Sistemas massa-mola para
veículos leves sobre trilhos (VLT)

1 O transporte urbano como
fonte de ruído

O isolamento de ruídos e vibrações oferecidos pela instalação de um sistema massamola de superfície total da Getzner aumentam a atratividade do público aos VLTs,
mostrando-se um meio de transporte confortável e amigo do ambiente.

Nossos serviços
— Desenvolvimento da solução
— Soluções alternativas
— Soluções detalhadas
—
—
—
—
—

Cálculo
Simulação
Previsão da eficiência
Teste aos materiais
Desenvolvimento de
materiais

— Suporte a projetos
— Apoio na instalação
— Fiscalização em obra
— Formação
— Documentação
— Prova da eficiência

Exposição ao
ruído estrutural
om o aumento da mobilidade na
sociedade moderna aumenta
também a sua exposição aos ruídos e
às vibrações. Particularmente em áreas
urbanas e centros densamente populosos, em que o tráfego circula junto aos
complexos residenciais, este problema
é mais generalizado. O problema afeta
a qualidade de vida e o conforto dos
residentes, fazendo com que as
empresas de transportes públicos
sejam confrontadas com novos desafios, obrigando-as a formar planos mais
ambiciosos durante o planejamento de
novos projetos.
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A Getzner desenvolveu uma solução
em sistema massa-mola para VLTs, que
permite uma redução das vibrações no
mais alto nível técnico através do
desacoplamento da via.
A transmissão do ruído estrutural para
o ambiente é interrompida na fonte, e,
portanto, as emissões são reduzidas ao
mínimo. Esta abordagem permite isolar
a origem do som aéreo secundário, que
tem origem na vibração dos edifícios e
outros componentes das infraestruturas adjacentes.

Criando soluções
A Getzner é muito mais do que um
especialista em produtos de alta
tecnologia para o isolamento de
vibrações. Somos especialistas na
criação de soluções. O nosso âmbito de
trabalho vai desde o aconselhamento
na fase de planeamento, desenvolvimento da melhor solução de acordo
com as necessidades do cliente,
suporte durante a instalação, elaboração de detalhes, e serviços pós-venda.
Além disso a Getzner dispõe de
laboratórios e instalações de ensaio
completamente equipados.
Os nossos profissionais trabalham de
perto com os nossos clientes, sendo
parceiros de desenvolvimento ao longo
da vida de cada projeto, mantendo a
nossa experiência e know-how ao seu
dispor. Simulações, testes de materiais,
medições de eficácia e aconselhamento para encontrar a melhor solução,
fazem da Getzner um especialista e
provedor de soluções para este tipo
de aplicações.

Seja bem-vindo à Getzner Werkstoffe,
a companhia das boas vibrações.
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2 O sistema massa-mola para
veículos leves sobre trilhos (VLT)

Três sistemas básicos
para VLT

Vantagens
— Simples e rápido de
instalar

Com os seus mais de 30 anos de
experiência na execução de sistemas
massa-mola a Getzner oferece aos
seus clientes três soluções para
isolamento das vias permanentes, com
vários graus de eficiência. Conseguimos, assim, atingir os valores desejados para as frequências naturais f0.
Estes sistemas cobrem a maioria dos
requisitos de projeto, apresentando-se
como soluções promissoras e com
grande potencial futuro.

— Baixo risco de erros na
instalação
— Permite uma grande
distribuição de cargas no
solo
— Redução da vibração
estrutural na superestrutura
— Manutenção simples
— O sistema é sustentável e,
portanto, econômico
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Frequências naturais entre 15 Hz e 22
Hz podem ser alcançadas utilizando
estas três soluções. Assim, é possível
alcançar reduções do som estrutural de até 20 dB na faixa de frequências críticas.
Também estão disponíveis soluções
especializadas
e maiores exigências forem
necessárias quanto à eficácia do
sistema a ser instalado, ou se forem
necessários detalhes específicos de
projeto, a Getzner tem a competência
técnica para o desenvolvimento destas
soluções especializadas, desenhadas
à medida das necessidades de cada
projeto.
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Através da construção de um design
modular flexível para cada sistema,
todos os sistemas oferecidos pela Getzner podem ser ajustados às condições
gerais exigidas. Esta é uma vantagem
específica na modernização de linhas
existentes. A Getzner pode desenvolver
e optimizar soluções para este tipo de
projetos.
Com a ampla variedade de produtos
elastômeros altamente elásticos em
poliuretano desenvolvidos pela Getzner, as marcas de nome Sylomer® e
Sylodyn®, permitem à Getzner satisfazer as mais elevadas exigências em
termos de execução de projeto, e
escolher a melhor solução para
a redução de ruído estrutural que se
pretende alcançar.
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Referências
A Getzner completou mais de
300 projetos realizados em todo o
mundo, com sistemas de isolamento de toda a superfície,
utilizando os seus produtos
Sylomer® e Sylodyn®, tendo ganho
experiência e reputação a nível
mundial como especialista na
redução de ruído estrutural e de
vibrações.
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3 Competência global
e know-how

O sistema massa-mola
assume um papel ativo
O isolamento de vibrações em transportes ferroviários locais envolve
desacopolar a superestrutura da
ferrovia, do seu ambiente circundante,
o que permite reduzir a transmissão
de vibrações e ruído estrutural. A
redução das vibrações é efetuada na
via ferroviária, onde é mais eficaz.

ara determinar a frequência
natural de um sistema, pode ser
utilizado um modelo de cálculo de um
oscilador de massa simples unidimensional. um oscilador como este é
muitas vezes designado na física como
um "sistema com um grau de liberdade" (SDOF=Single Degree of Freedom).
Adicionalmente, é possível determinar
rotinas de oscilação nas lajes da via
permanenete usando simulações
computurizadas.

P

Deformação, calculada
através do MEF (método dos elementos
finitos).
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Simulação da realidade em
laboratório

Determinar os limites
ara realizar a análise teórica dos
sistemas de vibração, é utilizado o
método dos elementos finitos (MEF).
Neste modelo de cálculo são permitidos outros graus de liberdade, que são
relevantes para o sistema real, quando
comparados ao modelo de aproximação simples de massa oscilante.
Também podem ser realizadas análises modais. A análise modal é usada
para determinar as frequências
naturais e as formas de vibrações
naturais. Ela pode fornecer parâmetros importantes para a compreensão
do sistema e para o design de uma
estrutura para as cargas dinâmicas
aplicadas.
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Getzner é capaz de realizar
modelos de simulação de solicitações operacionais, tanto em modelos
de cálculo como com os nossos
equipamentos de teste. Para uma
análise prática disponibilizamos os
nossos laboratórios experimentais,
equipados com os mais diversos
equipamentos de teste. Além de vários
sistemas Hydropuls para testar nossos
produtos podemos também simular o
funcionamento dos sistemas compostos numa bancada de teste em grande
escala, desenvolvida pela Getzner.

A

Esta competência permite uma visão
holística com o envolvimento de vários
fatores, e, assim, garante o desenvolvimento de soluções completas, seguras
e sustentáveis.

1 Bancada de teste em
grande escala
2 Sistema Hydropuls
3 Análise térmica
1

2

3
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Getzner Werkstoffe GmbH
Am Borsigturm 11
13507 Berlin
Germany
T +49-30-405034-00
F +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com
Getzner Werkstoffe GmbH
Nördliche Münchner Str. 27a
82031 Grünwald
Germany
T +49-89-693500-0
F +49-89-693500-11
info.munich@getzner.com
Reinicke GmbH
Gottlob-Grotz-Str. 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
T +49-7142-91753-0
F +49-7142-91753-50
info@reinicke-gmbh.de
Getzner France
Frédéric Caffin
3 place Jean Moulin
69800 St. Priest
France
T +33-6 77 59 51 65
info.lyon@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Middle East Regional Office
Abdul - Hameed Sharaf Str. 114
Rimawi Center - Shmeisani
P. O. Box 961 303
Amman 11196, Jordan
T +9626-560-7341
F +9626-569-7352
info.amman@getzner.com
Getzner India Pvt. Ltd.
1st Floor, Kaivalya
24 Tejas Society, Kothrud
Pune 411038, India
T +91-20-25385195
F +91-20-25385199
Nihon Getzner K.K.
6-8 Nihonbashi Odenma-cho
Chuo-ku, Tokyo
103-0011, Japan
T +81-3-6842-7072
F +81-3-6842-7062
info.tokyo@getzner.com
Beijing Getzner Trading Co.; Ltd.
Zhongyu Plaza, Office 1806
Gongti Beilu Jia No. 6
100027 Beijing, PR China
T +86-10-8523-6518
F +86-10-8523-6578
info.beijing@getzner.com
Getzner USA, Inc.
8720 Red Oak Boulevard, Suite 528
Charlotte, NC, 28217, USA
T +1-704-966-2132
info.charlotte@getzner.com

www.getzner.com
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Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Austria
T +43-5552-201-0
F +43-5552-201-1899
info.buers@getzner.com

