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edilon)(sedra SDS-M Ses azaltma sistemi - Modüler
İlkeler, Fonksiyon, Kullanılan Malzeme ve Performans

Uzmanlık konuları
sistemler  sunar.  Demiryolu  taşımacılığı;  ses  ve 
titreşim yönetmeliklerine uygun, modern toplumun

edilon)(sedra  dünyayı  sarsmayacak  ürünler  ve 

edilon)(sedra  SDS-M  Ses  azaltma  sistemi  -  Modüler;  

edilon)(sedra SDS-M yukarıdan aşağıya kurulum metodu

edilon)(sedra SDS-M hafif raylı sistemlerde ray tutturma 
sistemi olarak optimum bütünleşik olarak kullanılabilir
)( çim hat (ulaşılamaz hat)
)(  

)( 

)(  
)(  

 edilmiş yüzer tabliyeli hat sistemi yapmak için.

kilit taşı beton üst kotunda veya asfalt üst 
kotunda (otobüs şeridi ve sokak içi kullanımda)
istinat  duvarlı  hemzemin  geçitlerde  (enine  
yol geçişlerinde)
(Trackelast® FST) ucuz maliyetli gömülü rayla kombine

 hemzemin  geçitlerde  veya  daha  yüksek  hat  oynaklığı 
olan bölgelerdeki titreşimi azaltmak için idealdir. 

hemzemin geçitlerde mükemmel çözümdür. 

Genel bilgiler  
hakkında

 vazgeçilmez  bir  parçasıdır. edilon)(sedra  sadece 
sessiz çözümler sunmaz, aynı zamanda dayanıklılık 
sağlar.  Yüzer  tabliye  hattı  ve  izole  hat,  özel  şilte, 
şerit veya yataklar kullanılarak yapılabilir. Balastlı 
hatlar  için  balast  altı  şilteleri  (SBM)  mevcuttur. 
Her  şekilde,  edilon)(sedra  hat  uzmanları  özel 
çözümler için her zaman uygundur.

Ayrıca edilon)(sedra şu kapsamlı hizmetleri de sunar: )( 
mühendislik 
)( danışmanlık
)( titreşim zayıflatma & ses geçiş kayıbı (dB) tahmini
)( akustik çalışmalar 
)( uygulama / kurulum 
)( kurulum eğitimi 
)( şantiye denetimi/nezareti
)( şantiye muayenesi

edilon)(sedra SDS-M farklı esnekliklere adapte edilebilir ve 
ayrıca özel hat ve ihtiyaçlar için fabrikasyon dairesel veya 
dörtgen mesafe çubukları ve ray ankrajları mevcuttur, yani 
edilon)(sedra ISO ray ankraj sistemi. Gerek görülürse, 
SDS-M hemzemin geçitlerde ve keskin kurplu hat 
bölgelerinin bir parçası olarak da kullanılabilir. 

hafif raylı  ve  özel  tramvay  uygulamarı  için  kolay  &  
kurulumu kolay,  etkin maliyet,  elektrik  yalıtımlı,
titreşim  zayıflatma  (dBv)  ve havadan  gürültü  (dBA) 
azaltma çözümü sunar. İki kurulum metodu kullanılabilir;
 yukarıdan  aşağıya  veya  aşağıdan  yukarıya.  Yukarıdan 
aşağıya  kurulum  metodu  için  edilon)(sedra  özel  
tasarlanmış  SDS-M  hat  hizalama portalleri sağlar.

için  kusursuz  tasarlanmıştır  ve  ne mesafe  çubuğu,  ne  
de ankraj gerekmez.  

döşemeli hat alanları, kilit taşları veya desenli 
hazır beton (yaya ve bisiklet)

edilon)(sedra  SDS-M  vignol  ve  oluklu  rayların  tüm 
çeşitlerine uygundur.

SDS-M  yüksek  elastik  kenar  koruma  profili  ile 
tasarımda  ve  işlevsellikte  düzelme  sağlar.  Elektrik 
izolasyonunda,  yüksek  titreşimi  azaltmada  mükkemmel 
çözümü  sunar.  Ağır  tonajlı  kamyon  ve  otobüslerin 
geçeceği yüksek yoğunluklu ve ağır trafiğe maruz kalacak

SDS-M standart  elastik,  elektrik izolasyonunda 
ve  düzenli  titreşimi  azaltmada  tüm  ihtiyaçları 
karşıladığı  gibi,  çim  hatlarda  ve  yaya,  bisiklet  geçişli 

SDS-M  osta  elastik,  elektrik  izolasyonunda  ve 
yüksek titreşim azaltmadaki ihtiyaçları karşılar.
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General information
concerning
edilon)(sedra SDS-M Sound Damping System - Modular
Principles, Function, Materials used and Performance

edilon)(sedra SDS-M Çözümleri

SDS-M Yüksek Elastik

SDS-M Orta Elastik

SDS-M Standart Elastik
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edilon)(sedra SDS-M

edilon)(sedra  SDS-M  Şeridi  (ray  sıkma  şeridi)  yüksek 
dereceli, özel seçilmiş geri dönüşümlü kauçuk ile poliüretan 
malzemelerin  bağlayıcı  olarak  kullanıldığı  bir  bileşimden 
oluşur. Yüksek sıkışmalı bu materyalin yoğunluğu:
> 1.0 kg/dm³, neredeyse su geçirmez (DIN 52104-A 'a göre 
su geçirimsizliği < 1% olarak ölçülmüştür).

SDS-M Standart Elastik

edilon)(sedra  SDS-M  Standart  Elastik,  hafif  raylı 
sistemlerde  elektrik izolasyonu  ve  düzenli  titreşimleri 
azaltmak için dizayn edilmiştir.
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edilon)(sedra SDS-M
SDS-M Standard Elasticity

)( 

)( 
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 çim  hatlarda  ve  yaya,  bisiklet  geçişli hemzemin geçitlerde
 mükemmel çözümdür.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

SDS-M  standart  elastik,  hat  besleme  izolasyonunda ve  
düzenli  titreşimi  azaltmada  tüm  ihtiyaçları karşıladığı  gibi, 

edilon)(sedra  SDS-M  dolgu  blokları  yanal  sabitlemeyi 
sağladığı  gibi,  yanal  titreşimi  de  (dBV)  azaltır.  SDS-M 
dolgu blokları betona ankrajlanmışçasına tutunması için özel
 tasarlanmıştır.  SDS-M  dolgu  blokları  250°C  'e  kadar  ısı 
geçirimsizdir.  SDS-M  dolgu  bloklarının  ve  ray  yastık 
profillerinin buz  çözücü  tuza  dayanıklı  olduğunu söylemeye
gerek  yok.  SDS-M  dolgu  bloklarının  ilave  bir faydası  da
 etkileyici oranda havadan  gelen  sesi  (dBA) azaltmasıdır.  

Tüm  SDS-M ray yastık profilleri  ve dolgu blokları,  ek yerini 
azaltmak için 1.200 den büyük üretilir. 

edilon)(sedra  SDS-M  ray  yastık  profilleri  ve  dolgu  blokları 
100% geri dönüşümlüdür.

edilon)(sedra  SDS-M  Standart  Elastik  hafif  raylı 
sistemlerdeki aşağıdaki durumlar için ray ekleme sisteminde
 optimum entegrasyonu sağlar:

çim hat (ulaşılamayan hat bölgeleri)
bölünmüş hat bölgeleri, kilit taşları veya hazır beton 
kaplama  (yaya ve bisiklet yolu için)  
beton veya asfalt kaplamalı ayrılmış hat bölgeleri 
(otobüs şeritleri ve sokak içi kullanım için) 

edilon)(sedra SDS-M özel hat uygulamalarında, hafif trafikte
 ve  keskin  kurplu  hat  bölgelerinde  ihtiyaca  cevap  verebilir.
Fabrikasyon  dairesel  veya  dörtgen  ölçü  çucukları  ve  ray 
ankrajları mevcuttur yani  edilon)(sedra ISO ray ankrajlama 
sistemi.
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edilon)(sedra SDS-M
SDS-M Orta Elastik

edilon)(sedra SDS-M  orta  elastik,  elektrik  izolasyonunda  ve yüksek titreşim azaltmadaki (dBv) ihtiyaçları karşılar.

edilon)(sedra esnek SDS-M şeridi 
–tutturma şeridi- yüksek dereceli  
poliüretanın düşük dinamikli statik 
sıkıştırılması ( < 1.2 ) ile üretilir. Su 
geçirimsizliği aşırı düşüktür (± 1%). 
Malzemenin elektrik izolasyonu ise 
etkileyici derecede yüksektir.
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edilon)(sedra SDS-M
SDS-M Medium Elasticity
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edilon)(sedra  SDS-M   ray  yastık  profilleri  ve  dolgu  
blokları 100% geri dönüşümlüdür.

beton  veya  asfalt  kaplamalı  ayrılmış  hat  bölgeleri 
(otobüs şeritleri ve sokak içi kullanım için) 

 ve  keskin  kurplu  hat  bölgelerinde  ihtiyaca  cevap  verebilir.
Fabrikasyon  dairesel  veya  dörtgen  ölçü  çucukları  ve  ray 
ankrajları mevcuttur yani  edilon)(sedra ISO ray ankrajlama 
sistemi.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

edilon)(sedra  SDS-M  dolgu  blokları  yanal  sabitlemeyi
 sağladığı  gibi,  yanal  titreşimi  de  (dBV)  azaltır.   
SDS-M dolgu blokları  betona ankrajlanmışçasına tutunması 
için özel  tasarlanmıştır.   SDS-M   dolgu   blokları   250°C   'e 
  kadar   ısı geçirimsizdir.   SDS-M   dolgu   bloklarının   ve   
ray yastık  profillerinin  buz  çözücü  tuza dayanıklı  
olduğunu söylemeye  gerek   yok.  SDS-M  dolgu  bloklarının 
 ilave  bir faydası  da  etkileyici oranda havadan  gelen  sesi  
(dBA) azaltmasıdır. Tüm SDS-M ray yastık profilleri ve dolgu 
blokları, ek yerini azaltmak için 1.200 den büyük üretilir.   

edilon)(sedra   SDS-M   Orta  Elastik  hafif  raylı 
sistemlerdeki aşağıdaki durumlar için ray bağlantı 
sisteminde  optimum entegrasyonu sağlar:

çim  hat  (ulaşılamayan  hat  bölgeleri)
bölünmüş  hat bölgeleri,  kilit  taşları  veya  desenli 
hazırbeton  kaplama  (yaya ve bisiklet yolu için)  

edilon)(sedra SDS-M özel hat uygulamalarında, hafif trafikte

SDS-M  orta  elastik,  elektrik  izolasyonunda  ve  düzenli 
 titreşimi  azaltmada  tüm  ihtiyaçları karşıladığı  gibi, 
çim  hatlarda  ve  yaya,  bisiklet  geçişli hemzemin geçitlerde
mükemmel çözümdür.
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SDS-M Yüksek Elastik

SDS-M Yüksek Elastik 
tasarım, işlevsellik ve 
performansta büyük 
gelişme.

Teknik föyler gibi teknik konularda detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

edilon)(sedra  SDS-M  Yüksek  Elastik,  hafif  raylı  sistemlerin  istinat  duvarlı  hemzemin  geçitlerdeki  (dikine  trafik  akışı  olan)  ve  her  
çeşit ayrılmış hatlardaki ilave uygulamarda optimum entegrasyonu sağlamak için tasarlanmış bir ray döşeme sistemidir.

I Ağır yüklü hemzemin geçit       )( kenar koruma profilleri
II Son derece dayanıklı )( ray kafası boyunca edilon)(sedra Corkelast® ray derz dolgu macunu 

III Daha esnek )( geliştirilmiş titreşim azaltma için esnek şerit (sadece I+II kombinasyonunda)
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)(   maliyeti düşük ray bağlantı sistemi 
)(   yapımı kolay ve hızlı 
)(   etkin PU bazlı ek yeri izolasyon maddesi (edilon)(sedra 

Lütfen ürün ve sistem bilgi formları, Trackelast® FST, Yüzer 
Tabliyeli Blok Hat Sistemi (Şilteler, Şeritler ve Yataklar) ile 
ilgili broşür ve referans listesi gibi ayrıntılı bilgiler için 
irtibata geçiniz.. 

edilon)(sedra SDS-M
İsteğe Bağlı

 frekansı daha düşük frekanslara ayarlanabilir 
)(    yüksek seviyede titreşim azaltımı sağlamaktadır (dB) 

Maliyeti düşüren SDS-M ile edilon)(sedra  Trackelast® 
tabliye betonu şilteleri (STM) kombinasyonu, yüksek 
performanslı yüzer tabliyeli hat sistemini (FST) düşük 
rezonans frekanslarına düşürür.

Jointelast  VA-15  /  VA-25)  daha yüksek hat sapmaları 
 için uygun (5 mm’ye kadar)
)(   tam elektrik yalıtımı
)( yüzer tabliyeli balastsız üstyapı sisteminin (FST) rezonant  



edilon)(sedra SDS-M
makaslar ve geçişlerdeki uygulamalar için
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)( rayın üstüne (TOR) varan yükseklikte dolayısıyla ray ek yeri 
 izolasyon  maddesine gerek yoktur

)( ya jointelast, bitümlü malzeme (sıcak dökme) veya edilon)

    (sedra jointelast-STP (15,25) (soğuk dökme)  uygulanan ray         
    ek yeri izolasyon maddesine izin vermek için ray başının       
    altına varan yükseklikte 

Belirli bir hat sapmasına izin vermek ve kaçak akımlara karşı 
mükemmel elektrik yalıtımı sağlamak amacıyla rayların altına 
dökmek için çeşitli tipte kendini kanıtlamış edilon)(sedra 
Corkelast® poliüretan bazlı malzeme mevcuttur.  

edilon)(sedra talebe bağlı olarak aşağıdaki tipler için makas ve 
geçiş uygulamalarında esnek Fillerblock ürününü sunmaktadır: 
59R2, 60R2, 62R1, 67R1, 76C1, 105C1, 310C1, Ri59, Ri60, 
VKRi60 ve diğer tipler.  Bu esnek Fİllerblock ürünü iki temel 
tasarımda sunulmaktadır: 

edilon)(sedra gömülü hatlarda (caddede ya da çimende inşa edilen hatlar) makas/ geçişleri izole etmek için üst sınıf kauçuktan 

imal edilmiş özel tipte esnek Fillerblock (dolgu blokları), kauçuk tabakalar, kauçuk şeritler ve diğer malzemelerden oluşan kapsamlı 

bir ürün yelpazesine sahiptir. Elektrikli hat yalıtımı ile ilgili uluslararası standartlara ( DIN 50122-2 ), ki bu tek hatta her bir km'de

≤ 2.5 SIEMENS anlamına gelmektedir, temin edilen sistemlerle tam olarak uyulacaktır.
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Installation, Tools & Equipment

edilon)(sedra SDS-M can be installed easy and quick. No spe

TAP  and a specially designed Fillerblock cutter can be sup

Montaj, aletler ve ekipmanlar

edilon)(sedra SDS-M kolay ve hızlı bir şekilde monte 
edilebilir. Özel (ağır işlerle ilgili) ekipman 
gerektirmemektedir. edilon)(sedra SDS-M  Hat Hizalama 
Portalları (TAP) tercih edilen montaj yöntemi olan, 
yukarıdan aşağıya montaj yöntemi kullanılırken hatlarda 
doğru hizalama yapılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. SDS-
M TAP ve özel olarak tasarlanmış olan Fillerblock kesicisi 
edilon)(sedra tarafından temin edilebilir. 

Doğru montaj yapılmasını ve dolayısıyla en iyi hat kalitesini 
sağlamak amacıyla edilon)(sedra ayrıca ayrıntılı montaj 
kılavuzlarını, eğitim planlarını ve yerinde eğitim 
sağlayabilir.

edilon)(sedra SDS-M
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Installation, Tools & Equipment Testing
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Testler

edilon)(sedra sunduğu ürün ve sistemlerde en üst düzeyde kaliteyi sürekli sağlayabilmek 
amacıyla performans testlerini, statik testleri, dinamik testleri, yorulma testlerini, fizik testlerini, 
mekanik testleri, kimyasal testleri yapmak için gerekli bütün test ekipmanlarının en yeni 
teknolojiye uygun olanlarına sahiptir. 

edilon)(sedra SDS-M
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edilon)(sedra SDS-M
ReferencesBakım ve Yenileme 

edilon)(sedra SDS-M ürünlerinin - özellikle de rayların - 
ömrünün sonuna gelindiğinde, yenileme işleminin yapılması 
gerekmektedir. edilon)(sedra SDS-M montajı yapılırken beton 
bloklar içinde sağlam kanallar açılmış olduğundan, bu kanallar 
çalışmaya hazır olup, başka bir yüksek kalitedeki ray bağlantı 
sisteminin, başka deyimle edilon)(sedra ERS sisteminin 
montajına uygundur.  Bu sistem değişikliğinin hem raylı sistem 
hem de karayolu trafiğinde minimum düzeyde engelleme 
yaptığı kanıtlanmıştır. 

Yanal hat ayarları yeni Fillerblock ürünleri üzerine küçük 
takozlar yerleştirilerek yapılır. Termit veya hücre kaynağı 
kesintisiz kaynaklı rayın yeniden oluşturulmasını sağlar. 
Yüzeylerde son işlemler yapılıp da kendi kendine seviye bulan 
ve hızla kürleme sürecini tamamlayan edilon)(sedra Jointelast 
elastormeri yeni rayların her iki tarafına döküldükten sonra 
montaj işlemi tamamlanır. 

Döşenmiş hat üzerinde yenileme önce ray kesmek, sonra da 
termit veya hücre kaynağı işleri için cepler oluşturmakla 
başlar. Deneysel bir düzenlemede, bu yenileme sistemi test 
edilmiş ve yerinde kullanıma uygun görülerek onaylanmıştır. 

SDS-M duvarları boyunca, esnek ray bağlama şeridine kadar 
diskli bıçak ile kesilir. Sonra da hareketli bir vinç veya kazma 
makinesi aşınmış rayı kanaldan çıkarır. Temizlik işlemi 
tamamlandıktan sonra, beton kanala yeni esnek bant 
yerleştirilir ve hat seviyesi değişmediğinden, bu işlemden 
sonra ray doğrudan şerit üzerine yerleştirilir.  

SDS-M'nin yerine ERS monte edilmesi beton kanalların 
kalitesinin izin verdiği ölçüde birçok kez tekrarlanabilir. 
Bu bağlamda, SDS-M Yüksek Elastikiyetli ürünün dayanıklı 
kenar koruma profilleri geleneksel SDS-M sistemlerine göre 
gelecekte çok daha iyi sonuçlar sunmaktadır.  
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Maintenance & Renewal  Referanslar 

edilon)(sedra SDS-M

Vélez-Málaga Tramvayı (İspanya)

Blackpool Tramvayı (İngiltere)

Varşova Tramvayı 
(Polonya)

İspanya-Vitoria, İspanya-Velez-Malaga, İspanya-Valencia, İspanya-Alicante, İspanya-Leioa, 
İspanya-Bilbao, İngiltere-Blackpool, Hollanda-Rotterdam, Polonya-Warsaw, Polonya-Katowice, 
Polonya-Poznan, Polonya-Torun, Cezayir-Oran (Algiers), Rusya-St. Petersburg, Rusya-Rostow
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