Isolgomma sztuka ciszy

Systemy wibroizolacji
Firma Isolgomma od samego początku zajmowała się rozwojem produktów i
rozwiązań do izolacji hałasu w celu poprawy jakości życia. Rozwój produktów i ciągłe
zwracanie uwagi na komfort i środowisko, spowodowało iż firma Isolgomma wdrożyła
nowe rozwiązania i produkty w dziedzinie transportu. Isolgomma oferuje unikalne
rozwiązania chroniące przed wibracjami pochodzącymi od ruchu szynowego i
drogowego.
Isolgomma jest wiodącą włoską firmą w projektowaniu i produkcji systemów
redukcji wibracji w sektorze tramwajów i kolei.
Isolgomma wykonuje, poprzez własny dział R&D, produkty będące pod
ciągłym monitoringiem procesów produkcji wyrobów. W ten sposób przestrzega
ściśle procedur ISO 9000. Dzięki dokładnej znajomości procesu produkcji wyrobów,
Isolgomma jest w stanie opracować nowe rozwiązania i technologie w bardzo krótkim
czasie.
Istniejąca ścisła współpraca, jaka istnieje między działem R&D firmy
Isolgomma w Pozzuoli i University of Naples pozwala firmie uzyskać i gwarantować
najwyższą jakość, poprzez szybką certyfikację i błyskawicznie tworzone specyfikacje
techniczne dla produktów z zakresu izolacji powierzchniowych, stosowanych w
tunelach jak i w transporcie szynowym.
Isolgomma posiada szeroki zakres produktów, idealnych do stosowania w
transporcie szynowym, wykorzystywanych do tłumienia drgań i powstającego hałasu.
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Spis treści
Firma Isolgomma w gałęzi izolacji
transportu
szynowego,
dostarcza
produktów z zakresu:

Mat antywibracyjnych – Linia Matrack

Profili szynowych – Linia Protrack

Przekładek pod podkłady torowe
– Linia Slitrack

Akcesoriów

Na końcu znajdą Państwo listę referencyjną.

Matrack Line
Maty antywibracyjne

Sposób oznaczenia:
„Matrack25AVC500TB”
Matrack- nazwa,
25-grubość[mm],
AVC-rodzaj gumy,
500-gęstość [kg/m3],
TB-rodzaj warstwy spodniej (TB: podkład wzmacniający-nierozciągliwy,
PTB: podkład nierozciągliwy i wodoodporny)
Właściwości:






Wysoki poziom tłumienia
Wysoki stosunek jakości/ceny
Produkt samo odprowadzający wodę
Odporny na lód; trwały
Wymiary mat wedle życzenia klienta

MATRACK
pod tłuczniem
To zastosowanie jest idealne w celu zredukowania wibracji
generowanych przez ruch szynowy do środowiska, przy
jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości warstwy podsypkowej
poprzez redukcję i lepsze rozłożenie sił które na nie działają.

MATRACK
pod płytą betonową
Takie zastosowanie maty zapewnia całkowitą ochronę płyty
betonowej. Mata jest wykonana jako panele Matrack, które
pozwalają takiemu systemowi szynowemu być całkowicie
odizolowanym od podłoża zmniejszając tym samym przenoszenie
się dźwięków i wibracji.

Zastosowanie:




Torowiska tramwajowe i metro: pod płytami betonowymi i tłuczniem
Pasażerski transport kolejowy oraz KDP: pod płytami betonowymi i
tłuczniem
Szynowy transport towarowy: pod tłuczniem

Protrack Line
Profile okładzinowe szyn

Sposób oznaczenia:
„Protrack Set M”
Protrack- nazwa,
Set – okładziny (Classic – mocowane mechanicznie)
M – standardowa skuteczność tłumienia (H – podwyższona)
R – okładziny boczne (G – boczne dystansowe)
Właściwości:




Izolacja akustyczna i elektryczna
Łatwość użytkowania przy wymianie i obsłudze
Ochrona elementów przyległych od przenoszonych drgań

PROTRACK
Profile typu PROTRACK otulają szynę także pod jej podstawą i są
najczęściej wybieranym produktem. Całkowite izolowanie szyny
pozwala uzyskać najwyższy poziom izolacji nie tylko od drgań, ale i
powstającego hałasu. Dodatkowo profil zapewnia izolację
elektryczną.

PROTRACK Classic Typ R
Profile „Classic” stanowią izolację boczną-obwiedniową i mogą
zostać wykorzystane przy torach na styku chodników i/lub zieleni.
Jest możliwe uzyskanie izolacji elektrycznej poprzez użycie
dedykowanych podkładek, umieszczanych pod stopą szyny.

PROTRACK Classic Typ G

Protrack Line
Profile okładzinowe szyn

Zastosowanie:






Torowiska tramwajowe i metro mocowane
Torowiska tramwajowe i metro „zielone tory”
Torowiska tramwajowe i metro – system okładzin
Torowiska tramwajowe i metro na obszarach skrzyżowań/zwrotnic szyn
Szynowy transport towarowy: pod tłuczniem

Slitrack Line
Przekładki pod podkładki torowe

Sposób oznaczenia:
„SLITRACKM10AVC600”
SlitrackM- nazwa,
10-grubość [mm],
AVC-rodzaj gumy,
600-gęstość [kg/m3].

Właściwości:





Izolacyjna i mechaniczna ochrona
Doskonały wskaźnik jakości/ceny
Produkt samo odprowadzający wodę
Odporny na lód; trwały

SLITRACK
Podkładki stosowane na kruszywo
Produkt ten jest stosowany w systemach podsypkowych i może
być używany jako połączenie 2 systemów wraz z produktami serii
Matrack

SLITRACK
Podkładki stosowane na płycie betonowej
Produkt stosuje się w przypadku układania podkładów na płycie
betonowej, gdzie najczęściej płyta betonowa jest oparta o maty z
serii Matrack.

Akcesoria
Akcesoria stosowane przy izolacji torowisk

Isolgomma zaprojektowała wiele akcesoriów celem dopełnienia oferty
elementów potrzebnych do ochrony przeciwdźwiękowej i antywibracyjnej.
Wykorzystanie akcesoriów firmy Isolgomma gwarantuje iż systemy tłumienia będą
zainstalowane w sposób prawidłowy, i zapewnią maksymalną ochronę. Poniżej
znajdują się wymienione i krótko opisane akcesoria, które są wykorzystywane przy
instalacji systemów „Matrack”, „Protrack” oraz „Slitrack”.

Profil „Z”
Profile instaluje się na górnej krawędzi
mat pionowych, jako elementy
wykańczający i przytrzymujący matę.

Taśma samoprzylepna WP

Samoprzylepna taśma używana do
łączenia mat, wykonana z syntetycznej
tkaniny. Doskonałe właściwości
wytrzymałości i elastyczności. Dostępna
w rolkach długości 25m i szerokości
10cm lub 6cm.

Klej jednoskładnikowy

Jednoskładnikowy klej, idealny i
praktyczny do wykorzystania w
systemach Matrack, Protrack i Slitrack.

Rama mocująca systemu Protrack
Rama mocująca wykonana z
przesuwanych profili jest wyposażona w
zewnętrze stopy. Jej użycie pozwala
wykonać prawidłowy montaż systemu
Protrack.

