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Miért műanyag?

A környezetbarát újrahasznosított műanyag kiváltja 
a környezetre káros kreosottal telített talpfát

Előreláthatólag 2018-ban jön az Európai Unióban a kreosottal telített talpfák tilalma. 

Enélkül a telítőanyag nélkül a talpfának erősen korlátozott az élettartama.



Anyag

¬ Üvegszálerősítéses extrudált újrahasznosított polyolefin keverék 
(ívóvízvezetékek, ivóvizes- és vegyszeres flakonok  alapanyaga)

¬ A megmunkálás közben keletkező  forgácsok újra felhasználhatók
> 100 %-ban újrahasznosítható

¬ Nagyon jó CO2 mérleg, mert nincs további igény megújuló vagy foszilis 
nyersanyagokra 

¬ Vegyszer-, UV- és ózon álló

¬ Ellenálló a környezeti hatásokkal szemben

¬ Tűzálló



Gyártás





STRAILway - Műanyagalj

Összeköti a faaljak előnyeit (megmunkálás, etc.) a környezettudatosággal és 
gazdaságosággal.

¬ Tömege és megmunkálhatósága hasonló mint a fáé

¬ Mechanikai tulajdonságai hasonló mint a fáé

¬ Hosszabb élettartam > alacsony életciklus költségek (lényegeseb hosszabb 
élettartam mint a fánál)



STRAILway műanyagalj tulajdonságai
Tömeg ca. 1/3-val nehezebb mint a faalj

- Vágány és kitérőalj 16/26/260 cm ca. 130 kg

- Hídgerenda 24/26/260 cm ca. 195 kg

Anyagjellemzők Érték Egység Szabvány

Sűrűség 1,20-1,30 g/cm3 ISO 1183

Hajlítószilárdság 60 MPa ISO 178

Hajlítási E-Modul 5.000 MPa ISO 178

Szakítószilárdság 45 MPa ISO 527

Nyomószilárdság 50 MPa ISO 604

Hőtágulási együttható 35E-6 1/K Saját teszt



Tesztek

Fárasztásos vizsgálat Vertikális terhelési vizsgálat a DIN EN 

13481-2:2012 „A melléklete” alapján



Tesztek

Elektromos ellenállás mérés a DIN EN 

13146-5:2012 alapján

Ütésvizsgálat



Saját teszt - tűzállóság





Vágás



Fúrás



Csavarozás



Alakíthatóság



Furatok javítása



Projektek

Műtárgy Kitérő Vágány



• 135. sz vasútvonal 
80 km/h sebesség
210 kN tengelyterhelés

• 52 db műanyagalj 
2220 mm-2420 mm 
hosszban

• 12 m széles premium
STRAIL átjáró INTERVIA 
burkolattal

Projektek – Hódmezővásárhely



Projektek – Hódmezővásárhely



Hódmezősvásárhely



Hódmezősvásárhely









STRAILastic_A – Absorber



¬ Használható a már meglévő infrastruktúra

> meglévő korlátra szerelhető

¬ Nut/Feder kapcsolat az elemek között

¬ Egyszerű és gyors beépítés

¬ Zajelnyelés és zajvisszaverés a zajforrásra

 Korlátra szerelhető
zajvédőelemek



Rheintal > Oberwesel



> Mini zajvédőfal



> Mini zajvédőfal

Előnyök:

• Betonalapozás nélkül beépíthető

• Tervjóváhagyás nem szükséges (német vasutaknál)

• Minden más zajvédőfalnál közelebb a zajkibocsátás helyéhez

• Törésálló az üvegszálerősítéses gumikeveréknek
köszönhetően, az újgumibevonat jóvoltából pedig UV- és
ózonálló

• Vibárció, nyomó- és húzóerő hatásaira sem jelentkezik
anyagfáradás



Felerősítés tesztelése - Szántód









Az alapanyag
¬ újrahasznosított gumigranulátum
¬ Nagy tömörségű termék a vízfelvétel 0,5 % alatt marad
¬ Kóboráram elleni szigetelése kitűnő és zajcsökkentő hatású 
¬ A közúti forgalomban előforduló összes kémiai anyaggal szemben ellenálló 

ezáltal hosszú az élettartama
¬ Teljes mértékben újrahasznosítható

A gyártási eljárás
¬ Vulkanizálás magas nyomáson és hőmérsékleten

A beépítés
¬ Beékeléssel és nem ragasztással  rugalmas/hajlítható kis ívsugarakban

is könnyen beépíthető



>  für jede Anforderung die beste Lösung!

> keresztaljakra

> Gazdaságosság

¬ Alj- ill. leerősítés- és aljtvolság
független

¬ Gyors beépítés

¬ Profil a sínkoronáig=nem szükséges fugázás

¬ UV- és ózonálló

¬ Előszerelés lehetséges



> Keresztaljas 
felépítmény







Vályúsínes megoldás



> sínek teljes mértékben történő szigetelése, beleértve a síntalpat is



> Füvesített vágány, de a pálya teljes mértékben hozzáférhető



Köszönjük a figyelmet!


