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EDILON LC giriş tarihçe 

130 yılı aşan bir süredir ana demiryolu trafiği ya da kent içi 

hızlı toplu ulaşım sistemleri hemen hemen her zaman hat 

panelleri ve enine traverslerin taş balast ile donatılması 

üzerine inşa edilmiştir. 1960’lı yıllarda artan tren yükleri, 

daha yüksek hızda giden sistemler ve maliyet açısından 

daha ekonomik hat montaj yöntemlerine talebin artması 

sonucunda balast kullanılmayan hat veya plaka hat 

sistemleri geliştirilmiştir.  

Plakalı hat sistemlerinin gündeme geldiği ilk günden bu 

yana edilon)(sedra bu alanda bir uzman olarak gelişmiştir. 

40 yıllık deneyime dayanarak edilon)(sedra özellikle yol ile 

ray kesişme noktaları için EDILON LC olarak tanınan bir 

dizi EDILON Hemzemin Geçiş Sistemleri geliştirmiştir.  

EDILON LC hem raylı sistemlerde hem de karayolu 

trafiğinde 30 yılı aşan bir süre insanlara güvence ve konfor  

sağlamıştır. EDILON LC’nin ağırlığı ve sertliği kuvvetlerin 

iyi bir şekilde dağılımına imkan tanır ki bu hem dayanıklı 

hem de oturma yapmayan bir sistemin sağlanmasını 

garanti eder. Buna ilaveten EDILON Corkelast® Gömülü 

Ray Sistemi (ERS) önemli düzeyde ses ve titreşim 

azalması imkanını sağlar ki bu günümüzde nüfusu yoğun 

bölgelerde giderek daha çok aranan bir niteliktir.

EDILON LC aşağıda tipleri açıklanan bir ürün yelpazesine 
sahiptir: 

• EDILON  LC-H,  Hollanda’da “Harmelen” hemzemin 
geçişi olarak bilinir, 1976’dan bu yana kullanılmaktadır

• EDILON  LC-1,  Almanya’da “Stelfundo” hemzemin

geçişi olarak bilinir, 1997’den bu yana

kullanılmaktadır

• EDILON LC-L 2002’den bu yana
kullanılmaktadır

edilon)(sedra ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

EDILON LC’de hem geçiş ve hem de ray için klemens, ankraj veya taban plakası gibi 

mekanik bağlantı sistemleri EDILON Corkelast® ERS sayesinde tamamen gereksiz 

olmaktadır.  

EDILON Corkelast® ERS kullanarak, raylar EDILON LC beton plakalara esnek ama 

tamamen sağlam bir şekilde bağlanmaktadır.  

Kesintisiz elastik ray desteği yatay ve düşey kuvvetlerin daha eşit dağıtıldığı anlamına 

gelmektedir. Dahası, balastlı hatta dayalı geleneksel Hemzemin Geçiş Sistemleri ile 

karşılaştırıldığında rayların kırılma ihtimali önemli ölçüde azalmaktadır ve ray 

ondülasyonu da etkin bir şekilde ortadan kalkmaktadır. 

EDILON Corkelast® ERS ayrıca maksimum düzeyde elektrik yalıtımı sağlamaktadır.  

GENEL AVANTAJLARI 

• Kendini kanıtlamış düşük maliyetli imalat

• Sağlam ve uzun ömürlü bir yapı

• Birçok alanda teknik onay almış kendini kanıtlamış bir

teknoloji

• Tek bir yapısal monolitik birim

• Kesintisiz elastik ray desteği

• Ray ile yol arasında sorunsuz bir geçiş

• EDILON LC hat elastikliği yanındaki hattın

elastikliğine uygundur

• Hatta mükemmel elektriksel yalıtım sağlar

MALİYETTE EKONOMİK 

• Basit ve hızlı montaj

• EDILON LC’nin hizmet ömrü 30 yıldan fazladır

• Rayda düşük aşınma ve ondülasyon

• Bakım gerektirmez

• Ömür maliyeti düşüktür (LCC)

2 3 



Uygulama alanları 
Yolların rayla kesiştiği yerler 

EDILON LC tipleri 

EDILON LC karayollarının rayla buluştuğu her türlü 

kesişme noktasında uygulanabilmektedir. Hemen hemen 

hiçbir sınır yoktur. EDILON LC hat balast yatağını, ray 

bağlantılarını ve yol kaplamasını tek bir yapısal monolitik 

ünitede ideal bir şekilde birleştiren kendine özgün bir 

çözüm sunmaktadır.  

EDILON LC beton plakaları birleştirerek 6’dan 50 metreye 

kadar uzunlukta hemzemin geçiş montajı 8 saat gibi bir 

sürede tamamlanabilir ve bu süreye eski geçiş yolunun 

sökülmesi de dahildir! 

Hemzemin geçişin işlevi ve alt zeminin koşullarına bağlı 

olarak kalite ve montaj hızı önemlidir, örneğin kesintisiz 

kaynaklı hat üzerinde EDILON LC-H ve EDILON LC-L 

veya EDILON LC-1 arasında bir seçim yapmak 

mümkündür.  

Bütün EDILON LC sistemleri ağır demiryolu ve hızlı tren 

hattı için mevcut çeşitli şartlara uygundur. EDILON LC 

sistemlerinin tümü UIC yasası 702’de belirtilen UIC yükü 

model 71 şartlarına uygundur. Son derecede dayanıklı 

geç aşınan yüzey en yüksek yol yükü sınıfı standardı olan 

yük sınıfı 60’a uymaktadır. Bazı EDILON LC sistemleri 37 

tona varan tren aks yükü ile 90 tona varan ağır trafik aks 

yükü olan ağır yük taşıyan hemzemin geçişlerde 

uygulanabilir. EDILON LC plakalarının üst yüzeyi yüksek 

oranda kayma direnci (SRV) sağlanacak şekilde 

hazırlanabilir. Üst yüzeyde özel beton karışımları ile 

45’den fazla 70’e varan oranda SRV sağlanabilir.  

EDILON LC-H 

EDILON LC-H özellikle plakaların hat hareketini önlemek 

amacıyla yüksek ağırlıkta olmasının en önemli faktör 

olduğu kesintisiz kaynaklı hat için tasarlanmıştır. EDILON 

LC-H beton plakaların kalınlığı nedeniyle yapısal sertlik 

yüksek olup, alt zemin modülü Ev2 = 35 MN/m2’ye 

eşdeğer olan düşük temel katsayısı, ks= 20 MN/m3 olan 

alt zemin bölgelerinde uygulanmasını mümkün 

kılmaktadır.  

EDILON LC-H uygulaması “yukarıdan aşağıya” yaklaşımı 

ile yapılmaktadır: Plakalar hidrolik jaklar kullanılarak doğru 

Ray Üstü konumuna gelecek şekilde seviye belirleyerek 

yerleştirilir ve sonra da plakaları doğru konumda 

sabitlemek için harç enjekte edilir. Bu suretle, plakaların  

kuvvetleri destekleyici alt zemine eşit olarak dağıtılır. Ray 

kanalları güçlü çelik kenar profillerle korunur ve düzgün 

hizalanır.  

EDILON LC-1 ve EDILON LC-L 

EDILON LC-1 ve EDILON LC-L    ürünlerinin her ikisi de 

EDILON LC sistemidir ve 400 mm plaka kalınlığı ile tüm 

demiryolu ve karayolu şartlarını yine de yerine getiren 

optimum düzeydeki bir plaka tasarımıdır.  

EDILON LC-L ve EDILON LC-1 ürünlerinin montajı 

aşağıdan yukarı çalışılarak yapılır. Plakalar uygun alt 

zemin temel sertliği sağlandıktan sonra bölünmüş ve 

tesviyesi yapılmış düzgün yatak üzerine yerleştirilir. Bu 

plakalar aşağıdaki özelliklere sahip alt zemin bölgelerine 

uygulanabilir; alt zemin modül Ev2 = 120 MN/m²’ye 

eşdeğer olan temel katsayısı ks = 70 MN/m³’tür.  

Ayrıca ray kanallarının korunması ve güçlendirilmesi 

mümkündür. Kanal tasarımına bağlı olarak, bütün vignole 

ve oluklu raylar önerilmektedir.  

EDILON LC  

Uygulama alanları 
•  

• Yüksek trafik yoğunluğu olan ana yollar

• Yoğun ağır trafiği olan sanayi bölgeleri

• Kırsal yollar

• Şehir içi hatlar

• 0-180° açıya varan geçişler

• S-şekline yollar ve yatay dönüş hareketleri
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Gömülü Rayların Özellikleri 

Tüm EDILON LC sistemleri EDILON Corkelast® Gömülü 

Ray Sistemlerini (ERS) içermektedir ve ERS ile ilgili 

aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

Kesintisiz ray desteği 

Örneğin UIC LM71 ile uyumlu olacak şekilde 

Hat sertliği ayarlanabilir  

Mükemmel elektrik yalıtımı 

Yukarıdan aşağıya ray hizalaması ve seviye ayarı 



EDILON LC-H – tip “Harmelen” 

edilon)(sedra EDILON LC-H beton hemzemin geçiş plakası tipi “Harmelen” için Hollanda’dan ürün onayını Eylül 2007’de almıştır 

ama ağır EDILON LC-H sistemi ile ilgili ürün ilkeleri 1974 yılında Hollanda Demiryolu NS ile yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir.  

 1976’dan bu yana, bu türde 1250’yi aşan hemzemin geçiş montajı yapılmıştır. 

EDILON LC-H hemzemin geçişleri iki standart plaka uzunluğunda imal edilmektedir. 

Hat kurblarına ve ray tipine bağlı olarak EDILON LC-H plaklar sivriltilebilir ya da daha geniş kanallar veya kurblu kanallar 

uygulanabilir.  

Kullanım özellikleri 

• Yüksek yük taşıyan karayolu demiryolu kombinasyonlarında

kullanılır

• Standart asfalt yol yaklaşımı

• 45 dereceye varan ve hatta aşan açılardaki yol

geçişlerine uygun

• Dever olan kurblu hatlara uygun

• Yüksek yoğunluktaki ağır karayolu trafiği EDILON LC-

H’yi yerinden oynatmaz ve zarar vermez

• Standart hemzemin geçiş drenaj çözümleri

Plaka Nitelikleri 

• Minimum plaka yerleşmesi ve optimum kuvvet

dağılımı

• Bakım gerektirmez

• Daha uzun geçişler oluşturmak için plakalar birleştirilebilir

• Yol yüzeyi son derecede dayanıklıdır (özel kaplama

ve işlemler)

• Kenarlar ve kanallar güçlü çelik profillerle korunur

• Raylar EDILON  Corkelast® ERS kullanılarak güvenli 
bir şekilde yerine tespit edilir

• Düşük oranda ray ondülasyonu

• C45/55 beton ile optimum düzeyde güçlendirilmiş tasarım

• Yol yüzeyine ek izi olmayan bağlantı

• Hızlı montaj yöntemi hattın kullanıma açık olma

süresini en üst düzeyde tutar

• Motosiklet, bisiklet ve tekerlekli iskemle dostu
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Beton Plaka 

tipi 

Plaka uzunluğu 

[mm] 

Plaka genişliği 

[mm] 

Plaka yüksekliği 

[mm] 

Ağırlık 

[kg] 

Yarıçap 

[m] 

Vmax 

[km/h] 

LC-H6 6.000 2.300 580 20.000 1000 200 

LC-H9 9.000 2.300 580 30.000 1500 200 

Onaylar 

ProRail Hollanda 

Infrabel Belçika 

SNCF Fransa 

MAV Macaristan 

Ontario Northland Kanada 

RENFE / ADIF İspanya 

REFER EP Portekiz 

EDILON LC-H hat kurbuna göre plaka ürün yelpazesi 

LC-H6 LC-H9 

Standart plaka tipi R ≥ 1000m R ≥ 1500m 

Düz kanallarda sivriltilmiş plaka  225m ≤ R ≤ 1000m 500m ≤ R ≤ 1500m 

Kurblu kanallarda sivriltilmiş plaka R < 225m R < 500m 

EDILON LC-H sistem özellikleri 

• Maksimum tren hızı V 200 km/h 

• Demiryolu trafik yükü sınıfı - 150, 250 ve 270 kN 

• Karayolu trafik yükü sınıfı - Yük sınıfı 60 

• Maksimum dever/ hat meyli D 75 mm 

• Maksimum hat meyli sapması I 40 mm 

• Maksimum hat meyli fazlalığı E 40 mm 

• Ray eğimi - 0 veya 1:40 veya 1:20 veya gereken 
şekilde  

• Yüksek kayma direnci değeri SRV 70 (tipik) 

• Kaçak akım yalıtımı ve elektrik yalıtımı EN 13146-5 / EN 50122-2 şartlarına göre



EDILON LC-1 – tipi “Stelfundo” 

edilon)(sedra EDILON LC-1 beton hemzemin geçiş plakası tip “Stelfundo” için onayı daha Eylül 

2003’de Alman Demiryolu Federal Bürosundan almıştır.  

EDILON LC-1 ürünü EDILON LC-H’ye mantıksal bir ilavedir. 1980’lerin ortasında geliştirilen bu 

geçişler dünya genelinde de kabul görmüştür. Daha düşük ağırlıkta olmasına rağmen, güçlendirme, 

yüzey işlemleri ve farklı renk seçenekleri bu plakaların çok geniş bir alanda kullanıma uygun olmasını 

sağlamaktadır.  

EDILON LC-1 plakalar iyi sıkıştırılmış ve tesviyesi yapılmış ızgaralara monte edilir. Örneğin 50 metre 

uzunluğunda geçişler sadece hat sekiz saat işgal edilerek monte edilebilir. Burada da plaka 

dayanıklılığını arttırmak için kenarlarda çelik profiller kullanılabilir. Ayrıca alt zemin oturmalarının 

yaratacağı sorunları önlemek için her bir plakayı birbirine bağlamak mümkündür.  

EDILON LC-1 plakaları aşağıda verilen uzunluklarda mevcuttur: 

 Kullanım özellikleri 

• Her türlü demiryolu ve karayolu trafiğine uygun

• Her türlü yol geçişinde kullanılır

• 45 dereceye varan yol geçiş açılarına uygun

• Kurblu ve eğimli hatlar için ideal

Plaka nitelikleri 

• Minimum plaka yerleşmesi ve optimum kuvvet dağılımı

• Farklı plaka uzunlukları mevcuttur (L kodları)

• Farklı kurblar için mevcuttur(R kodları)

• Son derecede dayanıklı yüzey uygulaması

• Bakım gerektirmez; iz oluşmaz düşük ondülasyon

• Optimum donatı tasarımı ile C45/55 beton

• Motosiklet, bisiklet ve tekerlekli iskemle kullanıcıları

için daha fazla güvenlik

• Minimum montaj süresi

• Plakalar daha uzun geçişlerde birbirine bağlanabilir

• Montaj sonrası yeniden ayar mümkün
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EDILON LC-1 sistemi özellikleri 

• Maksimum tren hızı V 160 km/h 

• Demiryolu trafik yükü sınıfı - 150, 250 ve 270 kN 

• Karayolu trafik yükü sınıfı - Yük sınıfı 60 

• Ray eğimi - 0 veya 1:40 veya 1:20 

• Yüksek kayma direnci değeri SRV 45 (tipik) 

• Kaçak akım yalıtımı ve elektrik yalıtımı EN 13146-5 / EN 50122-2 şartlarına göre

Onaylar 

EBA Almanya 

DB Netz AG Almanya 

ÖBB Avusturya 

SBB İsviçre 

Beton Plaka 

tipi 

Plaka uzunluğu 

[mm] 

Plaka genişliği 

[mm] 

Plaka yüksekliği 

[mm] 

Ağırlık 

[kg] 

Yarıçap 

[m] 

Vmax 

[km/h] 

2600 2.600 2.400 400 5.990 85 160 

3000 3.000 2.400 400 6.450 100 160 

4000 4.000 2.400 400 8.600 200 160 

4500 4.500 2.400 400 9.675 255 160 

5000 5.000 2.400 400 10.750 315 160 

5500 5.500 2.400 400 11.825 380 160 

6000 6.000 2.400 400 12.900 450 160 



 

• Standart asfalt yol yaklaşımı

• 45 dereceye varan yol geçiş açılarına uygun

• Standart hemzemin geçiş drenaj çözümleri

Plaka nitelikleri 

• Minimum plaka yerleşmesi ve optimum kuvvet dağılımı

• Bakım gerektirmez

• Daha uzun geçişler oluşturmak için plakalar birleştirilebilir

• Yol yüzeyi son derecede dayanıklıdır (özel kaplama ve işlemler)

• Kenarlar ve kanallar güçlü çelik profillerle korunur

• Raylar EDILON  Corkelast® ERS kullanılarak güvenli bir şeklide 
yerine tespit edilir

• C45/55 beton ile optimum düzeyde güçlendirilmiş tasarım

• Yol yüzeyine ek izi olmayan bağlantı

• Hızlı montaj yöntemi hattın kullanıma açık olma süresini en üst

düzeyde tutar
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EDILON LC-L 

edilon)(sedra   EDILON   LC-L beton hemzemin geçişler 

için Polona ve Fransa dahil birçok ülkeden onay almıştır.  

EDILON LC-L’nin ana ilkesi EDILON LC-H ve EDILON 

LC-1’in kendini kanıtlamış kavramına dayandırılmıştır. 

EDILON LC-L plaka tasarımı hemen hemen her türlü ray 

profilinin uygulanmasına ve farklı ray aralığına sahip hat 

montajına izin verir.  

EDILON LC-L plakaları iyi sıkıştırılmış bir alt tabaka 

üzerine iyi ayrılmış yataktan oluşan üst tabaka ile 

uygulanır. Plakanın dayanıklılığını arttırmak için kanal 

kenarlarında çelik profil kullanılabilir.  

EDILON LC-L aşağıdaki plaka uzunluklarında mevcuttur: 

Yüksek yük taşıyan karayolu demiryolu kombinasyonlarında 
kullanılır 

Onaylar 

SNCF Fransa 

RATP Fransa 

PKP Polonya 

Banverket İsveç 

DSB Danimarka 

MAV Macaristan 

SNCF Fransa 

ENR 

APTA 

MTRC 

Mısır 

İskenderiye 

Hong Kong 

GVB Amsterdam 

Beton Plaka 

tipi 

Plaka uzunluğu 

[mm] 

Plaka genişliği 

[mm] 

Plaka yüksekliği 

[mm] 

Ağırlık 

[kg] 

Yarıçap 

[m] 

Vmax 

[km/h] 

LC-L1,5 1.500 2.400 400 3.300 75 80 

LC-L3 3.000 2.400 400 6.500 150 80 

LC-L4 4.000 2.400 400 8.600 200 160 

LC-L5 5.000 2.400 400 10.725 300 160 

LC-L6 6.000 2.400 400 12.850 450 160 
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EDILON LC sistem tasarımı ve montaj yöntemi 
edilon)(sedra hem demiryolu hem de karayolu trafiğinin neden olduğu kuvvetleri desteklemek amacıyla optimum düzeyde 

geliştirilmiş bir dizi EDILON LC sistemi sunmaktadır. Farklı EDILON LC plakaları arasında kuvvet ve sapma davranışı açısından 

bir farklılık sağlanmıştır. Bütün bunların ortak bir özelliği plakaların stabilize edilmiş bir zemine monte edilmesinin gerekliliğidir. 

Zemin desteğinin sertliği farklı türdeki EDILON CL sistemleri arasında seçim yapmada önemli bir rol oynamaktadır.  

Ray ve kanalda tasarım  

Raydan ve karayolu trafiğinden plaka üzerinde oluşan 

kuvvet ray çevresinde en kritik faktördür.  

Bunu anlamak amacıyla sistemi analiz etmek ve daha 

optimum düzeye getirmek için çok geniş kapsamlı 

modelleme ve laboratuvar testleri yapılmıştır. En sağlam 

EDILON LC sistemini geliştirme sürecinde bütün ray 

profilleri ve mekanik özellikler, kanal boyutları, malzeme 

ve inşaat toleransları dikkate alınmıştır 

Uygulama şekline ve EDILON LC tipine bağlı olarak bir 

dizi standardize kanal geliştirilmiştir ve bu da mümkün 

olan her türlü ray profilinin uygulanması özgürlüğünü 

sağlar ve ayrıca da karayolu ve demiryolu yetkililerinin 

belirlediği tüm şartların karşılanmasını mümkün kılar.  

Sistemin genel özellikleri 

Plaka kullanılması demek, gevşek tren kuplajlarına karşı 

koruma ile birlikte sinyalizasyon kablosu ve su drenajı için 

gerekli yapıların oluşturulması demektir. Standart 

çözümler mevcuttur ve sistem tasarımına dahil edilebilir. 

EDILON Corkelast® ERS’de çok işlevli plastik borular 

mevcuttur. 

Bu borular aşağıdaki imkanları sunar: 

• Raylar kanala döşenir ve ray genişliği ayarlanır

• Gerekli Corkelast® miktarı azalır ve dolayısıyla da

malzeme maliyeti azalır.

• Sinyalizasyon kabloları borular içinden çekilir

Geçen trenlerden sarkan gevşek kuplajların neden 

olacağı çarpma kuvvetlerinden drenaj sistemini ve/veya 

betonu korumak için geçişin her iki ucunda da bir çelik 

koruma plakası monte edilir.  

Uzun süre dayanacak dengeli balastlı hat sağlamak için 

EDILON LC yanına jeotekstil matların uygulanması tercih 

edilir. Beton plaka güçlendirmesi optimum düzeye gelir ve 

uygulanan beton ile birlikte plakaların elektrik yalıtımı 

sağlam bir şekilde sağlanmış olur.  

Ray Bağlantı Sistemi 

EDILON Corkelast® Gömülü Ray Sistemleri (ERS) 

kesintisiz ray desteği nedeniyle birçok avantaj sağlar. Hat 

rijiditesi uygun esneklikte ERS bileşenleri seçilerek 

ayarlanabilir. edilon)(sedra sonlu elemanlar yöntemi 

kullanarak (FEM) rijidite analizi yapabilir ve yeni sistem 

tasarımlarını kendi laboratuvarında test etme imkanına 

sahiptir.  

Hat yapıları 

EDILON LC sistemleri bütün uluslararası tren kontrol 

sistemleri ile uyumludur.   

EDILON LC sistemleri yıllardır hafif raylı sistemler, hızlı 

tren sistemleri ve ağır demiryolu taşımacılığı 

uygulamalarında kullanılmaktadır.  

EDILON LC Montaj Yöntemi 

Tüm EDILON LC sistemlerinde iyi takviyesi yapılmış alt 

tabaka olması zorunludur. Kazı profili montaj tipine 

bağlıdır. Hemzemin geçişlerin değiştirilmesi durumunda, 

kazı derinliği sınırlı tutulabilirken kazının tabanı mümkün 

olduğunca az oranda bozulmalıdır.  

EDILON LC-H “yukarıdan aşağı” montaj imkanı sağlar. 

Burada plakalar hidrolik jaklarla istenen seviyeye getirilir 

ve sonra da doğru plaka konumunu sabitlemek için harç 

enjekte edilir. EDILON LC-H’nin yapısal sertliğinin yüksek 

olması nedeniyle düşük zemin desteğine izin 

verilmektedir.  

EDILON LC-1 ve EDILON LC-L ürünlerinde plaka kalınlığı 

düşüktür ve bu da düşük kazı derinliği gerektirir. Hem 

EDILON LC-1’in hem de EDILON LC-L’nin montajı 

“aşağıdan yukarı” yapılır ve plakalar uygun zemin desteği 

sertliğine sahip sıkıştırılmış düzgün ve seviyesi 

ayarlanmış ayrı yataklar üzerine yerleştirilir.  

Her durumda EDILON LC plakalarının kuvvetleri 

destekleyici alt zemin üzerine eşit olarak dağıtılır.  

Sağlam ve dengeli olması gereken yandaki balastlı hatta 

özellikle dikkat edilmesi gereklidir.  

EDILON Corkelast® ERS 
Montaj malzemeleri 

• EDILON Corkelast®

• EDILON Primer 21 (astar)

• EDILON Primer U90WB (astar)

• EDILON Resilient ERS Bant (elastic)

• EDILON Dex®-G

• EDILON dolgu blokları ve borular

• EDILON Naylon pullar

• EDILON polimer kamalar

• EDILON polimer (eğim) şimleri
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Lojistik ve Temin     

EDILON LC hatlarının lojistik süreci ayrıntılı ve doğru planlama ile yürütülür.  

İlk görüşmelerden başlayıp, kanal tasarımı, üretim, nakliye ve montajla ilgili her bir bölüm planlamaya dahil edilir. Temin edilen 

bütün malzemeler sürekli kalite kontrolüne tabidir.  
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EDILON LC bakım ve geri dönüşüm
recycling

EDILON LC olan hatlar tam da müşterilerimizin çalışmasını istediği şekilde tasarlanır. Herhangi bir nedenden dolayı hat artık 

öngörülen ihtiyacı karşılamıyorsa, ya bakım ya da rayın değiştirilmesi gereklidir. EDILON LC beton plakalarda yükseklik 

sorunlarının giderilmesi plaka altına özel bir harcı yüksek basınçta enjekte ederek ve sonra da bu şekilde kaldırarak kolayca 

mümkün olabilir.  

EDILON Corkelast® ERS’de ray değiştirilmesi sadece ray yorulması ya da aşınması mevzuat sınırlarını aşmışsa ya da ender 

olarak bir ray kırılması olursa gereklidir. EDILON Corkelast® ERS her iki kanaldan da tamamen sökülebilir ve kanallar 

temizlendikten sonra yeni EDILON Corkelast® ERS montajı yapılabilir. EDILON Corkelast® ERS montajı çok kısa süreli hat 

işgalleri ile yapılabilir.  

Geri dönüşüm ve çevre 

EDILON LC sistemlerinde kullanılan bütün birimlerin geri 

dönüşümü yapılabilir. Kürlenmiş gömme ve dökme 

bileşikleri Avrupa Atık Kataloğuna göre evsel atık olarak 

bertaraf edilebilir.  

edilon)(sedra EDILON LC sistemlerini ilk irtibata geçildiği 

andan başlayıp sistemin teslimatına ve işletmeye 

almadan sökmeye kadar komple bir hat sistemi olarak 

temin etmektedir.  Müşterilerimizle soru ve öneri üzerine 

çalışırız. EDILON LC prefabrike eleman kalitesinin ve hızlı 

montaj özelliklerinin yararlarını sağlar ve hat betonu ve 

inşaat mühendisliği alanında uzmanlarımızın sahip olduğu 

deneyimle birleştirir.  

İyi desteklenmiş ve iyi bir kalitede rayın ray ömrü üzerinde 

olumlu etkisi olacağı bilinmektedir. EDILON LC birçok 

özelliği nedeniyle iyi desteklenmiş bir ray sağlanmasını 

garanti eder. Bunlar; plakanın sağladığı destek, plakanın 

ağırlığı, plakanın sıkı toleransları, plakanın hizalanması ve 

rayın plaka üzerinde olağan üstü doğru hizalanmasıdır. 

Plakaların birbirine bağlanması da uzun vadede daha iyi 

bir plaka desteği sağlar Ayrıca EDILON Corkelast® ERS 

iyi belgelenmiş bir özelliği de ray aşınmasının düşük 

olmasıdır. EDILON Corkelast® ERS ile rijit noktalar 

engellenir. Bu da kuvvetlerin daha iyi yayılması ve rayda 

yüksek dinamik kuvvetlerin büyük oranda azalması ile 

sonuçlanır. 




