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edilon)(sedra ERS-CR Corkelast® Vinç Hattı Teknolojisi - (ERS-CR) – her türlü vinç hattı için - 

limanlar, iç limanlar, sevkiyat terminalleri ya da sanayi bölgeleri gibi - optimum ray bağlantı 

sistemidir. edilon)(sedra ERS-CR aradığınız ekonomik, esnek, uzun ömürlü ve düşük bakım 

gerektiren ray bağlantı sistemidir.  

GENEL AVANTAJLARI: 

Kesintisiz ray desteği optimum yük desteğini garanti ederek aşağıdaki özellikleri sağlar: 

- ray ömründe artış 

- çalışan yüzeyde eşit aşınma 

- daha iyi tekerlek ray etkileşimi 

- tekerlek dönmesinden oluşan gürültüde dikkat çekici düzeyde azalma 

Ray kanala bir bağ oluşarak tutunur: 

- hiç vida, cıvata, kelepçe ya da yay gerekmez  

- korozyon riski yok 

- ray oluğundan drenaj kolay  

- kanalı değiştirmeye gerek kalmadan ray değiştirmek mümkün 

- dengeli ray, kaymaya karşı yüksek direnç  

Diğer önemli avantajları: 

- uzun bir süre, zorluk olmadan forklift araçları, konteynır kaldırıcı cihazlar ve dolu konteynır mobil vinçleri, liman 

istif taşıyıcıları ve besleyici seferler tarafından üzerinden sürmek mümkündür. 

- Ray kanal yapısının her türlü yüzey bağlantıları ile bağlantısı basit bir şekilde yapılabilir 

- Ek yerleri zorlanmadan edilon)(sedra Corkelast® bileşiği ile kolayca kapatılabilir. 

- Kurblarda döşemesi kolay  

- Ek genişliği ve kanal derinliği minimum düzeyde  

- Başka ray bağlantı sistemlerine kolay bağlantı sağlanır 

EKONOMİK: 

• Düşük yapı yüksekliği

• Montaj basit

• Minimum bakım

• 30 yıla varan hizmet ömrü

• Düşük ömür maliyeti (LCC)

edilon)(sedra ERS-CR
ağır yükler için



Ray kanalı yapımı 

Ray bir kanala döşenir ve sonra bu kanala elastik bileşik dökülür. Tüm düzenek yola veya başka türlü kaplamalara hiçbir ek izi 

bırakmadan entegre olur. Herhangi bir özel kısıtlama gerektirmeden yaygın olarak uygulanan birçok türde yüzey malzemesi 

kullanılabilir. Muhtemel seçenekler arasında yerinde beton dökümü, beton plaka ve asfalt sayılabilir. Uzun vadeli bir kapatma ve 

sızdırmazlık sağlamak ve karayolu araçları, taşıyıcılar ve forkliftler için sorunsuz geçiş imkanı sağlamak amacıyla kanal duvarları 

içine sıklıkla metal açı profilleri yerleştirilir.  

Vinç Hat Sistemi
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Tekerlek yükleri ve ray profilleri 
Vinç tekerlekleri ray üzerinde 70 tonu aşan yük uygulayabilir. Bu yükü oluşturan faktörler vincin kendi ağırlığı, 

taşınan yük, rüzgarın eklediği yük ve frenleme ile ivmeleme sırasında ortaya çıkan kuvvetlerdir. Eğer temas 

ile ilgili bir sorun yaşanmak istenmiyorsa, tekerlek çapı, tekerlek yükü ve ray profili uygun olmalıdır. Başka 

standartlar yanında DIN15070 uygun kombinasyonların seçimi ile ilgili kuralları vermektedir.  



Sistemin özellikleri 

edilon)(sedra Corkelast® Gömülü ray sistemleri birçok avantaja 

sahiptir. Uzun yıllar boyunca çok geniş bir yelpazede hafif raylı sistem, 

metro, demiryolu, yüksek hızlı tren hatlarında uygulanmıştır ve bu 

deneyim bizim en zorlayıcı koşullar altında bile uzun süre hizmet 

verebilecek bir ömre sahip yüksek kalitede sistem temin ettiğimiz 

anlamına gelir. Sistem aşırı düşük ve yüksek sıcaklıklara ve yüksek 

sıkıştırma, çekme ve kayma kuvvetlerine dayanabilir. ERS-CR 

elektriksel açıdan yalıtılmış, su geçirmez ve yağa, gres yağına, aside, 

UV ışınlarına ve oksitlenmeye karşı dirençlidir. Tüm vinç profilleri 

örneğin A45-A120, PRI185R, vb. kullanılabilir. 

tipik tekerlek yükü R (N) Tipik tekerlek yükü R N cinsinden 

(dar vinç tekerlekleri için) (geniş vinç tekerlekleri için)
0

Tekerlek 
çapı d 

  mm  1 

vinç ray profili için vinç ray profili için 

Source: DIN15070 

A45 A55 A65 A75 A55 A65 A75 A100 A120 

315 65000 79000 

400 83000 101000 119000 132000 

500 104000 126000 148000 165000 

630 159000 187000 208000 282000 

800 237000 264000 358000 448000 

1000 297000 330000 448000 560000 

1250 560000 700000 



Sistem tasarımı 
ERS-CR 
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rijitlik 
Her yeni tasarımda sonlu eleman yöntemi (FEM) kullanılarak veya laboratuvar testi yapılarak rijitlik analizi yaparız. Aynı zamanda 

sıkıştırmaya karşı direnç ve izin verilen baskı ve çekmeler gibi kriterler açısından aks konfigürasyon etkisini değerlendiririz. Hat 

sonlarında ve geçişlerdeki durumlara özellikle dikkat ederiz.  
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Ortam sıcaklığı artıp azaldıkça, ray genleşir ve büzülür ve kanal üzerinde ve gömmeyi sağlayan bileşik üzerinde 

baskı yapar. Bizim tasarım sürecimiz boylamasına rijitlik, yer değiştirmede maksimum fark ve kullanım sırasında 

beklenmesi gereken baskı, çekme ve yer değiştirmelerin bir analizini içerir.  
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Bakım ve geri dönüşüm 
ERS-CR 

montaj 
edilon)(sedra Corkelast® Gömülü Ray Sistemlerinde tercih edilen yöntem, 

‘aşağıdan yukarıya’ olarak bilinen yöntemdir. Ray hizalama şimleri kanalın altına 

yerleştirilerek ray doğru seviyeye getirilir. Yanal olarak ray özellikle kurblar başta 

olmak üzere kamalarla sabitlenir. Montaj yöntemi edilon)(sedra tarafından basılan 

ERS genel montaj talimatlarında açıklanmaktadır ve doğru bir montaj için gerekli 

tüm bilgileri içerir.  

ERS-CR sisteminde, ray değiştirme basit bir şekilde rayları beton ya da çelik yapıdan 

Corkelast® kalıplama bileşiği kabuğu ile birlikte keserek yapılır. Bir karayolu/ ray kazı 

makinesi üzerindeki bir düzenek için edilon)(sedra sökme işiyle ilgili olarak bir asfalt 

kesme diski sağlamaktadır. Kanalın tabanı temizlendikten sonra, yeni raylar ERS-CR 

sisteminde montaja hazırdır. edilon)(sedra ufak çaplı onarım işi için yardımcı aletler de 

sağlayabilmektedir. 

edilon)(sedra ERS-CR Corkelast® Vinç Hattı Teknolojisi (ERS-CR) için 

kullanılan bütün bileşenler tamamen geri dönüşümü yapılabilen 

malzemelerdir. edilon)(sedra gömme ve dökme bileşikleri Avrupa Atık 

Kataloğuna göre evsel atık olarak bertaraf edilebilir. Daha fazla bilgi için 

lütfen edilon)(sedra’nın Ürün Bilgileri Belgesine başvurunuz.  

Onarım ve ray değiştirme 

Geri dönüşüm ve çevre 



www.edilonsedra.com

Contact

Headquarters

edilon)(sedra 

Nijverheidsweg 23

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

Overview of offices

n     Almaty (Kazakhstan)

n     Antwerp (Belgium)

n     Bangkok (Thailand) 

n     Berlin (Germany)

n     Chigaco (USA) 

n     Istanbul (Turkey)

n     Kiev (Ukraine)

n     Krakow (Poland)

n     Madrid (Spain)

n     Moscow (Russia)

n     Munich (Germany)

n     Paris (France)

n     Sydney (Australia) 

n     Wiesbaden (Germany)

Systems

n     edilon)(sedra ERS (Embedded Rail System)

n     edilon)(sedra EBS (Embedded Block System)

n     edilon)(sedra DFS (Direct Fastening System) 

n     edilon)(sedra SDS (Sound Damping System)

n     edilon)(sedra Trackelast®
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