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İki özgün sistem 

edilon)(sedra USTS (Kent İçi Plakalı Hat Sistemi) kendini kanıtlamış iki teknolojinin özgün bir birleşimidir: 

edilon)(sedra LCS-L (Hemzemin Geçiş Sistemleri) ve edilon)(sedra ERS (Gömülü Ray Sistemleri). Sistem prefabrike 

plakalardan ibaret olduğu için USTS montajı için hat işgal süresi son derecede kısa olup, bu bütün demiryolu ve 

karayolu trafiği ile birlikte komşu hatların yararına bir durumdur. Prefabrike beton plakalar içine gömülü kesintisiz 

elastik ray desteği olması demek yatay ve dikey kuvvetlerin plaka içine ve altına daha eşit bir şekilde dağıtılması 

demektir. Dahası, balastlı hatlara dayanan geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında, ray kırıkları oluşma ihtimali 

büyük oranda azalmaktadır ve ray ondülasyonu da etkin bir şekilde ortadan kalkmaktadır. USTS kullanıldığında, hat, 

plakalar ve raylar son derecede dayanıklı bir şekilde monte edilmektedir.  

Çok İşlevsel Bir 

Kavram! 
edilon)(sedra LCS-L prefabrike plakalar hem raylı sistem hem de 

karayolu trafiğinde 30 yılı aşan bir süredir güvence ve konfor 

sağlamıştır. LCS-L prefabrike plakaların ağırlığı ve kuvvetlerin 

dağılımı hem dengeli hem de sağlam bir performansın garantisidir. 

Buna ilaveten ERS kaçak akıma karşı koruma sağlar ve ayrıca ses 

ve titreşimi azaltır, ki bu konular yoğun nüfusa sahip bölgelerde 

büyük önem arz etmektedir.  

Her ray tipi (örn. 60R2) 

Malzeme 

tasarruf 

birimleri 

Dayanıklı ERS Bant 

edilon)(sedra Corkelast® 

Beton ya da çelik kanal 
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YARARLARI 

Kesintisiz elastik ray ve plaka desteği 

Ray ömrü 30 yıldan fazla  

Plaka ömrü 50 yıldan fazla  

Ömür döngüsü maliyeti asgari düzeyde  

Hızlı ve verimli montaj  

Hemen hemen ray ve plakada hiç bakım gerektirmez 

Hat destek katılığı 3 kategoride mevcut 

Her ray profiline uyarlanabilir  

Çeşitli plaka boyutları 

Plak çeşitli ng malzemesi ile kaplanabilir  

Her ray tipi (örn. 49E1) 

Malzeme 

tasarruf 

birimleri 

edilon)(sedra Corkelast®
 

Dayanıklı ERS Bant 

Beton ya da çelik kanal 



edilon)(sedra USTS 

Kent içinde bir hattın montajı ya da değiştirilmesi ile ilgili 

maliyetler hattın, yolların veya her ikisinin de kapatılma ve 

işletmede olmama süresine bağlı olarak artmaktadır. İnşaat 

süresinin azaltılması ve hat işgal süresinin minimum 

düzeyde tutulması çağımızda iş planlamada daha önemli bir 

yere sahip olmuştur. Bu yerel idarelerin, halkın ve raylı 

sistem operatörlerinin arasındaki karmaşık rekabet 

ortamında edilon)(sedra USTS belirgin avantajlar 

sunmaktadır. Hat işgal süresi minimum düzeye inmektedir 

ve inşaat süresi ile önceden hesaplanabilir düzeydedir. 

edilon)(sedra USTS ürününün bir başka özelliği de 

uygulanabilecek yüzey malzemesindeki geniş seçenek 

yelpazesidir. Yeşil hat olarak adlandırılan (çimen ya da 

bitki örtüsü) hatlar büyük ilgi görmeye başlamıştır.  

edilon)(sedra USTS elektrik yalıtımını optimum düzeyde 

tutarken iki ray arasında farklı türde yüzey işlemesine izin 

vermektedir.  

Mahalli mimari miras korunacak (ve hatta katkıda 

bulunacak) şekilde hatlar arasına pist asfaltı, asfalt, baskı 

yapılmış beton ve parke taşlar döşenebilir. Prefabrike 

plakalar kamyonetlerle teslim edilir ve tesviyesi yapılmış 

yüzeye tek tek döşenir. Günde 200 m hat döşeme hızına 

erişilmesi mümkün olmuştur.  

edilon)(sedra ERS teknolojisi mühendislik açısından 

önemli avantajlar sunar. Her türlü ray profili seçme 

özgürlüğü ve en avantajlı düşey hat rijitliği kategorisi 

seçimi, güvenlik ve sinyalizasyon sistemleri ile drenaj 

sistemleri entegrasyonu, bütün bu nitelikler edilon) 

(sedra USTS ürününü kent içi hat yapımında ideal 

kılmaktadır. 
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ÇEVRE İLE AYNI HİZADA OLAN RAYLAR  

Hemzemin geçiş gibi döşenmiş  

Otobüs ve ağır yol araçları için etkin  

Beton, pist asfaltı, asfalt ya da parke taşla döşeme 

Yapıdan kaynaklanan gürültüde azalma  

Havada oluşan gürültüde azalma  

Gürültü azalması karayolu trafiğinde de etkin 

Kütle yay sistemi (opsiyonel) 

HEMZEMİN GEÇİŞLER 

Her yerdeki geçiş hatları  

Sağlam hat ve yol hizalaması 

Her türlü yüzey kaplama 

mümkün 

ÇİMENLİ HATLAR 

Göze hoş görünen bir tasarım 

Etkin kaçak akıma karşı koruma 

Yapıdan kaynaklanan gürültüde azalma  

Havada oluşan gürültüde azalma  

Kütle yay sistemi (opsiyonel)) 

edilon)(sedra ERS ürününün esnekliği uygulanabilen her türlü edilon)(sedra LCS-L tasarımında kendini göstermektedir. Her 

türlü ortama uyar: örn. çimen hatlar, kaplama, yol ve hatta köprülerle tüneller. edilon)(sedra USTS her türlü hat gabarisinin ve 

her türlü hat geometrisinin uygulanmasına ve bütün sinyalizasyon ve güvenlik sistemlerinin entegrasyonuna imkan tanır.  

KURBLAR 

170 mm’ye kadar hat deveri (normal ray açıklığı)   

15 mm’ye kadar düşen kurb yarıçapı  

Hat ray açıklığı genişletilmesi (opsiyonel) 

Kılavuz ray montajı (opsiyonel) 

MAKASLAR VE GEÇİŞLER 

Yerinde ya da prefabrike beton plakalar  

Hibrit çözümler ve çalışma yöntemleri (opsiyonel) 

Yönlendirici ekipman entegrasyonu  

Sağlam hat hizalaması 

Kütle-yay sistemi (opsiyonel) 
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Kendine özgü esneklik 



TÜNELLER 

Yüzeyde entegre edilen ray  

Tünel yapısında düşük yükseklik  

Yapısal gabari artışı (örn. yeni demiryolu araçları) 

Kurtarma ve hizmet araçlarına erişim imkanı 

Kütle-yay sistemi (opsiyonel) 

ATÖLYE VE DEPOLAR 

Düz ve dengeli yüzeyler  

Servis araçları ve otomobil erişim imkanı 

ERS’ın asitli ve alkali maddelere karşı 

kimyasal direnci 

Yüksek kalitede ek yeri yalıtımı  

Üst yüzeyde temizlemede kolaylık  

İNŞAAT YAPILARI 

Düşük yapısal yükseklik  

Ağırlıkta azalma (örn. balastlı hat) 

Yapıdan kaynaklanan gürültüde azalma   

İkincil düzeyde havada oluşan gürültüde azalma 

Kurtarma ve hizmet araçlarına erişim imkanı 

DURAK VE İSTASYONLAR 

Göze hoş görünen tasarım 

Üst yüzeyde temizlemede kolaylık 

Otobüs, kurtarma ve servis araçlarına erişim imkanı  

edilon)(sedra ayrıca Gömülü Ray Sistemlerinde olduğu kadar diğer balast kullanmayan hat sistemlerinde, 

hemzemin geçişlerde ve köprü sistemlerinde birçok çözüm sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 

siteyi ziyaret ediniz: www.edilonsedra.com 

ÖZEL TASARIM / AKSESUAR SİSTEMLERİ 

3 veya daha fazla raylı hatlar 

Drenaj kutuları ve kanalları 

Sinyal kutuları  

Makas ısıtıcıları 

Hat değişim tasarımı 

RAY GENLEŞME BAĞLANTILARI 

Vignole, oluklu ve özel ray profilleri için  

Gömülü tasarımlar 

Otobüs ve kamyonetlere erişim imkanı 

Aşınmada azalma 

Bakımda azalma 
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Taşıma kapasitesi ve plaka ve zeminin gücü 

Raydan ve karayolu trafiğinden gelen yükleri desteklemek demek 
elastik sapma ile tüm edilon)(sedra USTS tasarımı arasında iyi 
bir denge olması demektir. Alta tabakaların taşıma kapasitesi 
burada önemli bir rol üstlenir. Plaka içinde izin verilen dahili 
baskılar ile zeminin etkin olarak destekleyebileceği miktar 
malzeme özellikleri ile sınırlıdır. Plaka ve hat oturmasında çatlak 
oluşma ihtimali analiz edilirken bunun dikkate alınması gereklidir. 
Dolayısıyla plakalar dengelenmiş bir tabaka üzerine yerleştirilir. 
Gerekli dengeleme seviyesi doğal olarak uygulama şekline 
bağlıdır. Bölünmüş yatak veya enjeksiyonlu harç üzerine 
doğrudan plakaları yerleştirmek en çok kullanılan tekniklerden 
sadece ikisidir.  
Plakaları birbirine bağlamak doğrudan plaka altına etki eden 
kuvvetleri azaltır ve kuvveti daha geniş bir alana yayar. Bu 
teknoloji, uygulamaya bağlı olarak bir seçenek olarak 
önerilmektedir.  

Ray ve kanal üzerinde tasarım 
Ray ve karayolu trafiğinin plaka üzerinde oluşturduğu kuvvetler 
ray çevresinde ve köşelerden en kritik durumdadır. Bunu 
anlamak amacıyla sistemi analiz etmek ve daha optimum 
düzeye getirmek için çok geniş kapsamlı modelleme ve 
laboratuvar testleri yapılmıştır. En sağlam ve uygun sistemi 
bulma sürecinde bütün ray profilleri, mekanik malzeme 
özellikleri, kanal ve plaka boyutları ve inşaat toleransları dikkate 
alınmıştır.  

edilon)(sedra LC-H 
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edilon)(sedra LC-L 

edilon)(sedra LC-L (asfalt üst tabaka ile) 

İki adet 10 tonluk aks altında düşey ray sapması  

Merkeze göre konum (m)

edilon)(sedra ERS 3  ayrı destekleyici rijitlik 
kategorisinde sunulmaktadır. Bunlar ray sapması 
ve titreşim yalıtımı ile ilgilidir. Şekilde her biri 10 ton 
olan bir tramvayın iki aksı için ray sapması 
gösterilmiştir. 3 rijitlik kategorisi (SS, MS ve LS) farklı 
ray sapma eğrisi oluşturur  

USTS sistem tasarımı 

ÖZELLİKLERİ: 

Demiryolu ve karayolu trafiğine uygun  

Her türlü hemzemin geçişe uygun  

Kurblar ve eğimli güzergahlar için ideal 

Çeşitli plaka boyutlarında mevcuttur  

Her türlü kurb yarıçapında mevcuttur  

Son derecede dayanıklı yüzey kaplama  

Çeşitli malzemelerle yüzey kaplama imkanı  

İz oluşmaz ve yeterli kaymaya karşı direnç  

Bisikletli, motosikletli ve engelli insanlar için yüksek güvenlik 

Daha uzun hat kesimi oluşturmak için bağlantı yöntemleri 

Plakalar arasında (ve boyunca) su geçirmez bağlantı  

Kütle-yay sistemi(opsiyonel) 

GÖMÜLÜ RAY ÖZELLİKLERİ: 

Kesintisiz ray desteği 

Raylar plaka montajından sonra hizalanır  

Çeşitli ray açıklığı ölçülerinde mevcuttur   

3 kategoride ray destek rijitliği  

Yüksek elektrik yalıtımı ve kaçak akıma karşı koruma 
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edilon)(sedra USTS kolay montajı yapılabilen bir sistemdir. Prefabrike plakalar destekleyici tabaka üzerine ya da harç 

enjeksiyonu yapılacaksa köpük profiller üzerine yerleştirilir. Bu sonuncuda plakalar doğru seviyeye getirilir ve harç yapılır, 

opsiyonel olarak da bağlantı yapılır. Gömülü ray montajı ile montaj işleri tamamlanır. 

Bakım ve Onarım 
edilon)(sedra USTS tam işverenin arzuladığı 
şekilde işlev görmek üzere tasarlanmıştır. 
Herhangi bir nedenden dolayı hat işverenin 
beklentilerini karşılamıyorsa, ya bakım ya da 
değiştirme işlemi yapılması gerekiyor olabilir. Bu 
sistem, bakım ya da değiştirme işlemi 
gerektiğinde bunu hattın kısa bir süreliğine işgal 
edilmesi ile mümkün olmasını sağlayacak önemli 
bir avantaj sunmaktadır.  

Sağlık, Güvenlik ve Çevre 
edilon)(sedra firmasında üretilen bütün sistem ve 
ürünler Sağlık, Güvenlik ve Çevre konusunda 
mevcut kural ve yönergelere uymaktadır. 
edilon)(sedra USTS ürününün montajı 
edilon)(sedra personeli ya da sertifikalı firmalar 
tarafından yapılabilir. edilon)(sedra kendi 
ürünleri, bunların kullanımı, etkileri ve bertarafı 
konusunda ayrıntılı dokümantasyon 
sunmaktadır. Nihayet mevcut sistemin montajı 
ile ilgili açık ve ayrıntılı dokümantasyon ve 
kullanıcı talimatları mevcuttur.  
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AVANTAJLARI 

On yıllar boyu optimum düzeyde yolculuk konforu 

Düşük ray ondülasyonu 

Ray başında düşük oranda aşınma 

GELENEKSEL BAKIM İŞLERİ 

Flanj alanlarının temizlenmesi (örn. geçişler)

Ray taşlama ya da yeniden profil yapma  

Yüzey kaynağı 

Bağlantı yeri muayenesi ve değiştirilmesi 

Silindirle sıkıştırılmış hendek 

Montajı yapılmış edilon)(sedra USTS 
edilon)(sedra USTS 50 metre 

yarıçaptan az kurblarda 

edilon)(sedra USTS döşenmesi 



edilon)(sedra 
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