Palmilhas para dormentes
para a superestrutura lastrada

1 Getzner
Palmilhas para dormentes

A solução elástica
para via permanente e
aparelhos de mudança de
via em ferrovia lastrada
O aumento das cargas e velocidades
operacionais nas vias férreas modernas criam desafios técnicos e econômicos para os gestores das malhas
ferroviárias pelo mundo.
s palmilhas para dormentes
oferecem uma possibilidade para
enfrentar esses desafios: elas protegem a superestrutura, melhoram a
qualidade geométrica da via permanente e reduzem vibrações danosas na
ferrovia e nos aparelhos de mudança
de via.

A

As palmilhas para dormentes
oferecem as seguintes vantagens:
— Redução de despesas de manutenção
— Aumento da vida útil da superestrutura da via permanente
— Redução de vibrações nocivas
As palmilhas para dormentes proporcionam aos empresários a possibilidade de reduzir anualmente os custos de
manutenção da via permanente e dos
aparelhos de mudança de via.

s palmilhas elásticas Getzner para
dormentes constituem um desenvolvimento continuado da superestrutura ferroviária clássica. Os produtos
são diretamente instalados na base do
dormente da via permanente e aumentam a elasticidade vertical na superestrutura. Com as palmilhas para dormentes, a carga dos veículos
ferroviários é transmitida para o
subsolo de modo uniforme através dos
componentes elásticos. Palmilhas para
dormentes com características elásticas definidas reduzem consideravelmente o desgaste na linha do trilho.

A

As palmilhas para dormentes altamente elásticas podem ser utilizadas para
o isolamento de vibrações, sendo uma
alternativa econômica à manta
sub-lastro.
Desde 1990 a Getzner vem produzindo
palmilhas para dormentes. Hoje, elas
são utilizadas com sucesso a nível
mundial em todos os tipos de linhas
férreas, desde redes de alta velocidade
a transportes urbanos.
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2 Princípio de
funcionamento

Distribuição de carga
com palmilhas para dormentes

Distribuição de carga
sem palmilhas para dormentes
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Dormentes com palmilha

tipo de superestrutura ferroviária
mais utilizada mundialmente é a
via lastrada O lastro, enquanto componente mais fraco do sistema, é submetido a deslocações dinâmicas latentes.
A carga constante (compressão do
lastro) causa abrasão e quebra das
pedras do lastro. Esses efeitos reduzem
a qualidade geométrica da via permanente, fazendo com que a malha
ferroviária da via precise passar por
uma operação de socaria do lastro.

O

A instalação eficiente das palmilhas
para dormentes retarda esse processo através das seguintes ações:

Distribuição das cargas
axiais sobre um maior
número de dormentes

Aumento da área de contato entre os dormentes e o
lastro

Diminuição das forças
dinâmicas e das vibrações
no lastro

As características elásticas das
palmilhas para dormentes
prolongam a linha de deflexão
dos trilhos. A carga do trem se
distribui sobre um número maior
de dormentes e, portanto, por
uma superfície maior. Isso reduz
a carga específica média,
diminuindo assim a sobrecarga
no lastro.

As características exclusivas do
material de poliuretano da
Getzner promovem uma conexão
ideal do lastro na superfície das
palmilhas para dormentes. Estas
estabilizam a camada superior do
lastro. Dessa forma, alcança-se
um aumento da superfície de contato entre o dormente e o lastro
de cerca de 8 % (sem palmilha)
até 35 % (com palmilha).

As palmilhas para dormentes da
Getzner reduzem a carga
dinâmica direta sobre o lastro.
Elas reduzem o deslocamento do
lastro e os assentamentos da via.
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3 Áreas de aplicação

Melhoria do comportamento a longo prazo da
via lastrada
O uso eficaz das palmilhas para
dormentes da Getzner proporciona
uma menor sobrecarga sobre o lastro.
Diminuindo assim o efeito de abrasão
e quebras nas pedras do mesmo.
evido às características elásticas
das palmilhas, o lastro é assentado
de modo ideal. Consequentemente, há
uma redução de deslocamentos no
lastro. Esse método melhora a conexão
pretendida entre lastro e dormente, retardando consideravelmente assentamentos da via permanente. As experiências adquiridas nos últimos anos

D

mostram que o aumento dos intervalos
de socaria podem ser pelo menos o
dobro com este procedimento. É
possível observar rapidamente o efeito
positivo de uma palmilha para dormente, principalmente em pontos sujeitos a
cargas elevadas, como nos aparelhos
de mudança de via, nas obras de arte
ou nos traçados de vias com raios de
curvas muito pequenos.
As vantagens dos dormentes com
palmilha são impressionantes em
linhas de cargas pesadas de até 37
toneladas de carga axial.

Qualidade geométrica da via permanente

Alteração da qualidade
geométrica da via permanente
numa linha férrea em testes
na Áustria desde 2001.

Insuficiente
Limites de intervenção
Suficiente

Boa

Muito boa

2001
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
Ano

As melhorias da qualidade
geométrica da via permanente
nas seções 1, 2 e na área da
estação de trem foram obtidas
através de operações de
socaria de lastro.

Seção reta da via permanente 1 (sem palmilha)

Curva da via permanente com raio de 425 m com dormente com palmilha

Seção reta da via permanente 2 (sem palmilha)

Estacionamento na área da estação de trem (sem palmilha)

Proteção contra vibrações
e redução do ruído aéreo
secundário
mudanças significativas em relação ao
ruído aéreo propagado diretamente.

Em comparação com a manta sub-lastro, as palmilhas altamente elásticas
representam uma medida simples e
econômica para a redução de vibrações nas linhas ferroviárias. Além
disso, elas apresentam todas as
características positivas de uma
palmilha elastoplástica.

O ruído aéreo secundário surge da
radiação do som de uma estrutura que
começa a vibrar, por exemplo, quando
um trem passa pela mesma.
Isso se aplica principalmente a estruturas de metal como pontes de aço e
viadutos. As palmilhas elásticas para
dormentes com características isolantes de vibrações são formas eficientes
de reduzir o ruído aéreo secundário.

ependendo da deflexão máxima
permitida nos trilhos, os dormentes com palmilhas alcançam níveis de
perda de inserção na ordem de 10 dB(v)
até 15 dB(v) (a 63 Hz). No entanto, até
o momento, não foi possível identificar
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Perda de inserção em dB

Efeito das palmilhas para dormentes
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As vibrações são reduzidas na gama
de frequência determinante, o que
diminui as emissões nos ambientes
adjacentes.
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Fonte: Köstli K.; Palmilhas para dormentes para redução de
emissões de ruído estrutural; S 10; Artigos de anais, 10.º Simpósio
de dinâmica de construção e medições de vibrações, Ziegler
Consultants, 2007.
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Elasticidade adaptada
em aparelhos de mudança
de via com palmilhas

Redução
da corrogação
A corrugação é caracterizada por
desgastes ondulatórios na superfície
dos trilhos.
esquisas de longos anos concluíram que as palmilhas para dormentes retardam significativamente o
surgimento deste tipo de danos na via
permanente. Este fato é evidente
principalmente nas curvas estreitas da
via permanente.

P

Os níveis de rigidez longitudinal
variam dentro dos aparelhos de
mudança de via. Os motivos para isso
são os diferentes comprimentos dos
dormentes e dos componentes com
ação de enrijecimento, como o jacaré,
contra-trilho ou agulhas.
s diferentes níveis de rigidez
longitudinais causam cargas
dinâmicas diferentes durante a passagem do trem pelo AMV. Isso leva a um
rápido desgaste da ferrovia, aumentando os custos de manutenção e reduzindo o conforto da viagem. Além disso,

O

as vibrações propagam-se através do
subsolo para as edificações próximas à
ferrovia.
A Getzner oferece, especialmente para
os aparelhos de mudança de via, uma
combinação de diferentes palmilhas
para dormentes (níveis de rigidez). Elas
homogenizam a passagem da carga
dinâmica na superestrutura. As
diferenças nas deflexões são minimizadas, suavizando a passagem pelo
aparelho de mudança de via. E disso
resulta um padrão de carga uniforme
que protege o lastro.

Profundidade média da onda em mm

Desenvolvimento temporal de desgastes por corrogação em curvas
da via permanente
0,20

25 milhões de t*

(Raio de curvatura: 230 m)
20 milhões de t*
0,15

Com a palmilha para dormente
Sylomer®
Módulo de compressibilidade estática
0,15 N/mm3

15 milhões de t*

0,10

10 milhões de t*

0,05

5 milhões de t*
0 milhões de t*
*Cargas das linhas férreas
em toneladas brutas

0,00
2003
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Sem palmilhas para dormentes

2004

2005

2006

2007

2008
Data

Relatório final Hief lau,
Universidade de Innsbruck, 2001

As palmilhas para dormentes da
Getzner também contribuem para
aumentar os intervalos de tempo entre
as operações de manutenção, e socaria
do lastro. Maior conforto de viagem e
custos mais baixos do ciclo de vida
tornam as palmilhas para dormentes
da Getzner uma solução ideal para os
gestores de redes ferroviárias.

— Suavização da deflexão durante a
passagem dos trens
— Aumento do conforto para o passageiro
— Proteção do lastro
— Redução de vibrações
— Redução dos custos do ciclo de vida (LCC)
Com um modelo computacional de
desenvolvimento próprio, a Getzner
pode simular a deflexão na passagem
do trem por uma zona de transição, e
otimizá-la com o uso específico e
eficiente das palmilhas.

Adequação do grau de
rigidez da via permanente
nas zonas de transição
s palmilhas para dormentes
ajudam a reduzir os saltos da
deflexão devido à rigidez, além de
evitarem vazios abaixo dos dormentes.
Estes surgem, sobretudo, nas zonas de
transição onde coexistem componentes
da superestrutura de diferentes níveis
de rigidez. As palmilhas para dormentes proporcionam uma passagem
homogênea pela zona de transição, e
ainda uma proteção dos componentes
da via permanente.

A

Superestrutura lastrada

Pontes
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4 O uso de palmilhas para
dormentes compensa

Consideração dos custos do ciclo de vida (LCC) no
uso das palmilhas para dormentes
tempo de vida útil possível de uma via
permanente, períodos mais longos
entre as operações de socaria de lastro
acarretam um prolongamento significativo da vida útil de toda a malha
ferroviária.

Há vários anos que tem sido sistematicamente pesquisado se o uso de
palmilhas para dormentes altera a
qualidade geométrica da via permanente. Os resultados desses estudos
são continuamente incorporados no
desenvolvimento do produto.

Além disso, considerando os custos
provenientes de problemas operacionais, como bloqueios da via permanente para efetuar operações de manutenção, fica claro que as palmilhas para
dormentes são um investimento
extremamente rentável, especialmente
em ferrovias de carga.

ma das observações efetuadas no
uso das palmilhas para dormentes
é um aumento no intervalo entre as
operações de socaria do lastro com um
fator de aproximadamente 2 a 2,5.
Levando em consideração que o ciclo
de socaria do lastro é um indicador do

U

Composição dos custos anuais normalizados
(linhas férreas com alta tonelagem anual bruta)
120%

100%

100

80%

60%

71
61
48

Avaliação estatística
(Taxa de juro 0%)

40%
23
20%

16

10

13

0%
Superestrutura convencional
com trilhos 60E1 e dormentes
de concreto
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Superestrutura com trilhos
60E1 e dormentes com palmilha

Custos anuais
Depreciação
Custos por problemas operacionais
Custos de manutenção

5 Experiência com
palmilhas para dormentes

Amplamente comprovadas
Quase todas as grandes empresas
ferroviárias na Europa utilizam as
palmilhas para dormentes da Getzner
há mais de 20 anos.
s palmilhas para dormentes são
utilizadas para a proteção contra
vibrações, introduzem elasticidade em
estruturas de grandes pontes, melhoram a qualidade geométrica da via
permanente e reduzem os custos de
manutenção das linhas férreas.

A

As palmilhas para dormentes da
Getzner apresentam propriedades excelentes ao longo do tempo. Isso se

comprova com os dormentes com
palmilhas que foram removidos para
teste. Adicionalmente, as medições
efetuadas em secções de linha férrea
equipadas com palmilhas para dormentes também confirmam a qualidade
excepcional das mesmas.
Para garantir a durabilidade das
palmilhas para dormentes estas são
testadas à longevidade conforme a
norma BN 918 145-1. Esses testes são
realizados por um instituto de teste
certificado (por exemplo, a Universidade Técnica de Munique) ou internamente no laboratório principal de
testes da Getzner.

Laboratório de teste da
Getzner

Palmilhas Getzner SLB 2210G após 190
milhões de toneladas de carga. As
marcações plásticas das pedras no
material impedem o deslocamento da
camada superior do lastro. Não há
rasgos ou perfurações das palmilhas.
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6 Seleção do dormente: A palmilha
certa para qualquer aplicação

Palmilhas para dormentes
Getzner: grande variedade
de produtos para selecionar
rês materiais, disponíveis em
diferentes níveis de rigidez,
atendem a toda a gama de aplicações,
desde proteção contra vibrações
altamente eficiente, até a melhoria da
qualidade geométrica da via permanente.

T

Os três materiais:
SLB – material elastoplástico
SLS – material elastoplástico com
elementos de amortecimento
SLN – material altamente elástico sem
elementos de amortecimento

Modelos
SLB

Proteção contra
vibrações

Bonde
100 kN

Modelos
SLS
Metrô
120 kN
Tipos
SLN
Carga axial
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Trem de passageiros
250 kN
Trem de carga
(cargas axiais pesadas)
370 kN

Ponte Öresund

Escolha da palmilha
Getzner ideal

A palmilha certa para
todas as ferrovias
A especialidade da Getzner é o
material composto de elastômeros de
poliuretano microcelulares com
diferentes características para a
superestrutura ferroviária. Componentes de Sylomer® e Sylodyn® já
foram testados e comprovados há
décadas sob condições extremas nas
mais diferentes indústrias.
Getzner oferece a palmilha para
dormente ideal para qualquer
aplicação: desde os modelos elastoplásticos, SLB, para a melhoria exclusiva da qualidade geométrica da via, até
às palmilhas altamente elásticas de
Sylomer® (Modelos SLS) e Sylodyn®
(modelos SLN) para isolamento de
vibração.

A

Para reduzir a carga no lastro são
usadas as palmilhas elastoplásticas do
modelo SLB. As propriedades do
material otimizadas nestes modelos
permitem uma incorporação particularmente estável do lastro na palmilha. O
alto amortecimento desses modelos de
palmilhas tem um efeito positivo no
comportamento de vibração do
dormente.

Se o objetivo principal for a redução de
vibrações, então é recomendável o uso
das palmilhas elásticas dos modelos
SLS (Sylomer®) ou dos modelos
altamente eficientes SLN (Sylodyn®).
E se por um lado as palmilhas de
Sylomer® apresentam ainda uma certa
proporção de amortecimento, as
soluções com Sylodyn® alcançam níveis
idênticos de rigidez dinâmica e estática. Por isso, é possível uma solução
extremamente eficaz, mesmo com um
ligeiro aumento adicional na deflexão
do trilho.

A Getzner tem a palmilha ideal
para qualquer aplicação ferroviária. A escolha dos modelos
apropriados ocorre com base na
deflexão máxima permitida nos
trilhos, que por sua vez é determinada pela carga axial aplicada.
s modelos de palmilha do mesmo
grupo de material se diferenciam
principalmente pela sua elasticidade. A
elasticidade é verificada usando o
módulo de compressibilidade estática.
Ela ocorre através de um teste conforme a norma DIN 45673-1 em uma placa
perfilada de lastro (placa de lastro
padrão). A Getzner dispõe de modelos
otimizados de palmilhas para uso em
bondes, metrôs, trens regionais, linhas
férreas de bitola standard, linhas
férreas de alta velocidade, além de
aplicações especiais, como para cargas
axiais de até 37 toneladas.

O

As palmilhas elastoplásticas diminuem
os custos de manutenção anuais e
aumentam a vida útil da ferrovia.

13

7 Conexão segura

A montagem na
fábrica de dormentes

Instalação de palmilhas
nos dormentes de concreto

As palmilhas para dormentes da
Getzner podem ser adaptadas a
qualquer forma de dormente.

A instalação das palmilhas nos
dormentes pode ser realizada utilizando métodos tradicionais.

s palmilhas para dormentes de
concreto são fabricadas de forma
padronizada com malha de conexão (com a letra de identificação "G"
no final da designação do modelo).
Este tipo exclusivo de malha de
conexão da Getzner está integrado nas
palmilhas e serve para fixar toda a
superfície da palmilha ao dormente.
Durante a fabricação do dormente, a
malha de conexão é inserida no concreto ainda úmido. A malha de conexão
garante uma ligação duradoura entre a
palmilha e o dormente de concreto,
independentemente da consistência do
concreto e do processo de produção.

evido ao peso relativamente baixo
das palmilhas, o número de
dormentes por carruagem permanece
inalterado. Da mesma forma, as
operações de manutenção da via
permanente podem ser executadas
sem limitações.

A

Produção de dormentes

Trem de instalação com palmilhas nos
aparelhos de mudança de via
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O procedimento de junção funciona
sem aditivos ou pré-tratamentos
dispendiosos, atendendo desde já aos
requisitos da norma BN 918 145-1. Se o
cliente assim o desejar, as palmilhas
podem ser montadas nos dormentes
de concreto já finalizados. Neste caso,
a entrega das palmilhas para dormentes ocorre sem a malha de conexão integrada. As palmilhas são coladas
utilizando-se uma cola apropriada, que
pode ser entregue pela Getzner junto
com o produto, quando solicitado pelo
cliente.

D

Nas zonas de transição com dormentes
com e sem palmilha pode ser necessária a adequação dos níveis de rigidez
da via através de uma transição suave.
Isso se aplica principalmente às
palmilhas menos rígidas (módulo de
compressibilidade estática < 0,15 N/
mm3 ).) Para efetuar esta transição na
rigidez, a Getzner recomenda usar
dormentes com palmilha mais rígida,
num comprimento de via entre 20 a 30
metros.

8 Referências
internacionais

Os projetos da Getzner
falam por si mesmos
As soluções da Getzner podem ser
encontradas um pouco por todo o
mundo, assim como a equipa Getzner.
Getzner está estrategicamente
presente nas regiões mais importantes do mundo com suas 10 filiais.
Dispondo de vários parceiros, a empresa atende praticamente a todos os
mercados relevantes a nível mundial.

A

Objetivo: dormentes para isolamento
de vibração
— Linha leste do metrô de Amsterdão,
Holanda
— Tunnel Bruchsal, Alemanha
— Umega Oka Line, Japão
— Britomart Station, Nova Zelândia
— Matstetten-Rothrist, Suíça
— Timelkam, Feldkirch e
Hallwang, Áustria

Objetivo: aparelho de mudança de
via equipado com palmilhas para
dormentes
—
—
—
—
—
—

ÖBB, Áustria
DB, Alemanha
SBB, Suíça
CR, República Checa
Pro Rail, Holanda
Jernbaneverket, Noruega

Lista de referência "Palmilhas para
dormentes em superestrutura lastrada"
(excerto):
Objetivo: proteção do lastro e
melhoria da qualidade geométrica
da via permanente
— ÖBB, Áustria
— DB, Alemanha
— SBB, Suíça
— SNCF, França
— Bane Denmark, Dinamarca
— KR, Coreia do Sul
— Jernbaneverket, Noruega
— CR, República Checa
— Infrabel, Bélgica
— ADIF, Espanha
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