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Torowiska
Railways



We Włoszech Isolgomma jest liderem wśród pro-
ducentów i dostawców systemów redukcji drgań 
wywoływanych przez ruch kolejowy.

Własny zespół badawczy dostosowuje rozwiązania 
do indywidualnych potrzeb klienta i stale nadzoruje 
proces produkcyjny w oparciu o procedury systemu 
dochowania jakości ISO 9000.
Dzięki strukturze firmy zorientowanej na rozwijanie 
produktu, Isolgomma jest w stanie opracować nowe 
rozwiązania i technologie w bardzo krótkim czasie.
Bliska współpraca pomiędzy działem Badań i Rozwoju 
Isolgomma w Pozzuoli a Uniwersytetem Neapoli-
tańskim zapewnia gwarancję najwyższej jakości pro-
duktów, a uzyskane certyfikaty wraz z dokumentacją 
techniczną gwarantują przydatność systemu do sto-
sowania w torowiskach naziemnych, tunelach oraz 
wszelkiego rodzaju torowiskach podziemnych.

Isolgomma oferuje szeroki zakres produktów przez-
naczonych do redukcji drgań i hałasu wywoływanych 
podczas przejazdu pojazdów szynowych.

In Italy Isolgomma has been a leading company in the 
engineering and production of systems for vibration re-
ducing in the tramways and railways sector.

Isolgomma develops, with its own R&D department, 
products constantly monitoring the manufacturing 
processes, effectively and strictly following the ISO 9000 
procedures. Thanks to this “Product Study” structure 
Isolgomma is able to develop news items and technolo-
gies in really short time.
The close collaboration existing between the Isolgomma 
R&D Centre in Pozzuoli and the University of Naples has 
allowed the company to obtain and guarantee in time 
the highest quality standards for its products, as well as 
certifications and technical specifications inherent to 
surface, tunnel and underground railway applications.

Isolgomma has a wide range of products, ideal 
for transport-by-rail vehicles vibration and noise 
insulating.
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MATRACK
Maty przeciwdrganiowe
Anti-Vibration Mats

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

MATRACK

Nazwa
Name

AVC = Typ gumy
 Rubber type

25 AVC

Grubość w mm
Thickness mm

500

Gęstość / Density kg/m3

TB
Warstwa ochronna - Backing

TB: Nierozciągliwa
 anti-stretch
PTB: Nierozciągliwa i wodoodporna
 anti-stretch & waterproof

MATRACK
w konstrukcji podsypkowej
under ballast

Zastosowanie mat w konstrukcji podsypkowej służy redukcji drgań wywołanych podczas ruchu pojazdu 
po szynie, oraz przedłużeniu żywotności tłucznia.

This application  is the ideal in order to reduce the vibrations produced by the railway track to the environment 
and, in the same time, to increase the ballast durability by reducing the mechanical stress on it.

MATRACK
w konstrukcji bezpodsypkowej
under concrete slab

To rozwiązanie, przy użyciu mat wibroizolacyjnych Matrack, zapewnia kompletną izolację płyty betonowej 
od podbudowy betonowej toru i pozwala na jej „pływanie”, a tym samym stłumienie drgań i ograniczenie 
ich emisji do gruntu.

This provides a complete coating of the concrete base track,  made with Matrack panels, that allows the “ rail 
system” to float above the support base mitigating thus the vibrations and the noise towards the ground.

• Wysoka skuteczność tłumienia
• Korzystna relacja jakości do ceny
• Produkt samoodsączający się, odporny na zamarzanie, trwały
• Wymiary arkuszy dostosowane do potrzeb

• High mitigation performances 
• High quality/price ratio
• Self-Draining product and ice resistant; long durability
• Mat dimensions available upon customers’ request

Mata w konstrukcji podsypkowej
Under Ballast Mat

Mata w konstrukcji bezpodsypkowej
Under concrete slab
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Przejazd pojazdu szynowego wywołuje hałas i drgania, 
zwłaszcza intensywnie odczuwane w obszarach zurba-
nizowanych.
Isolgomma opracowała gamę mat wibroizolacyjnych 
w celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania pro-
blemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego hała-
sem oraz wibracjami.
Na linię produktową Matrack składają się maty wibro-
izolacyjne o rożnych właściwościach fizycznych i me-
chanicznych do użycia w konstrukcjach podsypko-
wych i bezpodsypkowych.
Dzięki unikalnej kompozycji mieszanki granulek i włó-
kien gumowych, a także dzięki zróżnicowanej gęstości i 
grubości maty Matrack nadają się do użycia w rożnych 
warunkach.
Maty wibroizolacyjne Matrack zapewnią najlepszy 
poziom ochrony środowiska w konstrukcjach torowisk 
metra, tramwajowych i kolejowych (towarowych i pa-
sażerskich w tym KDP). 

Zakres stosowania
• Tramwaje i metro
• Koleje pasażerskie i KDP (konstrukcje 

podsypkowe i bezpodsypkowe)
• Koleje towarowe (konstrukcje podsypkowe)

Product description
Transport-by-train vehicles cause noise and vibration well 
known to all us, due to the intensive traffic in the urban 
areas.
Isolgomma has developed a range of mats named Ma-
track, that represents a complete and highly efficient 
solution for all those acoustic pollution and vibration 
insulating necessities among the transport-by-rail 
field.
The Matrack line includes a wide range of rubber mats 
with different physical an mechanical features for the 
most common applications under “ballast” and under 
“floating slab”. Thanks to their special structure of rub-
ber fibers and granules, to the their wide range of densi-
ties and thicknesses availability, these mats are able to 
satisfy the most different vibration insulating needs.
The Matrack mats can be used with high performing en-
vironmental insulating levels, both on Tramways, Under-
grounds and on Rail Freight transport and/or High-Speed 
railways.

Application fields
• Tramways and Underground: under concrete slab 

or ballast
• Passengers railway or High-Speed railway: under 

concrete slab or ballast
• Rail freight transport: under ballast.

Tramwaj / Tram

Metro / Metro

KDP / High-Speed

Kolej towarowa / Freight

M
at
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ck

nacisk / lo
ad

Izolacja
przeciwdrganiowa

Vibration
insulation

AVEP 700

AVEP 600

AVC 550

AVC 500

Linia Matrack
Matrack Line
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PROTRACK
Profile przyszynowe
Rail side profiles

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

PROTRACK SET

Nazwa
Name

Set = System ciągłego
 podparcia
 Embedded Type

Classic = System punktowego
 mocowania
 Mechanical fixing

M

M = Standardowe tłumienie
 Standard performance
H = Wysokie tłumienie
 High performance

R = Torowisko w jezdni
 Rail road track
G = Torowisko zielone
 Track site

• Izolacja akustyczna i elektryczna
• Łatwe w instalacji, utrzymaniu i wymianie
• Zabezpieczenie podłoża wokół pojedynczego toru lub rozjazdu

• Acoustic and electric insulation 
• Easy to lay, to substitute and to maintain
• Protection of pavements for single or crossing tracks

PROTRACK Classic

Te profile otulają powierzchnię boczną szyny. Polecane do użycia w celu ochrony 
otoczenia toru oraz do budowy zielonego torowiska. Izolację elektryczną zapew-
nia użycie specjalnej podkładki ułożonej pod stopą szyny.

These profiles cover the lateral side of the rail face and can be used on tracks with con-
necting pavements and /or green tracks. It is possible to obtain the electric insulating by 
using specific pads, placed under the rail base.

Typ / Type GTyp / Type R

PROTRACK Set

Te profile otulają szynę z trzech stron, również pod stopą. Zalewane w zbrojonej płycie betonowej zapewniają stabil-
ność torowiska, gwarantują doskonałą izolacyjność akustyczną i elektryczną.

These profiles wrap the rail also under its base and are drowned inside the reinforced concrete platform assuring the 
position and the stability of the rail track, moreover an excellent acoustic and electric insulation is guaranteed.

Typ / Type M



7

Pr
ofi

le
 p

rz
ys

zy
no

w
e 

   
  R

ai
lw

ay
 p

ro
fil

es

Opis produktu
Transport miejski, taki jak tramwaje i metro, jest 
źródłem hałasu bezpośrednio oddziałującego na 
środowisko. Isolgomma opracowała, poprzez linię 
Protrack, rozwiązania, które poprzez otulenie szyn 
profilami wykonanymi z mieszanki regeneratu SBR/
EPDM powodują zmniejszenie wibracji emitowanych 
do środowiska.
Profile linii Protrack są produkowane do każdego 
rodzaju szyny i dostarczane w elementach o długości 
od 0,75 do 1,5 metra bieżącego. Dzięki linii Protrack 
Classic uzyskuje się doskonałe i
trwałe połączenie pomiędzy torowiskiem a 
zabudową. Linia Protrack Set gwarantuje połączenie 
szyny z płytą betonową za pośrednictwem profili 
otulających szynę z 3 stron. Ten system mocowania 
zapewnia efektywną izolację przeciw drganiową, 
a także elektryczną, wydłużając jednocześnie czas 
eksploatacji szyny. 

Zakres stosowania
• Tramwaje i metro - punktowy system mocowania 

szyny 
• Tramwaje i metro - zielone torowiska
• Tramwaje i metro - system ciągłego podparcia szyny
• Tramwaje i metro - rozjazdy i zwrotnice

Product description
Urban transports, such as trams and undergrounds railways, 
increase the level of acoustic pollution that directly affects 
metropolis and living areas. Isolgomma has developed 
through the Protrack family, some solutions aimed to coat 
the rails with special profiles produced from high density 
SBR/EPDM regenerated rubber that allow the mitigation of 
the produced vibrations.
The elasticity of the profile assures an excellent mechanical 
junction between the rail and railroad, markedly reducing 
the rail track maintenance. 
The Protrack line profiles are available for any type of rail 
and are supplied in 0.75 to 1,5 meter length bars.
With the “Protrack Classic” line we obtain an excellent 
mechanical junction between the rail and railroad, in order 
to guarantee a durable junction between rail and connect-
ing pavement.
The “Protrack Set” line guarantees the structural fixing of 
the rail to the concrete slab, thanks to the special “wrap-
ping” profiles, it is so an alternative system to the classic 
mechanical fixation. This system assures an efficient insu-
lating from vibrations produced by the track and assures 
the electric insulating of the rail; moreover in this case the 
efficient junction between track and connecting pavement 
extends the track’s life.

Application fields
• Tramway and Metro with mechanical fixing 
• Tramway and Metro on green track
• Tramway and Metro on embedded system
• Tramway and Metro on connection area such as 

Switches, Escape

Wielkość charakterystyczna
Technical Characteristics UM

Protrack Set Protrack Classic

M H R G
Gęstość
Density

kg/m3 ≥ 800 900 900 900

Nasiąkliwość
Water absorption

< 5% < 5% < 5% < 5%

Opór elektryczny
Electrical resistance

Ω > 106  Ω x cm > 106  Ω x cm > 106  Ω x cm > 106  Ω x cm

Tłumienie drgań
Vibration mitigation

dBV* 4-5 10-12 - -

Odległość od zabudowań
Distance from buildings

m ≥ 9 ≥ 5 - -

Linia Protrack
Protrack Line

Protrack Set Protrack Classic

* Wielkości dla spektrum częstotliwośc 40 ÷ 125 Hz
 Values referred to frequency spectrum of 40 ÷ 125 Hz
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SLITRACK
Podeszwa/buty do podkładów
Sleeper pads

Linia - Line

Opis produktu 
Product description

SLITRACK M

Nazwa
Name

10

Grubość w mm
Thickness mm

AVC

AVC = Typ gumy
 Rubber type

600

Gęstość kg/m3

Density kg/m3

SLITRACK
Kontrukcje podsypkowe
Over ballast sleeper pads

W konstrukcjach podsypkowych podeszwy Slitrack mogą być stosowane w połączeniu z matami Matrack 
celem efektywniejszego wytłumienia drgań.

This product is applied to ballast systems and can be combined with Matrack line on ballast insulation.

SLITRACK
Konstrukcje bezpodsypkowe
Over concrete slab sleeper pads

W konstrukcjach bezpodsypkowych podeszwy Slitrack stosuje się do izolacji spodniej i bocznych 
powierzchni podkładu. Polecane we współpracy w matami Matrack izolującymi płytę betonową w celu 
efektywniejszego tłumienia drgań.

This product is applied to concrete casting systems and together with the platform insulating with the Matrack 
line.

• Tłumienie drgań oraz ochrona mechaniczna
• Doskonała relacja jakości do ceny
• Produkt trwały, samoodsączający się i odporny na zamarzanie

• Mitigation and mechanical protection performances
• Excellent quality/price ratio 
• Self-Draining and ice resistant product; long durability
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Opis produktu
W celu zwiększenia efektywności tłumienia drgań 
torowiska bezpodsypkowego, oraz wydłużenia życia 
torowiska podsypkowego Isolgomma opracowała linię 
podeszw i butów do podkładów - Slitrack. 
Produkty Slitrack mogą być klejone do powierzchni 
podkładu, lub zatapiane w betonie podczas procesu 
produkcji podkładu.
Struktura produktu (mieszanka granulatu i włókien 
gumowych o wysokiej gęstości) powoduje, że Slitrack 
zapewnia ochronę mechaniczną tłucznia.

Produkty linii Sitrack mogą być stosowane w 
torowiskach tramwajowych i metra, a także kolei
towarowej i KDP.

Zakres stosowania
• Tramwaje i metro: konstrukcje podsypkowe i 

bezpodsypkowe
• Kolej pasażerska i KDP: konstrukcje podsypkowe 

i bezpodsypkowe
• Kolej towarowa: konstrukcje podsypkowe

Product description
In order to increase the track vibration insulation and to im-
prove the life of the ballast track, Isolgomma has designed 
a range of pads, named Slitrack, to apply directly under the 
sleeper of the track both on Ballast and concrete platform 
application .
The Slitrack pads can be glued on the base and on the sides 
of the sleeper or they can be drowned during the casting of 
the sleeper in the concrete. 
The particular structure of high density SBR rubber granules 
and fibers, gives to these Slitrack sleeper pads an excellent 
insulating capacity and a good mechanical protection ef-
fect  of  the ballast gravel.

The Slitrack line can be used with excellent environmental 
insulating results on Tramways and Undergrounds, and on 
rail Freight transport and/or High-Speed railways.

Application fields
• Tramway and Metro: over concrete slab or ballast
• Passengers railways or High-Speed
 railways: over concrete slab or ballast
• Rail Freight transport: over ballast.

Linia Slitrack
Slitrack Line

Slitrack w konstrukcji płyty pływającej
Slitrack on floating screed

Slitrack w kostrukcji podsypkowej
Slitrack on ballast

Wielkość charakterystyczna
Technical characteristics UM

Slitrack

M 10 AVC 600 M 20 AVC 600 M 6 AV 800 M 10 AV 800

Grubość
Thickness

mm 10 20 6 10

Gęstość
Density

kg/m3 600 600 800 800

Sztywność statyczna Ks
Static Stiffness K

s

N/mm3 0,13 ÷ 0,18 0,045 ÷ 0,07 0,27 ÷ 0,31 0,21 ÷ 0,28

Sztywność dynamiczna Kd
Dynamic Stiffness K

d

N/mm3 0,23 ÷ 0,42 0,08 ÷ 0,2 0,48 ÷ 0,66  0,41 ÷ 0,63
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Akcesoria Accessories

Isolgomma oferuje akcesoria, które uzupełniają por-
tfolio oraz gwarantują, że produkty linii “Matrack”, 
“Protrack” i “Slitrack” zostaną właściwie zabudowane 
i będą zabudowane z wysoką efektywnością. 

Isolgomma has designed a series of accessories to com-
plete the offer in the acoustic and vibration segment, in 
addition to that by using these proposed accessories is 
granted that the Isolgomma products are properly in-
stalled with best performance. Following are described 
those accessories which are commonly used to complete 
the “Matrack”, “Protrack” e “Slitrack” lines.

Profil Z Z-shaped profile

Profil ochronny do mocowania górnej krawędzi maty 
Matrack na powierzchni pionowej.

Profile to be applied on the “head” (upper edge) of the ver-
tical mats as a finish and protection of the mats.

Stik Stik

Taśma samoprzylepna używana do łączenia arkuszy Matrack 
i Slitrack. Wykonana z syntetycznego materiału, odporna na 
rozciąganie i przedarcie. Dostarczana w rolkach o długości 25 
metrów bieżących i szerokości 75 mm. 

The Stik adhesive tape is an indispensable accessory for securing 
the joints. It is made of polythene tissue, waterproof and airtight.

Wielkości charakterystyczne
Technical characteristics

Szerokość
Width

mm

Długość rolki
Roll length

ml

Stik Odporna na przedarcie
Anti-tear

75 25
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Akcesoria
Accessories

Klej jednoskładnikowy do mocowania mat Matrack, 
profili Protrack i podeszw/butów Slitrack.

Single component glue, ideal and practical to paste 
Matrack, Protrack e Slitrack products.

Przenośne bramy montażowe do Protrack Set.

Fut frame made by a mobile metal beam  supported by 
two external Futs. Its use allows the correct mounting on 
the Protrack Set line.

Bramy do Protrack Set Fut for Protrack Set

Klej Glue
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Tramwaj Tramway

Opis
Description Palermo - Roccella (IT)
Inwestor
Owner AMAT

Wykonawca 
Constructor

Francesco Ventura
Costruzioni Ferroviarie srl

Rok
Year 2010

Produkt
Product

Matrack M15 AVC 600 TB
Matrack M25 AVC 500 TB
Protrack Classic

Opis
Description Linea Bergamo-Albino (IT) 
Inwestor
Owner TEB - Tramvie Elettriche Bergamasche

Wykonawca 
Constructor IPA Precast SpA

Rok
Year 2006-2007

Produkt
Product Matrack M25 AVC 500 TB

Lista Referencyjna - Reference List
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Metro Metro

Opis
Description Malaga - Linea 1 & 2 (ES)
Inwestor
Owner Metro Malaga

Wykonawca 
Constructor UTE Metro Malaga

Rok
Year 2010-2011

Produkt
Product

Matrack M15 AVC 500 TB
Matrack M30 AVC 500 TB
Protrack Set

Opis
Description Metro Brescia (IT)
Inwestor
Owner Metro Brescia

Wykonawca 
Constructor Iclet Armamento Ferroviario SpA

Rok
Year 2009

Produkt
Product Slitrack M10 AVC 600

Lista Referencyjna - Reference List



14

Kolej dużych prędkości High-Speed railway

Opis
Description Nodo di Firenze (IT)
Inwestor
Owner RFI

Wykonawca 
Constructor Nodavia SCPA

Rok
Year 2010

Produkt
Product Matrack M25 AVC 600 TB

Opis
Description

Bologna-Firenze
Tratta San Pellegrino - (IT)

Inwestor
Owner RFI

Wykonawca 
Constructor Consorzio CAVET

Rok
Year 2009

Produkt
Product Protrack Classic

Lista Referencyjna - Reference List
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Kolej pasażerska/towarowa Passengers railway / freight

Opis
Description

Raccordo ferroviario Solvay
Livorno (IT)

Inwestor
Owner RFI

Wykonawca 
Constructor SERFER Servizi Ferroviari Srl

Rok
Year 2007

Produkt
Product Matrack M25 AVC 550 TB

Opis
Description

Tratta Cadorna-Bovisa
Milano (IT)

Inwestor
Owner Ferronord S.C.a.r.l.

Wykonawca 
Constructor De Sanctis Costruzioni SpA

Rok
Year 2006-2007

Produkt
Product Matrack M10 AVC 600 TB

Lista Referencyjna - Reference List
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Acoustic Isolation & Vibration Control

Dystrybutor / Distributor 

Isolgomma Srl
36020 Albettone (Vicenza) Italy - via dell’Artigianato, 24
tel. +39 0444 790781 - fax +39 0444 790784
info@isolgomma.com - www.isolgomma.com


