Porque os Amortecedores
Hidráulicos MAURER são os melhores
Em um projeto os dispositivos mais baratos não são necessariamente os que
apresentam os melhores resultados, os
dispositivos que proporcionam as melhores economias de custos na estrutura são
demonstrados abaixo.

F (kN)

A lei para construção dos amortecedores
hidráulicos:
0

Em projetos, a força de resposta dos
amortecedores é a força máxima que
deve ser levada em conta para a concepção do sistema das âncoras, assim como
da estrutura adjacente. Compare as
forças máximas Fmax para os três diferentes valores de “a” acima mencionados,
considerando a velocidade máxima de
Vmax = 300 mm/s:

a = 0.015

Fmax = 12,600 x 3000.015

=

13.725 kN

a = 0.10

Fmax = 12,600 x 3000.10

=

22.289 kN

a = 0.15

Fmax = 12,600 x 3000.15

=

29.644 kN

O verdadeiro valor dos amortecedores
hidráulicos MAURER reside na minimização do custo global da estrutura exposta
aos eventos sísmicos.

0.1

Movimentos Térmicos

1.0

10

1,000 log v(mm/s)

Vento
V
e Travamento

Traduzindo para a linguagem da engenharia, elevadas forças se movem mais
rapidamente sobre a estrutura. Isso resulta em implicações na elaboração dos
projetos e na deﬁnição do sistema de
proteção estrutural.

7.3.2 Velocidade excedente
O cálculo da força deve ser ampliﬁcado pelo fator de conﬁabilidade yv igual a fórmula abaixo:
Onde:

yv = (1+td)•(1,5)α

(11)

td

é a tolerância típica a reação garantida pelo fabricante.

α

é o expoente da Lei constitutiva garantida pelo fabricante.
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Nota: A tolerância típica a reação garantida pelo fabricante à uma temperatura ambiente é de ± 15% (td= 0,15).
De qualquer forma, o valor td a ser considerado para ﬁns de projeto deve incluir os efeitos da temperatura.

O que a Norma Européia prEN15129
diz sobre os Amortecedores Hidráulicos
Um adicional de segurança para as
estruturas é um subproduto com pequeno valor de “a”. Porque, caso em
que a velocidade dos movimentos reais
execedam as velocidades de projeto, um
valor muito pequeno de “a” pode limitar
a força de reposta, esta que o projetista
deve ter atenção. Os amortecedores hidráulicos com baixos valores de “a”.

Se for considerado esta fórmula e assumido a tolerância típica de reação
igualmente para todos os valores de “a”,
o fator de conﬁança e o aumento das
forças em porcentagem devem ser como
as à seguir:

Em consequência, os produtos adequados para o uso em obras rodoviárias
podem não se adaptarem igualmente
às estruturas de OAE ferroviárias, de
modo então à ser considerado estas
particularidades.
A seguir será demonstrado que a
Maurer Söhne pode fornecer uma gama
completa de produtos e acessórios que
atendem os requisitos especiais das OAE
ferroviárias.

Extraido da Norma prEN15129 – Dispositivos antisísmicos

A norma européia prEN15129 obriga o
governo a utilizar os dispositivos antisísmicos. No capítulo 7.3.2 é introduzida a
fórmula em acordo com a força que por
sua vez deve aumentar em função do valor de “a”, na ocorrência de um excesso
de velocidade.

Os amortecedores hidráulicos MAURER projetados para forças de
2,500 KN e capacidade de movimentos de 700 mm foram utilizados
na Ponte Domovinski na Croácia.
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Força característica
real versus curva de
velocidade de um
amortecedor hidráulico12.600 KN equipado com a unidade
de transmissão de
choque.

Por causa da frequência e da alta velocidade dos movimentos nos Aparelhos de
apoio da Ponte Tsing Ma, causado pelo frequênte tráfego de trens em função do Aeroporto de Hong kong, a Ponte teve de ser reformada com o novo e resistente Aparelho
de Apoio MAURER MSM® - Aparelho de apoio de tração e retração MSM®.

Os nossos produtos, em particular as
Juntas de dilatação e os Aparelhos de
apoio possuem aprovações dos orgãos
de controle alemães.
A força inovadora da MAURER pode
também ser demonstrada através das
diversas patentes e certiﬁcações que
ela possui, assim como a patente do
“material deslizante” especial para os
aparelhos de apoio.

Voltando ao nosso exemplo, a força
projetada que deve ser considerada até
o máximo da velocidade de 300 mm/s
e a força de resposta nominal de 12.000
KN, incluindo o coeﬁciente de segurança, devem ser:

Aparelhos de apoio do tipo Pot equipados com o sistema de monitoramento de cargas verticais, na linha férrea do TGV francês.

Amortecedores MAURER
a = 0.015: td = 5 %
13,725 kN x 1.056 = 14,494 kN
Amortecedores de Concorrentes
a = 0.10: td = 15 %
22,289 kN x 1.197 = 26,679 kN
a = 0.15: td = 15 %
29,644 kN x 1.221 = 36,195 kN

Visão Geral do Sistema de Soluções MAURER

Quando não forem adotados os amortecedores hidráulicos MAURER, deve-se
considerar uma força de projeto para as
partes adjacentes da estrutura 250 %
maiores às respectivas forças para os
“amortecedores MAURER”.
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F é a força de resposta, C é o valor constante do amortecedor, V é a velocidade
do deslocamento em mm/s, e o expoente “a” representa o index de qualidade
do amortecedor hidráulico. Os melhores
exemplos em dispositivos apresentam
valores para “a” entre 0,10 e 0,15. Para
Maurer a = 0,015.

Os trens que passam sobre as obras de
artes especiais ferroviárias trazem diferentes requisitos, diferenciando as OAE
ferroviárias das rodoviárias. Quando os
trens passam sobre pontes ou viadutos,
as cargas do tráfego são elevadas, isto
é, a relação entre as cargas é diferente
em comparação às estruturas rodoviárias. Aliás, os trens passam mais rápido
pela estrutura do que o convencional
tráfego de veículos.

Amortecedor

F max
12,600

F = C · va
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Unidade de transmissão de choque MAURER equipado com sistema limitador de carga
(MSTL), instalado na linha férrea da Ponte Northern em Budapest na Hungria, implementando o sistema de suporte ﬂutuante em combinação com os Apoios SIP MAURER.

Aparelho de apoio
MSM® utilizado na estrutura
ferroviária de Maglev em Changai.
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Nota: A tolerância típica a reação garantida pelo fabricante à uma temperatura ambiente é de ± 15% (td= 0,15).
De qualquer forma, o valor td a ser considerado para ﬁns de projeto deve incluir os efeitos da temperatura.
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Unidade de transmissão de choque MAURER equipado com sistema limitador de carga
(MSTL), instalado na linha férrea da Ponte Northern em Budapest na Hungria, implementando o sistema de suporte ﬂutuante em combinação com os Apoios SIP MAURER.

Aparelho de apoio
MSM® utilizado na estrutura
ferroviária de Maglev em Changai.

Uma variedade de produtos para as
diferentes necessidades, desde as Juntas
Elastoblock de pequeno custo até as
nossas juntas especiais, a série DB. Considerando a variante forma 2 projetadas
para as linhas de lastro, a MAURER
oferece também o tipo convencional
de juntas de dilatação para as linhas
sem lastro.

Tipo

Movimento em direção de x
(perpendicular ao eixo da
Junta)

Aparelhos de Apoio

Movimento em direção de y Movimento
(paralelo ao eixo da Junta) Vertical

DB 40

± 20 mm

± 40 mm

± 20 mm

DB 80

± 40 mm

± 60 mm

± 40 mm

DB 130

± 65 mm

± 100 mm

± 65 mm

DB 160

± 80 mm

± 120 mm

± 80 mm

DB 260

± 130 mm

± 200 mm

± 130 mm

Os aparelhos de apoio para serem
utilizados em obras especiais ferroviárias,
devem corresponder aos requisitos das
mesmas.

especial a carga adicional é altamente
elevada, causando uma considerável
movimentação e provocando forças de
reação nos aparelhos de apoio.

A relação entre as cargas móveis
e permanentes é relativamente
grande. Na ocasião em que o trem
passa pela estrutura da obra de arte

Quando o trem passa em alta
velocidade, os movimentos devem ser
realizados em um pequeno espaço de
tempo.

Tipos de movimentos das Juntas DB Maurer. DB 160 e DB 260 são constituidas por 2 perfís.

Parafusos de ﬁxação

Seção da esteira

Apoio Esférico equipado com a placa deslizante MSM® de alto
desempenho.

Aparelhos de Apoio
Esféricos

Seção de travamento

Os Apoios esféricos apresentam uma série de vantagens sobre os convencionais
do tipo Pot.
■

Fita de elastômero,
folha seladora
Subestrutura

Princípio do desenho das
Juntas DB MAURER

■

Dois diferentes métodos de instalação
Depende do modo de construção, as
Juntas DB podem ser instaladas do
modo convencional dentro dos berços de
concreto. Como alternativa, podem ser
utilizados segmentos pré-fabricados equipados na superestrutura, isto signiﬁca
que o sistema de ancoragem das juntas
de dilatação dispensam os berços.

Esférico Apoio
■

Método convencional de Instalação.
As Juntas pré-fabricadas DB 160 são
acomodadas no berço e concretadas.

Método alternativo de instalação.
A superestrutura neste caso faz parte do
segmento pré-fabricado ﬁxada na mesma.
Este método não requer berços e facilita
o tráfego.

Laje da Ponte

As Juntas de baixo custo Elastoblock podem ser usadas em
casos onde as ﬁtas de vedação não necessitem ser vulcanizadas

Laje de aproximação

Tipos de Juntas MAURER
para OAE ferroviárias
■ Juntas de dilatação
■ Séries DB
■ Juntas para linhas sem britas
■ Juntas Abertas
■ Ramais férreos

Os aparelhos de apoio esféricos não
contem as almofadas elastoméricas,
de modo que as rotações não provocam momentos recentralizadores,
ocorridos devido a resistência da base
de elastômero, peculiaridade que deve
ser considerada em projetos de Apoios
em geral.
Com a ausência das almofadas elastoméricas, não é necessário elementos
de vedação, estes por sua vez determinam a durabilidade dos Apoios do
tipo Pot.
Da mesma forma, a pressão admissível nos aparelhos de apoio não é
governada pela pressão admissível
no bloco elastomérico, em que na
maioria dos casos esse é o fator limitante para o tamanho dos Apoios tipo
Pot.

Apoio com pêndulo
deslizante utilizado no isolamento de
pilares contra forças horizontais (SIPs)

Instalação de um Aparelho de Apoio SIP no laboratório de testes sísmicos da Universidade
da Califórnia em San Diego, USA. Apoio esférico com as curvaturas superior e inferior.

Uma nova dimensão em aparelhos de
apoio de alto desempenho pode ser alcançada quando os apoios esféricos são
combinados com as placas de MSM®,
ao invés das placas de PTFE. Nesse caso
o desempenho em temperaturas muito
baixas é muito maior devido à uma redução do coeﬁciente de atrito. Além disso,
o MSM® facilita a elevada velocidade
em deslizamento. Por último, os Apoios
Esféricos MSM® podem resistir a cargas
mais altas que os convecionais deslizantes PTFE, resultando na possibilidade de
se fabricar Aparelhos com pequenas dimensões.
Aparelhos de Apoio Esféricos
Maiores cargas
■ Grandes ângulos de rotação
■ Dimensões reduzidas
■ Transmissão direta de forças horizontais
■ Rotação pré-ajustável
■ As características de Projeto não
interferem na durabilidade dos
Apoios
■ Grande durabilidade

O aparecimento do tráfego de alta
velocidade ocasionou forças de frenagem a serem transferidas. As estruturas mais antigas no entanto, não foram
projetadas para acomodar maiores forças de frenagem. A solução técnica se
chama “Aparelho de Apoio com Pêndulo
deslizante” (SIPs), projetado para isolar
a superestrutura da mesoestrutura. A
consequência é que as forças horizontais
induzidas na superestrutura não são introduzidas para a mesoestrutura, ou vice
e versa. Neste caso o sistema de suporte
ﬂutuante combinado com a unidade de
transmissão de choque pode ser realizado, como é o caso da Ponte Northern
em Budapeste na Hungria.

Apoios tipo Pot para OAE ferroviárias

Unidade de Transmissão de choque MAURER com
Limitador de Forças (MSTL)

Em muitos países ainda é utilizado aparelhos de apoio tipo Pot. Porém mesmo
se a administração ferroviária hesita em
mudar a utilização dos Apoios tipo Pot
pelos Esféricos mais soﬁsticados, alguns
detalhes devem ser observados para
garantir uma durabilidade suﬁciente.

A nível europeu, a norma EN 1337-5
especiﬁca os tipos de materiais avaliados
para os elementos de selagem e suas
distâncias de deslizamento acumuladas.

Aço inoxidável

500 m

A

Em pontes e viadutos ferroviários que
recebem cargas relativamente grandes
as rotações nas almofadas elastoméricas
são causadas pelos trens que passam.
Essa rotação pode ser traduzida como
um movimento de “vai e vem” nos elementos de selagem, somando a distância de deslizamento acumulada nas
placas deslizantes.

Selo de bronze

1,000 m

B

POM (Polioximetileno)

2,000 m

C

Placa de carbono PTFE

2,000 m

C

Em estruturas especiais ferroviárias
além dos abalos sísmicos que podem ser
relativamente raros, uma ocorrência mais
provável como as freadas repentinas dos
trens sobre a estrutura, causam uma alta
velocidade de deslocamentos. A Unidade
de transmissão de choque (STU) exerce
a função, acoplando os elementos adjacentes de tal forma que todos os pilares
recebam uma parte equitativa da carga
horizontal. No entanto devido aos erros da construção as cargas podem não
ser distribuidas igualmente. Por exemplo, por serem mais resistentes devido
alguma razão, alguns pilares podem receber uma parte injusta das forças horizontais e terão que desviar muito mais
até que eles passem suas forças para os
pilares adjacentes. Nos piores dos casos
se mesmo aplicando o STU um membro individual da estrutura falha, devido
ao excesso de tensão, a estrutura geral
pode ser prejudicada por causa que a
força longitudinal deve ser acomodada
por menos pilares, causando talvez um
problema ao próximo pilar.

Materiais selantes

Acúmulo dos deslizamentos Categoria seg.EN 1337-5

Em estruturas especiais ferroviárias são
permitidos utilizar apenas os elementos
selantes da categoria C. Os Apoios Pot
MAURER são fabricados com as placas
seladoras de carbono PTFE da categoria C.

Classiﬁcação dos
elementos selantes
segundo a norma
EN 1337-5. Seladores da categoria
C são necessários
para as OAE ferroviárias.

selo

Apoio tipo Pot

Monitoramento
Quando sob cargas, a almofada de
elastômero se comporta como ﬂuido
provocando uma tensão hidrostática
na caixa do Apoio tipo Pot. Essa tensão
hidrostática pode ser medida e desta
forma as cargas verticais que atuam
sobre os aparelhos tipo Pot podem ser
monitoradas. Os aparelhos de apoio
tipo Pot utilizados nas estruturas do TGV
francês foram equipados com sensores
de monitoramento de cargas verticais.
Sendo assim, as mudanças na distribuição de cargas em estruturas especiais
podem ser detectadas.

O MSTL MAURER é uma unidade de
transmissão de choque com um delimi-

Transmissor de
Choque MAURER
com o Limitador de
Força (MSTL)

tador de forças. Assim
o MSTL garante que somente a força máxima
projetada possa ser transferida. Uma vez que a força
horizontal real ultrapasse as
projetadas, o MSTL “se abre” e
começa a se mover, limitando as forças a
serem transferidas para a estrutura adjacente. Por exemplo, o MSTL pode ser projetado de tal modo a transferir somente
110% das forças projetadas.

Força de resposta de um STU com e sem limitador de força
4,500

Força de resposta (kN)

Juntas de Dilatação – OAE Ferroviárias

F(kN)
Sem Limitador de Força

4,000
3,500

F(kN) Com
Limitador de Força (MSTL)

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Velocidade do deslocamento (mm/s)

Gráﬁco (força vs velocidade) de um transmissor de choque de 1.000kn com e sem limitador
de força (MSTL), implementando a sua força em 0,1 mm/s.

Bloco elastomérico
de carbono e PTFE

MSM® – Um novo material deslizante especialmente
adequado para ferrovias de alta velocidade
Os aparelhos de apoio deslizantes que
devem atender a requisitos especiais
de frequência e alta velocidade de movimentos, devem ser equipados com a
nova geração de materiais deslizantes
para garantirem a durabilidade que é
esperado em Apoios deslizantes.
PTFE

MSM®

Teste de velocidade
do deslocamento

2 mm/s
(acc. EN 1337-2)

15 mm/s

Acúmulo dos
deslizamentos

10,242 m
(acc. EN 1337-2)

50,000 m

Tensão característica
de contato

90 N/mm2

Comparação entre PTFE – MSM®

180 N/mm2

A aprovação técnica européia (ETA) do
MSM®, aﬁrma que: Os apoios deslizantes MSM® MAURER são particularmente
apropriados para as estruturas leves com
grande extensão de vãos e frequênte
deslocamentos causados pelo tráfego,
assim como são apropriados para as estruturas com deslizamentos rápidos nos
aparelhos de apoio, como as estruturas
especiais ferroviárias, do mesmo modo
que são apropriados para serem utilizadas em regiões com baixas (-50°C) e
altas (+70°C) temperaturas.

O MSTL com limitador de força proporciona vantagens no custo da estrutura
No capítulo 5.3.3., prEN15129 está
escrito para o STUs:
O fator coeﬁciente de segurança yx para
o TCD deve ser de 1,5, ao menos que
uma proteção de sobrecarga seja incorporada.

No exemplo ao lado a estrutura
adjacente deveria ser projetada para
1.500kn, ao menos que um MSTL seja
empregado. Neste caso, está na norma
pr EN15129 que o coeﬁciente de segurança para o sistema de proteção de
sobrecarga pode ser de 1,1.

Amortecedor Hidráulico MAURER (MHD)
Os amortecedores hidráulicos são dissipadores que absorvem a energia “ruim”
introduzida na estrutura, causada pelos
abalos sísmicos. A particularidade dos
amortecedores hidráulicos MAURER
(MHD) é que a força de resposta é prati-

camente independente da velocidade
do deslocamento do abalo sísmico. Em
consequência, sabendo que a força de
resposta pode ser maior que a planejada, a estrutura pode ser projetada
de um forma econômica.
Amortecedor hidráulico MAURER sendo testado em Laboratório
independente.

Uma variedade de produtos para as
diferentes necessidades, desde as Juntas
Elastoblock de pequeno custo até as
nossas juntas especiais, a série DB. Considerando a variante forma 2 projetadas
para as linhas de lastro, a MAURER
oferece também o tipo convencional
de juntas de dilatação para as linhas
sem lastro.

Tipo

Movimento em direção de x
(perpendicular ao eixo da
Junta)

Aparelhos de Apoio

Movimento em direção de y Movimento
(paralelo ao eixo da Junta) Vertical

DB 40

± 20 mm

± 40 mm

± 20 mm

DB 80

± 40 mm

± 60 mm

± 40 mm

DB 130

± 65 mm

± 100 mm

± 65 mm

DB 160

± 80 mm

± 120 mm

± 80 mm

DB 260

± 130 mm

± 200 mm

± 130 mm

Os aparelhos de apoio para serem
utilizados em obras especiais ferroviárias,
devem corresponder aos requisitos das
mesmas.

especial a carga adicional é altamente
elevada, causando uma considerável
movimentação e provocando forças de
reação nos aparelhos de apoio.

A relação entre as cargas móveis
e permanentes é relativamente
grande. Na ocasião em que o trem
passa pela estrutura da obra de arte

Quando o trem passa em alta
velocidade, os movimentos devem ser
realizados em um pequeno espaço de
tempo.

Tipos de movimentos das Juntas DB Maurer. DB 160 e DB 260 são constituidas por 2 perfís.

Parafusos de ﬁxação

Seção da esteira

Apoio Esférico equipado com a placa deslizante MSM® de alto
desempenho.

Aparelhos de Apoio
Esféricos

Seção de travamento

Os Apoios esféricos apresentam uma série de vantagens sobre os convencionais
do tipo Pot.
■

Fita de elastômero,
folha seladora
Subestrutura

Princípio do desenho das
Juntas DB MAURER

■

Dois diferentes métodos de instalação
Depende do modo de construção, as
Juntas DB podem ser instaladas do
modo convencional dentro dos berços de
concreto. Como alternativa, podem ser
utilizados segmentos pré-fabricados equipados na superestrutura, isto signiﬁca
que o sistema de ancoragem das juntas
de dilatação dispensam os berços.

Esférico Apoio
■

Método convencional de Instalação.
As Juntas pré-fabricadas DB 160 são
acomodadas no berço e concretadas.

Método alternativo de instalação.
A superestrutura neste caso faz parte do
segmento pré-fabricado ﬁxada na mesma.
Este método não requer berços e facilita
o tráfego.

Laje da Ponte

As Juntas de baixo custo Elastoblock podem ser usadas em
casos onde as ﬁtas de vedação não necessitem ser vulcanizadas

Laje de aproximação

Tipos de Juntas MAURER
para OAE ferroviárias
■ Juntas de dilatação
■ Séries DB
■ Juntas para linhas sem britas
■ Juntas Abertas
■ Ramais férreos

Os aparelhos de apoio esféricos não
contem as almofadas elastoméricas,
de modo que as rotações não provocam momentos recentralizadores,
ocorridos devido a resistência da base
de elastômero, peculiaridade que deve
ser considerada em projetos de Apoios
em geral.
Com a ausência das almofadas elastoméricas, não é necessário elementos
de vedação, estes por sua vez determinam a durabilidade dos Apoios do
tipo Pot.
Da mesma forma, a pressão admissível nos aparelhos de apoio não é
governada pela pressão admissível
no bloco elastomérico, em que na
maioria dos casos esse é o fator limitante para o tamanho dos Apoios tipo
Pot.

Apoio com pêndulo
deslizante utilizado no isolamento de
pilares contra forças horizontais (SIPs)

Instalação de um Aparelho de Apoio SIP no laboratório de testes sísmicos da Universidade
da Califórnia em San Diego, USA. Apoio esférico com as curvaturas superior e inferior.

Uma nova dimensão em aparelhos de
apoio de alto desempenho pode ser alcançada quando os apoios esféricos são
combinados com as placas de MSM®,
ao invés das placas de PTFE. Nesse caso
o desempenho em temperaturas muito
baixas é muito maior devido à uma redução do coeﬁciente de atrito. Além disso,
o MSM® facilita a elevada velocidade
em deslizamento. Por último, os Apoios
Esféricos MSM® podem resistir a cargas
mais altas que os convecionais deslizantes PTFE, resultando na possibilidade de
se fabricar Aparelhos com pequenas dimensões.
Aparelhos de Apoio Esféricos
Maiores cargas
■ Grandes ângulos de rotação
■ Dimensões reduzidas
■ Transmissão direta de forças horizontais
■ Rotação pré-ajustável
■ As características de Projeto não
interferem na durabilidade dos
Apoios
■ Grande durabilidade

O aparecimento do tráfego de alta
velocidade ocasionou forças de frenagem a serem transferidas. As estruturas mais antigas no entanto, não foram
projetadas para acomodar maiores forças de frenagem. A solução técnica se
chama “Aparelho de Apoio com Pêndulo
deslizante” (SIPs), projetado para isolar
a superestrutura da mesoestrutura. A
consequência é que as forças horizontais
induzidas na superestrutura não são introduzidas para a mesoestrutura, ou vice
e versa. Neste caso o sistema de suporte
ﬂutuante combinado com a unidade de
transmissão de choque pode ser realizado, como é o caso da Ponte Northern
em Budapeste na Hungria.

Apoios tipo Pot para OAE ferroviárias

Unidade de Transmissão de choque MAURER com
Limitador de Forças (MSTL)

Em muitos países ainda é utilizado aparelhos de apoio tipo Pot. Porém mesmo
se a administração ferroviária hesita em
mudar a utilização dos Apoios tipo Pot
pelos Esféricos mais soﬁsticados, alguns
detalhes devem ser observados para
garantir uma durabilidade suﬁciente.

A nível europeu, a norma EN 1337-5
especiﬁca os tipos de materiais avaliados
para os elementos de selagem e suas
distâncias de deslizamento acumuladas.

Aço inoxidável

500 m

A

Em pontes e viadutos ferroviários que
recebem cargas relativamente grandes
as rotações nas almofadas elastoméricas
são causadas pelos trens que passam.
Essa rotação pode ser traduzida como
um movimento de “vai e vem” nos elementos de selagem, somando a distância de deslizamento acumulada nas
placas deslizantes.

Selo de bronze

1,000 m

B

POM (Polioximetileno)

2,000 m

C

Placa de carbono PTFE

2,000 m

C

Em estruturas especiais ferroviárias
além dos abalos sísmicos que podem ser
relativamente raros, uma ocorrência mais
provável como as freadas repentinas dos
trens sobre a estrutura, causam uma alta
velocidade de deslocamentos. A Unidade
de transmissão de choque (STU) exerce
a função, acoplando os elementos adjacentes de tal forma que todos os pilares
recebam uma parte equitativa da carga
horizontal. No entanto devido aos erros da construção as cargas podem não
ser distribuidas igualmente. Por exemplo, por serem mais resistentes devido
alguma razão, alguns pilares podem receber uma parte injusta das forças horizontais e terão que desviar muito mais
até que eles passem suas forças para os
pilares adjacentes. Nos piores dos casos
se mesmo aplicando o STU um membro individual da estrutura falha, devido
ao excesso de tensão, a estrutura geral
pode ser prejudicada por causa que a
força longitudinal deve ser acomodada
por menos pilares, causando talvez um
problema ao próximo pilar.

Materiais selantes

Acúmulo dos deslizamentos Categoria seg.EN 1337-5

Em estruturas especiais ferroviárias são
permitidos utilizar apenas os elementos
selantes da categoria C. Os Apoios Pot
MAURER são fabricados com as placas
seladoras de carbono PTFE da categoria C.

Classiﬁcação dos
elementos selantes
segundo a norma
EN 1337-5. Seladores da categoria
C são necessários
para as OAE ferroviárias.

selo

Apoio tipo Pot

Monitoramento
Quando sob cargas, a almofada de
elastômero se comporta como ﬂuido
provocando uma tensão hidrostática
na caixa do Apoio tipo Pot. Essa tensão
hidrostática pode ser medida e desta
forma as cargas verticais que atuam
sobre os aparelhos tipo Pot podem ser
monitoradas. Os aparelhos de apoio
tipo Pot utilizados nas estruturas do TGV
francês foram equipados com sensores
de monitoramento de cargas verticais.
Sendo assim, as mudanças na distribuição de cargas em estruturas especiais
podem ser detectadas.

O MSTL MAURER é uma unidade de
transmissão de choque com um delimi-

Transmissor de
Choque MAURER
com o Limitador de
Força (MSTL)

tador de forças. Assim
o MSTL garante que somente a força máxima
projetada possa ser transferida. Uma vez que a força
horizontal real ultrapasse as
projetadas, o MSTL “se abre” e
começa a se mover, limitando as forças a
serem transferidas para a estrutura adjacente. Por exemplo, o MSTL pode ser projetado de tal modo a transferir somente
110% das forças projetadas.

Força de resposta de um STU com e sem limitador de força
4,500

Força de resposta (kN)

Juntas de Dilatação – OAE Ferroviárias

F(kN)
Sem Limitador de Força

4,000
3,500

F(kN) Com
Limitador de Força (MSTL)

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Velocidade do deslocamento (mm/s)

Gráﬁco (força vs velocidade) de um transmissor de choque de 1.000kn com e sem limitador
de força (MSTL), implementando a sua força em 0,1 mm/s.

Bloco elastomérico
de carbono e PTFE

MSM® – Um novo material deslizante especialmente
adequado para ferrovias de alta velocidade
Os aparelhos de apoio deslizantes que
devem atender a requisitos especiais
de frequência e alta velocidade de movimentos, devem ser equipados com a
nova geração de materiais deslizantes
para garantirem a durabilidade que é
esperado em Apoios deslizantes.
PTFE

MSM®

Teste de velocidade
do deslocamento

2 mm/s
(acc. EN 1337-2)

15 mm/s

Acúmulo dos
deslizamentos

10,242 m
(acc. EN 1337-2)

50,000 m

Tensão característica
de contato

90 N/mm2

Comparação entre PTFE – MSM®

180 N/mm2

A aprovação técnica européia (ETA) do
MSM®, aﬁrma que: Os apoios deslizantes MSM® MAURER são particularmente
apropriados para as estruturas leves com
grande extensão de vãos e frequênte
deslocamentos causados pelo tráfego,
assim como são apropriados para as estruturas com deslizamentos rápidos nos
aparelhos de apoio, como as estruturas
especiais ferroviárias, do mesmo modo
que são apropriados para serem utilizadas em regiões com baixas (-50°C) e
altas (+70°C) temperaturas.

O MSTL com limitador de força proporciona vantagens no custo da estrutura
No capítulo 5.3.3., prEN15129 está
escrito para o STUs:
O fator coeﬁciente de segurança yx para
o TCD deve ser de 1,5, ao menos que
uma proteção de sobrecarga seja incorporada.

No exemplo ao lado a estrutura
adjacente deveria ser projetada para
1.500kn, ao menos que um MSTL seja
empregado. Neste caso, está na norma
pr EN15129 que o coeﬁciente de segurança para o sistema de proteção de
sobrecarga pode ser de 1,1.

Amortecedor Hidráulico MAURER (MHD)
Os amortecedores hidráulicos são dissipadores que absorvem a energia “ruim”
introduzida na estrutura, causada pelos
abalos sísmicos. A particularidade dos
amortecedores hidráulicos MAURER
(MHD) é que a força de resposta é prati-

camente independente da velocidade
do deslocamento do abalo sísmico. Em
consequência, sabendo que a força de
resposta pode ser maior que a planejada, a estrutura pode ser projetada
de um forma econômica.
Amortecedor hidráulico MAURER sendo testado em Laboratório
independente.

Uma variedade de produtos para as
diferentes necessidades, desde as Juntas
Elastoblock de pequeno custo até as
nossas juntas especiais, a série DB. Considerando a variante forma 2 projetadas
para as linhas de lastro, a MAURER
oferece também o tipo convencional
de juntas de dilatação para as linhas
sem lastro.

Tipo

Movimento em direção de x
(perpendicular ao eixo da
Junta)

Aparelhos de Apoio

Movimento em direção de y Movimento
(paralelo ao eixo da Junta) Vertical

DB 40

± 20 mm

± 40 mm

± 20 mm

DB 80

± 40 mm

± 60 mm

± 40 mm

DB 130

± 65 mm

± 100 mm

± 65 mm

DB 160

± 80 mm

± 120 mm

± 80 mm

DB 260

± 130 mm

± 200 mm

± 130 mm

Os aparelhos de apoio para serem
utilizados em obras especiais ferroviárias,
devem corresponder aos requisitos das
mesmas.

especial a carga adicional é altamente
elevada, causando uma considerável
movimentação e provocando forças de
reação nos aparelhos de apoio.

A relação entre as cargas móveis
e permanentes é relativamente
grande. Na ocasião em que o trem
passa pela estrutura da obra de arte

Quando o trem passa em alta
velocidade, os movimentos devem ser
realizados em um pequeno espaço de
tempo.

Tipos de movimentos das Juntas DB Maurer. DB 160 e DB 260 são constituidas por 2 perfís.

Parafusos de ﬁxação

Seção da esteira

Apoio Esférico equipado com a placa deslizante MSM® de alto
desempenho.

Aparelhos de Apoio
Esféricos

Seção de travamento

Os Apoios esféricos apresentam uma série de vantagens sobre os convencionais
do tipo Pot.
■

Fita de elastômero,
folha seladora
Subestrutura

Princípio do desenho das
Juntas DB MAURER

■

Dois diferentes métodos de instalação
Depende do modo de construção, as
Juntas DB podem ser instaladas do
modo convencional dentro dos berços de
concreto. Como alternativa, podem ser
utilizados segmentos pré-fabricados equipados na superestrutura, isto signiﬁca
que o sistema de ancoragem das juntas
de dilatação dispensam os berços.

Esférico Apoio
■

Método convencional de Instalação.
As Juntas pré-fabricadas DB 160 são
acomodadas no berço e concretadas.

Método alternativo de instalação.
A superestrutura neste caso faz parte do
segmento pré-fabricado ﬁxada na mesma.
Este método não requer berços e facilita
o tráfego.

Laje da Ponte

As Juntas de baixo custo Elastoblock podem ser usadas em
casos onde as ﬁtas de vedação não necessitem ser vulcanizadas

Laje de aproximação

Tipos de Juntas MAURER
para OAE ferroviárias
■ Juntas de dilatação
■ Séries DB
■ Juntas para linhas sem britas
■ Juntas Abertas
■ Ramais férreos

Os aparelhos de apoio esféricos não
contem as almofadas elastoméricas,
de modo que as rotações não provocam momentos recentralizadores,
ocorridos devido a resistência da base
de elastômero, peculiaridade que deve
ser considerada em projetos de Apoios
em geral.
Com a ausência das almofadas elastoméricas, não é necessário elementos
de vedação, estes por sua vez determinam a durabilidade dos Apoios do
tipo Pot.
Da mesma forma, a pressão admissível nos aparelhos de apoio não é
governada pela pressão admissível
no bloco elastomérico, em que na
maioria dos casos esse é o fator limitante para o tamanho dos Apoios tipo
Pot.

Apoio com pêndulo
deslizante utilizado no isolamento de
pilares contra forças horizontais (SIPs)

Instalação de um Aparelho de Apoio SIP no laboratório de testes sísmicos da Universidade
da Califórnia em San Diego, USA. Apoio esférico com as curvaturas superior e inferior.

Uma nova dimensão em aparelhos de
apoio de alto desempenho pode ser alcançada quando os apoios esféricos são
combinados com as placas de MSM®,
ao invés das placas de PTFE. Nesse caso
o desempenho em temperaturas muito
baixas é muito maior devido à uma redução do coeﬁciente de atrito. Além disso,
o MSM® facilita a elevada velocidade
em deslizamento. Por último, os Apoios
Esféricos MSM® podem resistir a cargas
mais altas que os convecionais deslizantes PTFE, resultando na possibilidade de
se fabricar Aparelhos com pequenas dimensões.
Aparelhos de Apoio Esféricos
Maiores cargas
■ Grandes ângulos de rotação
■ Dimensões reduzidas
■ Transmissão direta de forças horizontais
■ Rotação pré-ajustável
■ As características de Projeto não
interferem na durabilidade dos
Apoios
■ Grande durabilidade

O aparecimento do tráfego de alta
velocidade ocasionou forças de frenagem a serem transferidas. As estruturas mais antigas no entanto, não foram
projetadas para acomodar maiores forças de frenagem. A solução técnica se
chama “Aparelho de Apoio com Pêndulo
deslizante” (SIPs), projetado para isolar
a superestrutura da mesoestrutura. A
consequência é que as forças horizontais
induzidas na superestrutura não são introduzidas para a mesoestrutura, ou vice
e versa. Neste caso o sistema de suporte
ﬂutuante combinado com a unidade de
transmissão de choque pode ser realizado, como é o caso da Ponte Northern
em Budapeste na Hungria.

Apoios tipo Pot para OAE ferroviárias

Unidade de Transmissão de choque MAURER com
Limitador de Forças (MSTL)

Em muitos países ainda é utilizado aparelhos de apoio tipo Pot. Porém mesmo
se a administração ferroviária hesita em
mudar a utilização dos Apoios tipo Pot
pelos Esféricos mais soﬁsticados, alguns
detalhes devem ser observados para
garantir uma durabilidade suﬁciente.

A nível europeu, a norma EN 1337-5
especiﬁca os tipos de materiais avaliados
para os elementos de selagem e suas
distâncias de deslizamento acumuladas.

Aço inoxidável

500 m

A

Em pontes e viadutos ferroviários que
recebem cargas relativamente grandes
as rotações nas almofadas elastoméricas
são causadas pelos trens que passam.
Essa rotação pode ser traduzida como
um movimento de “vai e vem” nos elementos de selagem, somando a distância de deslizamento acumulada nas
placas deslizantes.

Selo de bronze

1,000 m

B

POM (Polioximetileno)

2,000 m

C

Placa de carbono PTFE

2,000 m

C

Em estruturas especiais ferroviárias
além dos abalos sísmicos que podem ser
relativamente raros, uma ocorrência mais
provável como as freadas repentinas dos
trens sobre a estrutura, causam uma alta
velocidade de deslocamentos. A Unidade
de transmissão de choque (STU) exerce
a função, acoplando os elementos adjacentes de tal forma que todos os pilares
recebam uma parte equitativa da carga
horizontal. No entanto devido aos erros da construção as cargas podem não
ser distribuidas igualmente. Por exemplo, por serem mais resistentes devido
alguma razão, alguns pilares podem receber uma parte injusta das forças horizontais e terão que desviar muito mais
até que eles passem suas forças para os
pilares adjacentes. Nos piores dos casos
se mesmo aplicando o STU um membro individual da estrutura falha, devido
ao excesso de tensão, a estrutura geral
pode ser prejudicada por causa que a
força longitudinal deve ser acomodada
por menos pilares, causando talvez um
problema ao próximo pilar.

Materiais selantes

Acúmulo dos deslizamentos Categoria seg.EN 1337-5

Em estruturas especiais ferroviárias são
permitidos utilizar apenas os elementos
selantes da categoria C. Os Apoios Pot
MAURER são fabricados com as placas
seladoras de carbono PTFE da categoria C.

Classiﬁcação dos
elementos selantes
segundo a norma
EN 1337-5. Seladores da categoria
C são necessários
para as OAE ferroviárias.

selo

Apoio tipo Pot

Monitoramento
Quando sob cargas, a almofada de
elastômero se comporta como ﬂuido
provocando uma tensão hidrostática
na caixa do Apoio tipo Pot. Essa tensão
hidrostática pode ser medida e desta
forma as cargas verticais que atuam
sobre os aparelhos tipo Pot podem ser
monitoradas. Os aparelhos de apoio
tipo Pot utilizados nas estruturas do TGV
francês foram equipados com sensores
de monitoramento de cargas verticais.
Sendo assim, as mudanças na distribuição de cargas em estruturas especiais
podem ser detectadas.

O MSTL MAURER é uma unidade de
transmissão de choque com um delimi-

Transmissor de
Choque MAURER
com o Limitador de
Força (MSTL)

tador de forças. Assim
o MSTL garante que somente a força máxima
projetada possa ser transferida. Uma vez que a força
horizontal real ultrapasse as
projetadas, o MSTL “se abre” e
começa a se mover, limitando as forças a
serem transferidas para a estrutura adjacente. Por exemplo, o MSTL pode ser projetado de tal modo a transferir somente
110% das forças projetadas.

Força de resposta de um STU com e sem limitador de força
4,500

Força de resposta (kN)

Juntas de Dilatação – OAE Ferroviárias

F(kN)
Sem Limitador de Força

4,000
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F(kN) Com
Limitador de Força (MSTL)

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0
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Velocidade do deslocamento (mm/s)

Gráﬁco (força vs velocidade) de um transmissor de choque de 1.000kn com e sem limitador
de força (MSTL), implementando a sua força em 0,1 mm/s.

Bloco elastomérico
de carbono e PTFE

MSM® – Um novo material deslizante especialmente
adequado para ferrovias de alta velocidade
Os aparelhos de apoio deslizantes que
devem atender a requisitos especiais
de frequência e alta velocidade de movimentos, devem ser equipados com a
nova geração de materiais deslizantes
para garantirem a durabilidade que é
esperado em Apoios deslizantes.
PTFE

MSM®

Teste de velocidade
do deslocamento

2 mm/s
(acc. EN 1337-2)

15 mm/s

Acúmulo dos
deslizamentos

10,242 m
(acc. EN 1337-2)

50,000 m

Tensão característica
de contato

90 N/mm2

Comparação entre PTFE – MSM®

180 N/mm2

A aprovação técnica européia (ETA) do
MSM®, aﬁrma que: Os apoios deslizantes MSM® MAURER são particularmente
apropriados para as estruturas leves com
grande extensão de vãos e frequênte
deslocamentos causados pelo tráfego,
assim como são apropriados para as estruturas com deslizamentos rápidos nos
aparelhos de apoio, como as estruturas
especiais ferroviárias, do mesmo modo
que são apropriados para serem utilizadas em regiões com baixas (-50°C) e
altas (+70°C) temperaturas.

O MSTL com limitador de força proporciona vantagens no custo da estrutura
No capítulo 5.3.3., prEN15129 está
escrito para o STUs:
O fator coeﬁciente de segurança yx para
o TCD deve ser de 1,5, ao menos que
uma proteção de sobrecarga seja incorporada.

No exemplo ao lado a estrutura
adjacente deveria ser projetada para
1.500kn, ao menos que um MSTL seja
empregado. Neste caso, está na norma
pr EN15129 que o coeﬁciente de segurança para o sistema de proteção de
sobrecarga pode ser de 1,1.

Amortecedor Hidráulico MAURER (MHD)
Os amortecedores hidráulicos são dissipadores que absorvem a energia “ruim”
introduzida na estrutura, causada pelos
abalos sísmicos. A particularidade dos
amortecedores hidráulicos MAURER
(MHD) é que a força de resposta é prati-

camente independente da velocidade
do deslocamento do abalo sísmico. Em
consequência, sabendo que a força de
resposta pode ser maior que a planejada, a estrutura pode ser projetada
de um forma econômica.
Amortecedor hidráulico MAURER sendo testado em Laboratório
independente.

Uma variedade de produtos para as
diferentes necessidades, desde as Juntas
Elastoblock de pequeno custo até as
nossas juntas especiais, a série DB. Considerando a variante forma 2 projetadas
para as linhas de lastro, a MAURER
oferece também o tipo convencional
de juntas de dilatação para as linhas
sem lastro.

Tipo

Movimento em direção de x
(perpendicular ao eixo da
Junta)

Aparelhos de Apoio

Movimento em direção de y Movimento
(paralelo ao eixo da Junta) Vertical

DB 40

± 20 mm

± 40 mm

± 20 mm

DB 80

± 40 mm

± 60 mm

± 40 mm

DB 130

± 65 mm

± 100 mm

± 65 mm

DB 160

± 80 mm

± 120 mm

± 80 mm

DB 260

± 130 mm

± 200 mm

± 130 mm

Os aparelhos de apoio para serem
utilizados em obras especiais ferroviárias,
devem corresponder aos requisitos das
mesmas.

especial a carga adicional é altamente
elevada, causando uma considerável
movimentação e provocando forças de
reação nos aparelhos de apoio.

A relação entre as cargas móveis
e permanentes é relativamente
grande. Na ocasião em que o trem
passa pela estrutura da obra de arte

Quando o trem passa em alta
velocidade, os movimentos devem ser
realizados em um pequeno espaço de
tempo.

Tipos de movimentos das Juntas DB Maurer. DB 160 e DB 260 são constituidas por 2 perfís.

Parafusos de ﬁxação

Seção da esteira

Apoio Esférico equipado com a placa deslizante MSM® de alto
desempenho.

Aparelhos de Apoio
Esféricos

Seção de travamento

Os Apoios esféricos apresentam uma série de vantagens sobre os convencionais
do tipo Pot.
■

Fita de elastômero,
folha seladora
Subestrutura

Princípio do desenho das
Juntas DB MAURER

■

Dois diferentes métodos de instalação
Depende do modo de construção, as
Juntas DB podem ser instaladas do
modo convencional dentro dos berços de
concreto. Como alternativa, podem ser
utilizados segmentos pré-fabricados equipados na superestrutura, isto signiﬁca
que o sistema de ancoragem das juntas
de dilatação dispensam os berços.

Esférico Apoio
■

Método convencional de Instalação.
As Juntas pré-fabricadas DB 160 são
acomodadas no berço e concretadas.

Método alternativo de instalação.
A superestrutura neste caso faz parte do
segmento pré-fabricado ﬁxada na mesma.
Este método não requer berços e facilita
o tráfego.

Laje da Ponte

As Juntas de baixo custo Elastoblock podem ser usadas em
casos onde as ﬁtas de vedação não necessitem ser vulcanizadas

Laje de aproximação

Tipos de Juntas MAURER
para OAE ferroviárias
■ Juntas de dilatação
■ Séries DB
■ Juntas para linhas sem britas
■ Juntas Abertas
■ Ramais férreos

Os aparelhos de apoio esféricos não
contem as almofadas elastoméricas,
de modo que as rotações não provocam momentos recentralizadores,
ocorridos devido a resistência da base
de elastômero, peculiaridade que deve
ser considerada em projetos de Apoios
em geral.
Com a ausência das almofadas elastoméricas, não é necessário elementos
de vedação, estes por sua vez determinam a durabilidade dos Apoios do
tipo Pot.
Da mesma forma, a pressão admissível nos aparelhos de apoio não é
governada pela pressão admissível
no bloco elastomérico, em que na
maioria dos casos esse é o fator limitante para o tamanho dos Apoios tipo
Pot.

Apoio com pêndulo
deslizante utilizado no isolamento de
pilares contra forças horizontais (SIPs)

Instalação de um Aparelho de Apoio SIP no laboratório de testes sísmicos da Universidade
da Califórnia em San Diego, USA. Apoio esférico com as curvaturas superior e inferior.

Uma nova dimensão em aparelhos de
apoio de alto desempenho pode ser alcançada quando os apoios esféricos são
combinados com as placas de MSM®,
ao invés das placas de PTFE. Nesse caso
o desempenho em temperaturas muito
baixas é muito maior devido à uma redução do coeﬁciente de atrito. Além disso,
o MSM® facilita a elevada velocidade
em deslizamento. Por último, os Apoios
Esféricos MSM® podem resistir a cargas
mais altas que os convecionais deslizantes PTFE, resultando na possibilidade de
se fabricar Aparelhos com pequenas dimensões.
Aparelhos de Apoio Esféricos
Maiores cargas
■ Grandes ângulos de rotação
■ Dimensões reduzidas
■ Transmissão direta de forças horizontais
■ Rotação pré-ajustável
■ As características de Projeto não
interferem na durabilidade dos
Apoios
■ Grande durabilidade

O aparecimento do tráfego de alta
velocidade ocasionou forças de frenagem a serem transferidas. As estruturas mais antigas no entanto, não foram
projetadas para acomodar maiores forças de frenagem. A solução técnica se
chama “Aparelho de Apoio com Pêndulo
deslizante” (SIPs), projetado para isolar
a superestrutura da mesoestrutura. A
consequência é que as forças horizontais
induzidas na superestrutura não são introduzidas para a mesoestrutura, ou vice
e versa. Neste caso o sistema de suporte
ﬂutuante combinado com a unidade de
transmissão de choque pode ser realizado, como é o caso da Ponte Northern
em Budapeste na Hungria.

Apoios tipo Pot para OAE ferroviárias

Unidade de Transmissão de choque MAURER com
Limitador de Forças (MSTL)

Em muitos países ainda é utilizado aparelhos de apoio tipo Pot. Porém mesmo
se a administração ferroviária hesita em
mudar a utilização dos Apoios tipo Pot
pelos Esféricos mais soﬁsticados, alguns
detalhes devem ser observados para
garantir uma durabilidade suﬁciente.

A nível europeu, a norma EN 1337-5
especiﬁca os tipos de materiais avaliados
para os elementos de selagem e suas
distâncias de deslizamento acumuladas.

Aço inoxidável

500 m

A

Em pontes e viadutos ferroviários que
recebem cargas relativamente grandes
as rotações nas almofadas elastoméricas
são causadas pelos trens que passam.
Essa rotação pode ser traduzida como
um movimento de “vai e vem” nos elementos de selagem, somando a distância de deslizamento acumulada nas
placas deslizantes.

Selo de bronze

1,000 m

B

POM (Polioximetileno)

2,000 m

C

Placa de carbono PTFE

2,000 m

C

Em estruturas especiais ferroviárias
além dos abalos sísmicos que podem ser
relativamente raros, uma ocorrência mais
provável como as freadas repentinas dos
trens sobre a estrutura, causam uma alta
velocidade de deslocamentos. A Unidade
de transmissão de choque (STU) exerce
a função, acoplando os elementos adjacentes de tal forma que todos os pilares
recebam uma parte equitativa da carga
horizontal. No entanto devido aos erros da construção as cargas podem não
ser distribuidas igualmente. Por exemplo, por serem mais resistentes devido
alguma razão, alguns pilares podem receber uma parte injusta das forças horizontais e terão que desviar muito mais
até que eles passem suas forças para os
pilares adjacentes. Nos piores dos casos
se mesmo aplicando o STU um membro individual da estrutura falha, devido
ao excesso de tensão, a estrutura geral
pode ser prejudicada por causa que a
força longitudinal deve ser acomodada
por menos pilares, causando talvez um
problema ao próximo pilar.

Materiais selantes

Acúmulo dos deslizamentos Categoria seg.EN 1337-5

Em estruturas especiais ferroviárias são
permitidos utilizar apenas os elementos
selantes da categoria C. Os Apoios Pot
MAURER são fabricados com as placas
seladoras de carbono PTFE da categoria C.

Classiﬁcação dos
elementos selantes
segundo a norma
EN 1337-5. Seladores da categoria
C são necessários
para as OAE ferroviárias.

selo

Apoio tipo Pot

Monitoramento
Quando sob cargas, a almofada de
elastômero se comporta como ﬂuido
provocando uma tensão hidrostática
na caixa do Apoio tipo Pot. Essa tensão
hidrostática pode ser medida e desta
forma as cargas verticais que atuam
sobre os aparelhos tipo Pot podem ser
monitoradas. Os aparelhos de apoio
tipo Pot utilizados nas estruturas do TGV
francês foram equipados com sensores
de monitoramento de cargas verticais.
Sendo assim, as mudanças na distribuição de cargas em estruturas especiais
podem ser detectadas.

O MSTL MAURER é uma unidade de
transmissão de choque com um delimi-

Transmissor de
Choque MAURER
com o Limitador de
Força (MSTL)

tador de forças. Assim
o MSTL garante que somente a força máxima
projetada possa ser transferida. Uma vez que a força
horizontal real ultrapasse as
projetadas, o MSTL “se abre” e
começa a se mover, limitando as forças a
serem transferidas para a estrutura adjacente. Por exemplo, o MSTL pode ser projetado de tal modo a transferir somente
110% das forças projetadas.

Força de resposta de um STU com e sem limitador de força
4,500

Força de resposta (kN)

Juntas de Dilatação – OAE Ferroviárias

F(kN)
Sem Limitador de Força

4,000
3,500

F(kN) Com
Limitador de Força (MSTL)

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Velocidade do deslocamento (mm/s)

Gráﬁco (força vs velocidade) de um transmissor de choque de 1.000kn com e sem limitador
de força (MSTL), implementando a sua força em 0,1 mm/s.

Bloco elastomérico
de carbono e PTFE

MSM® – Um novo material deslizante especialmente
adequado para ferrovias de alta velocidade
Os aparelhos de apoio deslizantes que
devem atender a requisitos especiais
de frequência e alta velocidade de movimentos, devem ser equipados com a
nova geração de materiais deslizantes
para garantirem a durabilidade que é
esperado em Apoios deslizantes.
PTFE

MSM®

Teste de velocidade
do deslocamento

2 mm/s
(acc. EN 1337-2)

15 mm/s

Acúmulo dos
deslizamentos

10,242 m
(acc. EN 1337-2)

50,000 m

Tensão característica
de contato

90 N/mm2

Comparação entre PTFE – MSM®

180 N/mm2

A aprovação técnica européia (ETA) do
MSM®, aﬁrma que: Os apoios deslizantes MSM® MAURER são particularmente
apropriados para as estruturas leves com
grande extensão de vãos e frequênte
deslocamentos causados pelo tráfego,
assim como são apropriados para as estruturas com deslizamentos rápidos nos
aparelhos de apoio, como as estruturas
especiais ferroviárias, do mesmo modo
que são apropriados para serem utilizadas em regiões com baixas (-50°C) e
altas (+70°C) temperaturas.

O MSTL com limitador de força proporciona vantagens no custo da estrutura
No capítulo 5.3.3., prEN15129 está
escrito para o STUs:
O fator coeﬁciente de segurança yx para
o TCD deve ser de 1,5, ao menos que
uma proteção de sobrecarga seja incorporada.

No exemplo ao lado a estrutura
adjacente deveria ser projetada para
1.500kn, ao menos que um MSTL seja
empregado. Neste caso, está na norma
pr EN15129 que o coeﬁciente de segurança para o sistema de proteção de
sobrecarga pode ser de 1,1.

Amortecedor Hidráulico MAURER (MHD)
Os amortecedores hidráulicos são dissipadores que absorvem a energia “ruim”
introduzida na estrutura, causada pelos
abalos sísmicos. A particularidade dos
amortecedores hidráulicos MAURER
(MHD) é que a força de resposta é prati-

camente independente da velocidade
do deslocamento do abalo sísmico. Em
consequência, sabendo que a força de
resposta pode ser maior que a planejada, a estrutura pode ser projetada
de um forma econômica.
Amortecedor hidráulico MAURER sendo testado em Laboratório
independente.

Porque os Amortecedores
Hidráulicos MAURER são os melhores
Em um projeto os dispositivos mais baratos não são necessariamente os que
apresentam os melhores resultados, os
dispositivos que proporcionam as melhores economias de custos na estrutura são
demonstrados abaixo.

F (kN)

A lei para construção dos amortecedores
hidráulicos:
0

Em projetos, a força de resposta dos
amortecedores é a força máxima que
deve ser levada em conta para a concepção do sistema das âncoras, assim como
da estrutura adjacente. Compare as
forças máximas Fmax para os três diferentes valores de “a” acima mencionados,
considerando a velocidade máxima de
Vmax = 300 mm/s:

a = 0.015

Fmax = 12,600 x 3000.015

=

13.725 kN

a = 0.10

Fmax = 12,600 x 3000.10

=

22.289 kN

a = 0.15

Fmax = 12,600 x 3000.15

=

29.644 kN

O verdadeiro valor dos amortecedores
hidráulicos MAURER reside na minimização do custo global da estrutura exposta
aos eventos sísmicos.

0.1

Movimentos Térmicos

1.0

10

1,000 log v(mm/s)

Vento
V
e Travamento

Traduzindo para a linguagem da engenharia, elevadas forças se movem mais
rapidamente sobre a estrutura. Isso resulta em implicações na elaboração dos
projetos e na deﬁnição do sistema de
proteção estrutural.

7.3.2 Velocidade excedente
O cálculo da força deve ser ampliﬁcado pelo fator de conﬁabilidade yv igual a fórmula abaixo:
Onde:

yv = (1+td)•(1,5)α

(11)

td

é a tolerância típica a reação garantida pelo fabricante.

α

é o expoente da Lei constitutiva garantida pelo fabricante.

Proteção Estrutural - OAE Ferroviárias

Nota: A tolerância típica a reação garantida pelo fabricante à uma temperatura ambiente é de ± 15% (td= 0,15).
De qualquer forma, o valor td a ser considerado para ﬁns de projeto deve incluir os efeitos da temperatura.

O que a Norma Européia prEN15129
diz sobre os Amortecedores Hidráulicos
Um adicional de segurança para as
estruturas é um subproduto com pequeno valor de “a”. Porque, caso em
que a velocidade dos movimentos reais
execedam as velocidades de projeto, um
valor muito pequeno de “a” pode limitar
a força de reposta, esta que o projetista
deve ter atenção. Os amortecedores hidráulicos com baixos valores de “a”.

Se for considerado esta fórmula e assumido a tolerância típica de reação
igualmente para todos os valores de “a”,
o fator de conﬁança e o aumento das
forças em porcentagem devem ser como
as à seguir:

Em consequência, os produtos adequados para o uso em obras rodoviárias
podem não se adaptarem igualmente
às estruturas de OAE ferroviárias, de
modo então à ser considerado estas
particularidades.
A seguir será demonstrado que a
Maurer Söhne pode fornecer uma gama
completa de produtos e acessórios que
atendem os requisitos especiais das OAE
ferroviárias.

Extraido da Norma prEN15129 – Dispositivos antisísmicos

A norma européia prEN15129 obriga o
governo a utilizar os dispositivos antisísmicos. No capítulo 7.3.2 é introduzida a
fórmula em acordo com a força que por
sua vez deve aumentar em função do valor de “a”, na ocorrência de um excesso
de velocidade.

Os amortecedores hidráulicos MAURER projetados para forças de
2,500 KN e capacidade de movimentos de 700 mm foram utilizados
na Ponte Domovinski na Croácia.

100

Movimentos Sísmicos

Força característica
real versus curva de
velocidade de um
amortecedor hidráulico12.600 KN equipado com a unidade
de transmissão de
choque.

Por causa da frequência e da alta velocidade dos movimentos nos Aparelhos de
apoio da Ponte Tsing Ma, causado pelo frequênte tráfego de trens em função do Aeroporto de Hong kong, a Ponte teve de ser reformada com o novo e resistente Aparelho
de Apoio MAURER MSM® - Aparelho de apoio de tração e retração MSM®.

Os nossos produtos, em particular as
Juntas de dilatação e os Aparelhos de
apoio possuem aprovações dos orgãos
de controle alemães.
A força inovadora da MAURER pode
também ser demonstrada através das
diversas patentes e certiﬁcações que
ela possui, assim como a patente do
“material deslizante” especial para os
aparelhos de apoio.

Voltando ao nosso exemplo, a força
projetada que deve ser considerada até
o máximo da velocidade de 300 mm/s
e a força de resposta nominal de 12.000
KN, incluindo o coeﬁciente de segurança, devem ser:

Aparelhos de apoio do tipo Pot equipados com o sistema de monitoramento de cargas verticais, na linha férrea do TGV francês.

Amortecedores MAURER
a = 0.015: td = 5 %
13,725 kN x 1.056 = 14,494 kN
Amortecedores de Concorrentes
a = 0.10: td = 15 %
22,289 kN x 1.197 = 26,679 kN
a = 0.15: td = 15 %
29,644 kN x 1.221 = 36,195 kN

Visão Geral do Sistema de Soluções MAURER

Quando não forem adotados os amortecedores hidráulicos MAURER, deve-se
considerar uma força de projeto para as
partes adjacentes da estrutura 250 %
maiores às respectivas forças para os
“amortecedores MAURER”.
Maurer Söhne, Central
Frankfurter Ring 193, 80807 Munique/Alemanha
P.O. Box 44 01 45, 80750 Munique/Alemanha
Telefone +49 89 323 94–0
Telefax +49 89 323 94–3 06
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Maurer Söhne, Fábrica Filial
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info@bd.maurer-soehne.de
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F é a força de resposta, C é o valor constante do amortecedor, V é a velocidade
do deslocamento em mm/s, e o expoente “a” representa o index de qualidade
do amortecedor hidráulico. Os melhores
exemplos em dispositivos apresentam
valores para “a” entre 0,10 e 0,15. Para
Maurer a = 0,015.

Os trens que passam sobre as obras de
artes especiais ferroviárias trazem diferentes requisitos, diferenciando as OAE
ferroviárias das rodoviárias. Quando os
trens passam sobre pontes ou viadutos,
as cargas do tráfego são elevadas, isto
é, a relação entre as cargas é diferente
em comparação às estruturas rodoviárias. Aliás, os trens passam mais rápido
pela estrutura do que o convencional
tráfego de veículos.

Amortecedor

F max
12,600

F = C · va

Introdução

Proteção Estrutural MAURER - OAE Ferroviárias

Unidade de transmissão de choque MAURER equipado com sistema limitador de carga
(MSTL), instalado na linha férrea da Ponte Northern em Budapest na Hungria, implementando o sistema de suporte ﬂutuante em combinação com os Apoios SIP MAURER.

Aparelho de apoio
MSM® utilizado na estrutura
ferroviária de Maglev em Changai.

Porque os Amortecedores
Hidráulicos MAURER são os melhores
Em um projeto os dispositivos mais baratos não são necessariamente os que
apresentam os melhores resultados, os
dispositivos que proporcionam as melhores economias de custos na estrutura são
demonstrados abaixo.

F (kN)

A lei para construção dos amortecedores
hidráulicos:
0

Em projetos, a força de resposta dos
amortecedores é a força máxima que
deve ser levada em conta para a concepção do sistema das âncoras, assim como
da estrutura adjacente. Compare as
forças máximas Fmax para os três diferentes valores de “a” acima mencionados,
considerando a velocidade máxima de
Vmax = 300 mm/s:

a = 0.015

Fmax = 12,600 x 3000.015

=

13.725 kN

a = 0.10

Fmax = 12,600 x 3000.10

=

22.289 kN

a = 0.15

Fmax = 12,600 x 3000.15

=

29.644 kN

O verdadeiro valor dos amortecedores
hidráulicos MAURER reside na minimização do custo global da estrutura exposta
aos eventos sísmicos.
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Traduzindo para a linguagem da engenharia, elevadas forças se movem mais
rapidamente sobre a estrutura. Isso resulta em implicações na elaboração dos
projetos e na deﬁnição do sistema de
proteção estrutural.

7.3.2 Velocidade excedente
O cálculo da força deve ser ampliﬁcado pelo fator de conﬁabilidade yv igual a fórmula abaixo:
Onde:

yv = (1+td)•(1,5)α

(11)

td

é a tolerância típica a reação garantida pelo fabricante.

α

é o expoente da Lei constitutiva garantida pelo fabricante.
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Nota: A tolerância típica a reação garantida pelo fabricante à uma temperatura ambiente é de ± 15% (td= 0,15).
De qualquer forma, o valor td a ser considerado para ﬁns de projeto deve incluir os efeitos da temperatura.

O que a Norma Européia prEN15129
diz sobre os Amortecedores Hidráulicos
Um adicional de segurança para as
estruturas é um subproduto com pequeno valor de “a”. Porque, caso em
que a velocidade dos movimentos reais
execedam as velocidades de projeto, um
valor muito pequeno de “a” pode limitar
a força de reposta, esta que o projetista
deve ter atenção. Os amortecedores hidráulicos com baixos valores de “a”.

Se for considerado esta fórmula e assumido a tolerância típica de reação
igualmente para todos os valores de “a”,
o fator de conﬁança e o aumento das
forças em porcentagem devem ser como
as à seguir:

Em consequência, os produtos adequados para o uso em obras rodoviárias
podem não se adaptarem igualmente
às estruturas de OAE ferroviárias, de
modo então à ser considerado estas
particularidades.
A seguir será demonstrado que a
Maurer Söhne pode fornecer uma gama
completa de produtos e acessórios que
atendem os requisitos especiais das OAE
ferroviárias.

Extraido da Norma prEN15129 – Dispositivos antisísmicos

A norma européia prEN15129 obriga o
governo a utilizar os dispositivos antisísmicos. No capítulo 7.3.2 é introduzida a
fórmula em acordo com a força que por
sua vez deve aumentar em função do valor de “a”, na ocorrência de um excesso
de velocidade.

Os amortecedores hidráulicos MAURER projetados para forças de
2,500 KN e capacidade de movimentos de 700 mm foram utilizados
na Ponte Domovinski na Croácia.
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Movimentos Sísmicos

Força característica
real versus curva de
velocidade de um
amortecedor hidráulico12.600 KN equipado com a unidade
de transmissão de
choque.

Por causa da frequência e da alta velocidade dos movimentos nos Aparelhos de
apoio da Ponte Tsing Ma, causado pelo frequênte tráfego de trens em função do Aeroporto de Hong kong, a Ponte teve de ser reformada com o novo e resistente Aparelho
de Apoio MAURER MSM® - Aparelho de apoio de tração e retração MSM®.

Os nossos produtos, em particular as
Juntas de dilatação e os Aparelhos de
apoio possuem aprovações dos orgãos
de controle alemães.
A força inovadora da MAURER pode
também ser demonstrada através das
diversas patentes e certiﬁcações que
ela possui, assim como a patente do
“material deslizante” especial para os
aparelhos de apoio.

Voltando ao nosso exemplo, a força
projetada que deve ser considerada até
o máximo da velocidade de 300 mm/s
e a força de resposta nominal de 12.000
KN, incluindo o coeﬁciente de segurança, devem ser:

Aparelhos de apoio do tipo Pot equipados com o sistema de monitoramento de cargas verticais, na linha férrea do TGV francês.

Amortecedores MAURER
a = 0.015: td = 5 %
13,725 kN x 1.056 = 14,494 kN
Amortecedores de Concorrentes
a = 0.10: td = 15 %
22,289 kN x 1.197 = 26,679 kN
a = 0.15: td = 15 %
29,644 kN x 1.221 = 36,195 kN

Visão Geral do Sistema de Soluções MAURER

Quando não forem adotados os amortecedores hidráulicos MAURER, deve-se
considerar uma força de projeto para as
partes adjacentes da estrutura 250 %
maiores às respectivas forças para os
“amortecedores MAURER”.
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F é a força de resposta, C é o valor constante do amortecedor, V é a velocidade
do deslocamento em mm/s, e o expoente “a” representa o index de qualidade
do amortecedor hidráulico. Os melhores
exemplos em dispositivos apresentam
valores para “a” entre 0,10 e 0,15. Para
Maurer a = 0,015.

Os trens que passam sobre as obras de
artes especiais ferroviárias trazem diferentes requisitos, diferenciando as OAE
ferroviárias das rodoviárias. Quando os
trens passam sobre pontes ou viadutos,
as cargas do tráfego são elevadas, isto
é, a relação entre as cargas é diferente
em comparação às estruturas rodoviárias. Aliás, os trens passam mais rápido
pela estrutura do que o convencional
tráfego de veículos.

Amortecedor

F max
12,600

F = C · va

Introdução

Proteção Estrutural MAURER - OAE Ferroviárias

Unidade de transmissão de choque MAURER equipado com sistema limitador de carga
(MSTL), instalado na linha férrea da Ponte Northern em Budapest na Hungria, implementando o sistema de suporte ﬂutuante em combinação com os Apoios SIP MAURER.

Aparelho de apoio
MSM® utilizado na estrutura
ferroviária de Maglev em Changai.

