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Rail Fastening Systems
Ray Bağlantı Sistemleri

Yüksek Hızlı Tren ve Konvansiyonel Hatlar

HIZLI TREN VE KONVANSİYONEL HATLAR İÇİN
DÜNYACA KANITLANMIŞ RAY BAĞLANTI SİSTEMİ 

WORLD WIDE PROVEN FASTENING SYSTEM
FOR HIGH SPEED & CONVENTIONAL LINES



Tension Clamp 
which is made from 
high quality spring steel, transfers the load from 
the track to the concrete sleeper through its spring 
arms. It prevents the rail screw from loosening 
by its elastic structure. Furthermore, it provides 

The rail is 
clamped in a force-fitted way by the two Skl 21 arms 

Yüksek kalite yay çeliğinden üretilen gergi kıskacı, 
raydan aldığı yükü, yay kolları yardımıyla beton 
traverse iletir. Gergi kıskacının elastik yapısı tirfonun 
gevşemesini engeller. Gergi Kıskacı yük altında 

m’ye kadar esneklik sağlar.

Skl 21 k

yükü uygulayarak sistemi sabitler.

Angle Guide Plate that is made from 
high quality polyamide material, 
connects the rail screw to the sleeper. 
Since it has wide surface, resists high strength from 
the loads of the rail foot.  It’s plastic based composition 
and serves high isolation for track systems.

Yüksek kalite Polyamid malzemeden üretilen Açı 
Kılavuz Plaka, tirfon ile traverse bağlanır. Açı Kılavuzu, 
genişletilmiş yüzeyi sayesinde ray ayağından gelen 
yüke karşı daha yüksek mukavemet sağlar. Plastik 
kompozisyonu ile demiryolu hatlarına yüksek izolasyon 
sağlar.

connects the rail screw to the sleeper. Since it is plastic 
based composition, it serves as a perfect isolation 
material for track system.

Yüksek kalite Polyamid malzemeden üretilen dübel, 
tirfon ile traversi birbirine bağlar. Plastik esaslı oluşu 
demiryolu hatları için mükemmel izolasyon sağlar. 

The rail pad gives elasticity to the system and it resists the 
vertical loads. Furthermore, its electrically insulating the rail 
and attenuate noise and vibration where necessary.
W 21 Rail Fastening System has varius rail pad types;  

TPE

 EPDM

Selet sisteme elastikiyet sağlayarak sisteme gelen dikey 
yüklere karşı direnç sağlar.  Bunun yanı sıra plastik esaslı 
oluşu sisteme yüksek elektriksel izolasyon kazandırır, 
ses ve titreşimin sönümlenmesinde büyük başarı gösterir. 
W 21 Ray Bağlantı Sistemi çeşitli seletler ile kullanılmaktadır. 
TPE

Elastic Rail Pad 

Dowel - DWL 25

Rail Screw with Washer 
Ss 35 with Uls 7

Tension Clamp - Skl 21

Angle Guide Plate - AGP 130

Elastik Selet

Dübel - DWL 25

Tirfon - Ss 35  Uls 7

Gergi Kıskacı - Skl 21

Açı Kılavuz Plaka - AGP 130

Rail Screw connects the tension clamp to 
the sleeper and the ground. It is made from 
high quality steel, approved by local and 
international railway organizations. 

Tirfon, gergi kıskacının traverse bağlanmasını 
sağlar. Yerel ve uluslararası demiryolu 
kuruluşları tarafından onaylanmış yüksek 
kaliteli çelik malzemeden üretilmiştir. 

* W 21 RAIL FASTENING SYSTEM is, suitable 

* W 21 Ray Bağlantı Sistemi farklı ray tipleri ile 

Rail
Fastening System
Components and Technical Properties
Sistem Bileşenleri ve Teknik Özellikleri



     Bakım Gerektirmeyen, Kolay Kurulum

All fastening components can be installed quickly and easily. 
Moreover, these can be replaced easily. Fastening system does not 

Tüm bağlantı bileşenleri hızlı ve kolay monte edilebilir. 
Gerektiğinde tüm bileşenler kolayca yenisiyle değiştirilebilir. 
Bağlantı sistemi herhangi bir bakım gerektirmeden uzun yıllar 

kullanılabilir. 

     Demiryolu Hat Güvenliği 

Fastening system shall respond in an elastic properties to allow 
optimum deflection for lateral direction. Therefore, during the 
train moves on the track, the spring arms of the tension clamp 
sustain in contact with rail foot during rail deflection.

Ray Bağlantı Sistemi  özellikleri itibari ile yanal  yönde meydana 
gelebilecek sapmalara karşı en uygun elastikiyeti sağlar. Tren hat 
üzerinde ilerlerken, Gergi Kıskacı seyir süresi boyunca ray üzerine 
gerekli kuvveti uygulayarak, görevini başarıyla devam ettirir.

Ray bağlantı sistemlerinden,  tren hat üzerindeyken  elastikiyet sağlaması , 
-

dar çalışma esnekliği sağlar ve buna uygun elastik seletler yardımıyla üstün 
performans gösterir.  Tüm dünyada hızlı tren ve konvansiyonel hatlarda 
kabul görmüş W 21 Ray Bağlantı Sistemi, bu gereksinimleri başarı ile yerine 
getirerek mükemmel elastikiyet, konfor ve güvenlik sağlar. Elastik seletler  
hiçbir ray deformasyonuna izin vermediği gibi dikey yüklere karşı  yüksek 
mukavemet  gösterir. Böylece ray ve demiryolu hattı korunur.

Demiryollarında hat ve teker arasındaki olası pürüzlerden meydana gelen 
titreşimler elastik selet yardımı ile sönümlenir. Bu sayede seyahatlerde yüksek 
konfor sağlanır herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaksızın uzun yıllar güvenle 
kullanılır. 

Track Application - Demiryolu Uygulamaları 
Speed - Hız 
Design Axle Load - Dingil Yükü 
Curve Radius - Kurp Yarı çapı 
Vertical Fatique Strenght of Skl 21 - Dikey Dayanım 
Toe Load of Skl 21 - Kıskaç Yükü         
Height Adjustment - Yükseklik Ayarı 
Gauge Adjustment - Yanal Ayar 
Static Stiffness of Rail Pad - Selet Statik Katılık       
Electrical Resistance - Elektriksel Direnç                           
Rail Creep Resistance - Ray Sürünme Direnci        
Approval of System - Sistem Onayı         

High Speed and Conventional Track (Yüksek Hızlı Tren & Konvansiyonel Hat)
High Speed (Yüksek Hız) ≥ 250 kM /h; Conventional (Konvansiyonel) ≤ 250 kM/h
≤ 26 Tons (Ton)
High Speed (Yüksek Hız) ≥ 400 m  /  Conventional (Konvansiyonel)  ≥ 150 m 
2,5 mm 
10 kN 
Optional (Opsiyonel)
± 10 mm
≥ 30 kN/mm   High Speed Lines (Yüksek Hızlı Hatlar)
≥ 5 kΩ
≥ 9 kN 
Rail Fastening System Test for Concrete Sleepers  (Beton Traversler için Ray                 
Bağlantı Sistem Testi)            

Easy Installation, No Maintenance

Track  Safety

Travel Comfort  
Konforlu Seyahat

When the train moves on the track, rail fastening system shall be elastic, comfortable and safe. Skl 21 with more thick diameter has better 

Fastening System with using elastic rail pads, allows without any rail deflection and gives resistivity to vertical forces. Therefore the rail and 
the track are protected. 

Furthermore, the vibrations occured by the roughness between the track and the wheels. These vibrations are absorbed by elastic rail pad. 
Therefore, high travel comfort and smooth running is obtained as well as long life time of track components and vehicles without any 
maintenance. 




