Sistema massa-mola

1 Ruído estrutural e suas
consequências

A calma instala-se
O tráfego rodoviário e ferroviário
causa ruído estrutural devido à
sua velocidade e peso. Este ruído
alastra-se pelo solo, causando
vibrações em edifícios, maquinaria
ou em equipamentos de medições
sensíveis nas proximidades.

s edifícios, seus equipamentos e
maquinaria são também sistemas
suscetíveis a criar vibrações. As excitações provocadas devido à passagem de
trens ou tráfego rodoviário amplificamse através da estrutura dos edifícios e
objetos afetados. As vibrações mecânicas e o som aéreo resultante das mesmas, ou em outras palavras, ruído, são
prejudiciais ao ser humano em caso de
exposição a longo prazo. As vibrações

O

também afetam o funcionamento de
máquinas e equipamentos, em alguns
casos prejudicando as suas operações,
resultando em influências negativas
na sua qualidade e produtividade.
Além disso, uma solicitação dinâmica
excessiva na estrutura da edificação
pode causar danos nos materiais de
construção, provocando fendas e
fissuras.
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2 Proteção eficaz contra
ruído estrutural

Eiciente há
décadas
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s emissões de ruído estrutural podem ser reduzidas na sua origem,
utilizando para isso medidas especificamente desenhadas para cada caso em
especial. Os sistemas massa-mola são
utilizados para proteção contra o ruído
estrutural, especialmente quando as
exigências para a redução deste são as
mais elevadas. Os materiais Sylomer® e
Sylodyn® são utilizados

A

em todo o mundo como suportes
elásticos individuais. Eles garantem
a eficiência necessária ao longo de
décadas. Combinado com o Know-How
técnico da Getzner, estes materiais,
que já se provaram em campo, são hoje
considerados como a solução técnica
standard de alta tecnologia para
sistemas massa-mola.

Vantagens em fazer suportes com
Sylomer ® e Sylodyn ®

O Sylomer® e o Sylodyn® são os materiais ideais para usar em qualquer
método de construção como suporte
elástico dos sistemas massa-mola.

— Elasticidade de confiança, homogênea e de longa duração
— É possível sobrecarregar o material com cargas extremas
por um curto espaço de tempo
— É possível transitar com veículos pesados sobre o material
— Custos de construção baixos devido à possível variação da
densidade, espessura e área de carregamento do material
— Permite diferentes formas construtivas, devido à manufactura
de diferentes densidades, diferentes espessuras, e à área de
carregamento do material
— Altamente eficiente e estável ao longo do tempo
— Com custos mínimos de manutenção
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3 Como funciona um
sistema massa-mola

Isolar vibrações com
eicácia
O objetivo do isolamento de vibração
é desacoplar a superestrutura do seu
ambiente circundante, de forma a
reduzir a transmissão de vibrações
e ruído estrutural.

F e(t)

desacoplamento é alcançado
através do desenvolvimento de
um sistema capaz de vibrar. Se for
instalada uma camada elástica permanente em Sylomer® ou Sylodyn®,
o isolamento é feito diretamente na
fonte das emissões. Com isso é garantido que a força no ponto base Fu(t)
é inferior à força de excitação Fe(t),
resultando numa redução das
vibrações produzidas nos pontos
de suporte das forças.
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função de uma superestrutura
suportada elasticamente pode ser
descrita facilmente com a ajuda de um
sistema substituto, referido usualmente como um sistema de movimento
harmônico simples. Muitos dos problemas de vibração podem ser explicados
quando utilizado este simples modelo
físico. Se a massa da superestrutura é
deslocada da posição de equilíbrio por
uma força Fe(t) externa de curta duração, então, a massa realiza vibrações
com a frequência natural f0.

A
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ƒ = 2π1
0

c
m

c = rigidez dinâmica da mola
m = massa da superestrutura +
massa oscilante do conjunto
de rodas

rapidez com que a amplitude
desta oscilação termina depende
do coeficiente de amortecimento da
mola. Para materiais como o Sylomer®
e Sylodyn®, o amortecimento é descrito
pelo fator de perda mecânica.

A

Fator de transferência de carga VR

Para avaliar um sistema massa-mola
deve ser determinada a amplitude
de resposta em frequência (valor da
função de transferência). Esta descreve
a relação da amplitude baseada na
frequência f ou baseada na relação
da frequência entre o ponto de suporte
da força Fu(t) e a força de excitação
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Fe(t) no caso de isolamento na fonte.
No sistema de isolamento de vibração
existem duas áreas, especificamente
uma área de amplificação e uma
área de isolamento.
A amplificação só surge quando a
frequência de excitação coincide
em valor com a frequência natural
do suporte elástico, ou se houver
um estímulo de banda larga.
O isolamento começa a partir de uma
frequência que corresponde a 2•f0.
A resposta da amplitude da frequência
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Em termos de propriedades da mola de
um sistema massa-mola, isso significa
que este deve exibir um rácio mais
baixo possível entre a rigidez dinâmica e estática. A rigidez dinâmica do
suporte deve ser apenas submetida a
pequenas alterações devido à frequência e à carga.
O dimensionamento de um sistema
massa-mola é uma tarefa de otimização para engenheiros. Esta tarefa
exige know-how aprofundado e
especializado que a Getzner oferece
há anos com os seus parceiros. O funcionamento de um sistema massa-mola
pode, no entanto, ser muito influenciado pela presença de água sob a massa,
através, ou no sistema. Portanto, na
construção de um sistema massa-mola,
é essencial a instalação de um sistema
de drenagem que seja suficiente e
permanente.
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2,0

indica que a amplificação na frequência natural de isolamento f0 é reduzida
com o aumento do nível de amortecimento, enquanto o nível de isolamento
é reduzido com o aumento do amortecimento
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4 Diferentes
modelos

Uma variedade de diferentes tipos
construtivos de sistemas massa-mola
foi desenvolvida nas últimas décadas
pelo sistema ferroviário europeu. Por
exemplo, existem modelos que vão
desde construção com concreto moldado no local, utilização de elementos
pré-fabricados, combinações de ambos, ou com e sem base de lastro.
a escolha dos suportes elásticos
para sistemas massa-mola é crucial que se escolha o melhor método
construtivo, para que a funcionalidade
e eficiência econômica do sistema
global sejam as melhores .

N

Independente da escolha ser em toda
a superfície, em suportes de faixas ou
suportes pontuais – com seu know-how
a Getzner garante soluções tecnicamente vantajosas, economicamente
sustentáveis e eficientes.
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Suporte em toda a superfície

Suporte em faixas

Suportes pontuais

Suporte em toda
a superfície

Suporte
em faixas

Suportes
pontuais

om um suporte elástico em toda
a superfície, e dependendo da
utilização, são obtidas frequências
naturais entre 14 e 25 Hz. Isso corresponde a um isolamento acústico do
ruído estrutural de até 30 dB na faixa
de frequência crítica.

O

s suportes em faixas são preferencialmente usados em sistemas
massa-mola que utilizam elementos
pré-fabricados de construção, ou combinações de elementos pré-fabricados/
concreto moldados no local. As forças
horizontais resultantes do uso normal do trem durante a sua condução
– tanto na direção de deslocamento
(forças de frenagem e aceleração)
quanto transversalmente ao eixo do
trilho (por exemplo, forças centrífugas,
forças transversais com origem em erros de geometria de trilho) – são facilmente controláveis devido às grandes
áreas de contato entre o elemento e o
suporte.

O

C

Um suporte em toda a superfície
da Getzner oferece vantagens nas
seguintes áreas:
— Construção fácil, rápida e econômica
— Baixo risco de erros de construção
— Maior área de distribuição das
cargas pelo solo
— Amortecimento das vibrações
estruturais nos elementos de
suporte da via
— Pequeno número de juntas de
instalação
— Alta estabilidade horizontal
no sistema global
— Sistema global mais econômico

Com o suporte em faixas é possível
alcançar baixas frequências naturais
do sistema (8 - 15 Hz), quando comparadas com a aplicação de suporte
em toda a superfície, com custos mais
baixos. Em geral um maior isolamento
acústico estrutural é conseguido
através do suporte em faixas.

método de construção selecionado
para a via permanente determina
o tipo de suporte pontual. Normalmente são usadas placas de cofragem
perdida, com os trilhos embebidos, que
após a cura do concreto são elevadas
para a posição final. Os suportes são
inseridos através de orifícios próprios
para a instalação, localizados na placa.
Visto que a operação do trem introduz
forças horizontais provenientes da sua
condução, deverá ser dada especial
atenção ao dimensionamento das
pequenas áreas de contato entre
os suportes e a laje. Para limitar os
deslocamentos horizontais e mantê-los
em valores que estejam de acordo com
os requerimentos, usamos os valores
ótimos para o módulo de cisalhamento,
a espessura do suporte e a superfície
do suporte.
Com os suportes pontuais consegue-se
atingir as frequências naturais mais
baixas (5 - 12 Hz). Este tipo de suporte
responde às mais altas exigências relativamente à proteção contra o ruído estrutural. Este sistema facilmente atinge
um isolamento acústico estrutural com
valores acima dos 30 dB.
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5 Concepção de transições
em suportes elásticos

Para uma transição
suave
s áreas de transição entre diferentes superestruturas (trilho com
lastro, trilho sobre laje) devem ser
planejadas com muita precisão, para
prevenir imperfeições permanentes
nos trilhos. As zonas de transição
surgem sempre nos sistemas massamola, pois estes, quando em comparação com superestruturas normais,
apresentam assentamentos maiores.
As áreas de transição estão também
sempre sujeitas a solicitações especiais
devido a oscilações de temperatura
e deterioração do concreto. Também
neste caso a Getzner oferece soluções
competentes.

A

A rigidez necessária para a execução
das transições no sistema pode ser
alcançada, por exemplo, através de:
— Uma disposição compensada dos
suportes
— Uma mudança da rigidez do
material de suporte
— Instalação de palmilhas entre os
trilhos e os dormentes
— Instalação de palmilhas para
dormentes

Na execução devemos considerar que
as elevadas forças no apoio podem
sobrecarregar o sistema de fixação do
trilho. Usando o método dos elementos
finitos (MEF), a Getzner calcula e simula todos os fatores para a disposição
ideal nas zonas de transição.

Transição entre sistema
massa-mola e superestrutura lastrada utilizando palmilhas elásticas para dormentes.
Trilho com lastro
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Trilho sobre laje
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6 Erros de execução na
construção

A nossa experiência
dá-lhe coniança
rros de construção ou de projeto,
detalhes construtivos incorretos
ou omitidos afetam ocasionalmente
as propriedades reais dos sistemas
massa-mola.

E

Exemplos incluem:
— Drenos insuficientes ou inexistentes levam a um “efeito rolha”
no sistema
— Em sistemas de suporte em toda a superfície: mantas ausentes,
inadequadas ou mantas laterais muito rígidas
— Mau isolamento das galerias de cabos, entradas de drenos
defeituosas e outras conexões com defeitos
— Material de suporte inadequado ou espessura mínima insuficiente
no suporte
— Grande número de juntas
— Instalação incorreta ou descuidada do material no suporte
— Execução do projeto com erros na distribuição uniforme da
carga sobre o material elastômérico

s deficiências na execução de um
sistema massa-mola só podem
geralmente ser resolvidas mais tarde,
normalmente com grandes custos e esforços. Em função da gravidade destes
erros é necessário, em alguns casos,
reconstruir toda a via.

A
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7 Requisitos para
suporte de
um elastômero

Versáteis e
comprovados
á mais de quatro décadas, que
os materiais Sylomer® e Sylodyn®
vêm sendo colocados nas superestruturas das ferrovias, comprovando a sua
eficácia na mitigação de vibrações e
diminuição do ruído estrutural.

H

Os materiais Getzner contribuem para
a proteção de estruturas de engenharia, melhoram a estabilidade da infraestrutura ferroviária, reduzem a solicitação dinâmica no lastro e, com isso, o
custo de manutenção. Mesmo depois
de mais de 30 anos, as aplicações
ferroviárias em Sylomer® e Sylodyn®
permanecem com características
idênticas. Após remoção e análise de
amostras o elastômero não apresentou
fadiga, mesmo após muitos anos em
operação.
Particularmente em casos em que o
suporte é em faixas ou pontual, é importante definir, em projeto, os requisitos relativos ao material a utilizar no
suporte e o seu controle de qualidade.
norma DIN 45673-7, “Vibrações
mecânicas – elementos elásticos
da superestrutura dos trilhos – parte
7: Métodos de ensaio de laboratório
para elementos elásticos de sistemas
massa-mola” complementa com mais
informações em relação à utilização e
execução de testes de rigidez estática
e dinâmica.

A

Condições para o funcionamento de sistemas
massa-mola de longa duração:
— A rigidez estática e dinâmica do sistema devem ser avaliadas para
podermos determinar as propriedades especiais que o suporte
necessita.

— Mudanças nas propriedades específicas do suporte devido às cargas
sobre o mesmo são testadas com testes de vibração de longo termo,
que consistem em pelo menos três milhões de ciclos de carga.
— As mudanças realizadas às propriedades do material devido a
influências do meio ambiente (p. ex., Ozônio, água, óleos, produtos
químicos), devem ser também avaliadas.
— Mais testes determinam a extensão até qual a geometria da via
muda devido à fluência, às cargas e às influências do meio ambiente.
— A qualidade do material é monitorizada cuidadosamente ainda
antes da instalação.

13

8 Cálculo de
elementos finitos
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A análise do método dos
elementos finitos produz
os seguintes resultados:

Saber o que
esperar

— Capacidade de suporte da laje
de apoio

P

— Deformação estática devido ao
peso próprio
— Formas modulares
— Frequências naturais
— Especificações sobre as forças
aplicadas
— Solicitações dinâmicas e
movimentos oscilatórios
— Comportamento do sistema em
caso de um determinado estímulo
(simulação)
— Previsões sobre o comportamento
dinâmico de um sistema para
diversos parâmetros do sistema

ara efetuar uma análise de sistemas deve ser sempre desenvolvido um sistema físico substituto que consiste em
relações de massas, rigidez e coeficientes de amortecimento.
A análise de sistema mais conhecida é o cálculo de elementos
finitos (cálculo de EF).
No isolamento de vibrações, é normalmente assumido que o
objeto a isolar das vibrações (laje de apoio da via) e o subsolo
são ambos corpos rígidos. O objetivo desta pressuposição
é verificar os valores do isolamento alcançado através de
simulações. No entanto, se quisermos explorar os limites e
compreender o comportamento global do sistema, deverá ser
permitida a introdução de mais graus de liberdade reais, relevantes para o sistema, e analisados com a ajuda de um
programa de cálculo do tipo do Método dos Elementos Finitos
(MEF).
s requisitos de projeto estão constantemente aumentando. A Getzner oferece uma variedade de serviços como
parceiro competente, para ajudar consultores e escritórios de
engenharia nestas matérias complexas.

O

— Modificações necessárias para obter
o comportamento dinâmico desejado
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9 Instruções de instalação
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Isolamento de um sistema
massa-mola com drenagem

Medidas preparatórias

Fornecimento

Montagem

D

urante a instalação é importante garantir que o suporte
em Sylomer® ou Sylodyn® desacople
completamente a laje concretada posteriormente, do ambiente circundante.
Pontes de ruído podem impedir que
o isolamento de vibrações funcione
eficazmente. É também importante que
se assegure uma drenagem correta do
sistema.

A

Getzner fornece os materiais diretamente no local de construção:
Mantas laterais, suportes em tiras e
pontuais, em paletes. As mantas para a
base são fornecidas em rolos com uma
largura padrão de 1,50 m. Dependendo
da geometria e das condições de instalação a Getzner prepara as mantas já
na fábrica, permitindo uma instalação
rápida e econômica.

O subsolo deve, assim, ser plano e livre
de objetos pontiagudos ou com arestas
aguçadas. Se isso não for possível
devido a possíveis condicionamentos
de obra, deverá colocar-se uma tela de
proteção entre o fundo e a manta, para
proteger adequadamente a camada
de suporte. A proteção utilizando uma
camada de nivelamento em concreto
leve foi também testada com eficácia. Os suportes pontuais devem ser
posicionados corretamente e com
precisão. Uma estrutura em aço para
o correto posicionamento do material
também representa uma boa opção.

As mantas de piso podem ser colocadas tanto longitudinalmente quanto
transversalmente ao eixo do trilho.
Aqui é importante minimizar o número
de juntas. As juntas que ainda existem
deverão ser fechadas com a ajuda de
uma fita adesiva, de forma a impedir a
entrada da calda de concreto nas
mesmas, que podem formar pontes de
ruído.

Getzner tem o cuidado de verificar
o peso total da manta enquanto produz o material em rolos. Desta
maneira garante-se que as mantas
podem ser facilmente colocadas na sua
posição final por uma equipe de dois
homens. Com este sistema é possível
montar mais de 500 m2 por pessoa e
por dia. Os suportes em tiras ou pontuais podem ser posicionados por uma
única pessoa. O corte da manta em
comprimento, ou os cantos que sejam
necessários realizar para o correto
posicionamento das mesmas, são facilmente executados com uma lâmina.

A

Se necessário a Getzner realiza planos
de colocação das mantas, ou disponibiliza um supervisor no local de construção, para assegurar uma correta
instalação dos nossos produtos.

Se se optar por uma solução de suporte para toda a superfície, faz então
sentido efetuar um reforço no material.
Neste caso, este deve assegurar uma
distribuição suficiente das cargas sobre
as mantas de Sylomer® ou Sylodyn®.
Suportes apropriados, em placas de
madeira ou plástico, evitam pressões
superficiais ou assentamentos excessivos.
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10 Referências
internacionais

Linha exterior em Tóquio

s soluções Getzner podem ser
encontradas um pouco por todo
o mundo – assim como os nossos
especialistas. Com as nossas 10 iliais
temos uma presença local em várias
regiões geográicas. Atendemos
praticamente todos os mercados
relevantes do mundo, com a ajuda
dos nossos parceiros de vendas.

A

Filiais em:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bürs, Áustria
Berlim, Alemanha
Munique, Alemanha
Stuttgart, Alemanha
Lyon, França
Omã, Jordânia
Tóquio, Japão
Pune, Índia
Pequim, China
Charlotte, US

Filiais Getzner
Parceiros de vendas Getzner
Países de referência
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Linha de VLT em Milão

Linha de VLT em Nottingham

s projetos executados pela
Getzner falam por si. Aqui
está uma amostra da nossa lista
de referências no setor ferroviário:

Via férrea de bitola padrão Linhas de VLT

O

Projetos selecionados:
— Eixo ferroviário Brenner, linha de
abordagem do norte, entrada norte
Brenner, Túnel Römerberg, Túnel
Zammer, Túnel Arlberg, Novo Túnel
Lainz, Túnel Sittenberg (ÖBB)
— Túnel Cidade de Leipzig, Antigo
Túnel Mainz,
Novo Túnel Mainz, Túnel Tiergarten,
Berlim Norte-Sul, Lehrter Bahnhof
(estação de trem), Amperbrücke
(ponte), conexão de aeroportos
Colônia/Bonn, Túnel Siegauen, Túnel
Audi Ingolstadt (DB AG)
— NEAT: Túnel Zurichberg, Túnel
Zimmerberg (SBB)
— Roma-Fiumicino, Udine-Tarvisio,
Milão-Saronno, Catania (FS)
— Channel Tunnel Rail Link (Túnel da
Mancha)
(Network Rail)
— Bruxelas (SNCB)

Linhas de metrô em Munique

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Augsburgo
Barcelona
Berlim
Berna
Bordeaux
Brest
Constantine
Essen
Florença
Genebra
Gotemburgo
Graz
Grenoble
Isfahan
Le Mans
Linz
Lyon
Madri
Marselha
Mashhad

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Milão
Montpellier
Munique
Nantes
Nice
Nottingham
Orleães
Paris - St. Denis
Paris - T1
Praga
Roma
Rouen
Santo Domingo
Sevilha
Shiraz
Estrasburgo
Estugarda
Tenerife
Valência
Viena

Linhas de metrôs/
tráfego rápido
— Atenas
— Augsburgo
— Berlim
— Bochum
— Buenos Aires
— Dortmund
— Düsseldorf
— Hong Kong
— Incheon

— Cracóvia
— Milão
— Munique
— Nova Iorque
— Nuremberg
— São Paulo
— Viena
— Zurique
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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
Getzner Spring Solutions GmbH
Gottlob-Grotz-Str. 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
T +49-7142-91753-0
F +49-7142-91753-50
info.stuttgart@getzner.com
Getzner France S.A.S.
Bâtiment Quadrille
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon
France
T +33-4 72 62 00 16
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
info.pune@getzner.com
Nihon Getzner K.K.
6-8 Nihonbashi Odenma-cho
Chuo-ku, Tokyo
103-0011, Japan
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