aks altında düşey ray sapması ERS-LR ray bağlantı sistemlerinin 
standart tasarımı 1,8 m’lik aks mesafesine 
dayandırılmıştır

Merkeze göre konum (m) 
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ERS sistem tasarımı

ERS-LR UYGULAMA GRUPLARI

Grup “B“   - Temel 

Grup “LV“ - Hemzemin geçiş, vignole ray 

Grup “LG“ - Hemzemin geçiş, oluklu rayl 
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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 bölgelerinde vignole ray profillerine 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 100 m’den az), 
Corkelast® ray başlarının dışına örneğin rayın üst kısmından 35 
mm aşağıya dökülür. İç kısmın gömülü yüksekliği örneğin rayın 
üstünden 50 mm’dir.  

GRUP “B” UYGULAMA ALANLARI 

Çim hatlar 

Köprüler 

Tüneller  
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GRUP “B” ÖZEL PROFİLLER 

GRUP “B” STANDART PROFİLLER 
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Grup LV’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 veya hat 
bölgelerinde vignole veya özel ray profilleri kullanımına göre 
tasarlanmıştır.  

Rayın üstü yol kaplaması yapılmış hattın örn. 5 mm üstünde olacak 
şekilde yerleştirilir. Flanj oyuk derinliği örneğin 50 mm’dir. 
Hemzemin geçişlerde dar hat olukları güvenliği sağlar ve 
kamyonet, otobüs ve benzerinin etkilerini azaltmaya yarar.  

GRUP “LV” UYGULAMA ALANLARI 

Çevre ile aynı seviyede olan hatlar 

Çim hatlar 

Yaya ve araç yol geçişleri      

Atölye ve depolar  

Group “LV” - Hemzemin Geçişler veya 
karayolu, vignole ray ile 
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GRUP “LV” ÖZEL PROFİLLER 

GRUP “LV” STANDART PROFİLLER 
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Örneğin: ERS-LR 49E1-MS



ERS ray bağlantı sistemlerinde oluklu ray ve özel oluklu ray 
profilleri için olan Grup LG versiyonları yaya ya da bisikletliler 
tarafından kullanılan veya araçlar tarafından karayolu olarak 
kullanılan veya geçiş yapılan hat alanlarındaki uygulamalar için 
tasarlanmıştır.  

Ray profiline bağlı olarak ray başları oluk başının üstünde veya 
EDILON Corkelast® ürünün kenarının üstünden 5-6 mm 
yukarıdadır.  

Dar kurblarda (yaklaşık 100 m’de az), üst kısımda ray başı 
sapmasını sınırlamak için daha sert gömme bileşiği kullanılabilir. 
Genelde herhangi bir türde ekartman çubuğu kullanılmaz. 

GRUP “LG” UYGULAMA ALANLARI 

Çevre ile aynı seviyede olan hatlar 

Çim hatlar 

Group “LG” – Hemzemin Geçişler 
veya karayolu, oluklu ray ile 
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GRUP “LG” STANDART PROFİLLER 

GRUP “LG” ÖZEL PROFİLLER 

SEI41 / Ri45 / Ph37 / Ph37a / vb. 
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YUKARIDAN AŞAĞIYA 

Suspension of the rails by their heads

EDILON ERS portal every 3.0m 

Track positioning accuracy = ± 0.5 mm 

Precise adjustment of the rail cant 

AŞAĞIDAN YUKARIYA 

Montaj kanalın tabanında başlar 

EDILON şim ve kamaları    

Hat yerleştirme hassasiyeti = ± 1.0 mm     

Geleneksel yapım yöntemi 

10 

Her 3,0 m’de bir EDILON ERS portalı 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

Raylar başlarından asılır 

Ray deverinde doğru ayarlama  

Hat yerleştirme hassaslığı = ± 0.5 mm 

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

Gömme işlemleri için ya projeye tahsis edilmiş makineler bileşiği döker ya da kovalardan elle dökme işlemi yapılır. 



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-LR 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 



Merkez ofisler 

edilon)(sedra group bv 

Nijverheidsweg 23 

NL-2031 CN Haarlem 

P.O. Box 1000 

2003 RZ Haarlem 

T +31 / (0)23 / 531 95 19 

F +31 / (0)23 / 531 07 51 

mail@edilonsedra.com 

www.edilonsedra.com 

Ofisler 

• Almaty (Kazakistan)

• Antwerp (Belçika)

• Bangkok (Tayland

• Berlin (Almanya)

• Chicago (ABD)

• İstanbul (Türkiye) 

• Kiev (Ukrayna)

• Krakow (Polonya)

• Madrid (İspanya)

• Moskova (Rusya)

• Münih (Almanya)

• Paris (Fransa)

• Sydney (Avustralya)

• Wiesbaden( Almanya)
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