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Desvios de nivelamento longitudinal do trilho da esquerda 
Desvios de nivelamento longitudinal do trilho da direita

Desvios no alinhamento da linha

pOrQUe a linHa deve ser 
sOcada?

Trens em circulação submetem a via 
permanente a altas solicitações dinâmicas: 
consistindo de trilhos, dormentes e lastro a 
via permanente forma um sistema elástico. 
O tráfego de cargas sujeita este sistema 
a enormes forças dinâmicas, causando 
deflexão em toda linha, não retornando à 
sua posição original. Ao longo do tempo, 
em decorrência destas elevadas solicita-
ções, a geometria correta da linha perde 
sua posição ideal. 

quando a geometria da linha atinge um ní-
vel de qualidade abaixo de um determinado 
valor torna-se necessário realizar trabalhos 
de manutenção da via. com a finalidade 
de restabelecer a geometria ideal, a linha 
é levantada, nivelada, puxada, alinhada e 
socada com uma máquina socadora. O 
objetivo desta manutenção mecanizada é a 
de assegurar a circulação segura dos trens 
e, com isso, obter a satisfação dos clientes. 

se os trabalhos de manutenção não forem 
feitos em tempo oportuno, a administração 
ferroviária terá de restringir as velocidades 
que causam transtorno ao tráfego dos 
trens.

vale a pena investir  
na QUalidade da MÁQUina.

O planejamento da manutenção de linhas, 
cruzamentos e aparelhos de mudança de 
via é tão importante quanto a alta qualidade 
de trabalho e o desempenho das máquinas 
aplicadas. quanto maior o nível de qualida-
de e sustentabilidade nas ações de manu-
tenção, tanto mais longos serão os períodos 
para as próximas intervenções.

mediante a aplicação da nossa tecnologia 
de socaria obtém-se uma compactação 
duradoura da camada de apoio dos dor-
mentes. A combinação de componentes 
mecânicos de alta qualidade com um siste-
ma hidráulico de alta precisão proporciona 

uma qualidade de trabalho contínua.este 
princípio, que foi desenvolvido até a sua 
perfeição, comprovou mundialmente a sua 
eficiência nas mais variadas condições de 
lastro e tipos de superestrutura.

MÁQUinas rentÁveis para 
tOdOs Os caMpOs de aplicaçãO

A seleção da máquina socadora ideal de-
pende das exigências técnicas e econômi-
cas em conjugação com um equipamento 
adequado à sua finalidade.

nos últimos 60 anos fornecemos mais de 
8.200 máquinas socadoras a 109 países em 
torno do mundo. A presente publicação for-
nece uma visão geral dos diversos equipa-
mentos de trabalho, seus acessórios, além 
da tecnologia de medição e controle. este 
vasto leque nos permite disponibilizar as 
máquinas mais adequadas para as diversas 
exigências de trabalho.

seu benefício
A malha ferroviária é um sistema dinâmico, em constante mudança, moldada por diversas influencias, 
tais como tráfego ferroviário, condição do subsolo e as alterações de temperatura ou de intempéries. 
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Nossas máquinas socadoras eliminam defeitos 
de linha (desvios de nivelamento longitudinal  
e transversal, bem como de alinhamento)  
e estabelecem uma camada de apoio duradoura 
para os dormentes. Desta forma, asseguram 
uma posição geométrica duradoura da via.
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A NEcESSIDADE  
DA SOcARIA

•	 Eliminação	de	falhas	geométricas	
de nivelamento e alinhamento 
para restabelecer a segurança 
operacional e o conforto na 
circulação dos trens.

•		 Eliminação	de	espaços	vazios	sob	
os dormentes para que a carga 
possa ser distribuída uniformemente 
sobre os dormentes e seja desviada 
para o subsolo.

•		 Estabelecimento	de	camadas	
de apoio definidas para evitar 
instabilidades, tais como o “galope” 
de dormentes.

•		 Incremento	da	qualidade	da	
linha antes que aconteça uma 
deterioração irreversível da via.

nossa tecnologia principal – as bancas de 
socaria – encontram-se em todas as nossas 
máquinas socadoras nas mais diversas 
variantes e tamanhos. não obstante, para 
um trabalho de alta precisão em conjuga-
ção com a máxima qualidade e eficiência, 
são ainda necessários outros dispositivos. 
Assim como na tecnologia da socaria, tam-
bém aqui aplicamos nossos dispositivos de 
trabalho vastamente comprovados.

começando com os equipamentos de 
medição de alta precisão e confiabilidade, 
equipados com grandes rodas de medição, 
ou então na aplicação de cabos de aço 
como cordas de referência, de monta-
gem extremamente confiável e de simples 
manutenção. O trabalho é realizado com 
um sistema de nivelamento proporcional 
e paralelo dotado de um cabo de aço por 
fila de trilho, bem como com um sistema de 
medição do alinhamento por uma corda. 

O controle abrangente da máquina para o 
trabalho de alinhamento e de nivelamento 

é realizado pelo computador de ajuste 
automático Alc. este fornece os dados 
exatos para a eliminação precisa dos erros 
de alinhamento e de nivelamento em linhas 
corridas e aparelhos de mudança de via.

via de regra, os grupos combinados de le-
vantamento e puxamento para o guiamento 
exato da grade da via estão integrados em 
um chassi próprio. Para as operações de 
nivelamento e alinhamento da linha corrida 
e de Amvs são usados rolos de puxamento, 
tenazes de disco ou ganchos de levanta-
mento ajustáveis.

Os chassis principais da máquina que 
unem todos os dispositivos de trabalho 
são construções robustas, fabricadas em 
aço de alta qualidade e soldadas por meio 
dos processos tecnológicos de soldagem 
mais modernos.O material dos rodeiros 
– eixos e rodas – corresponde aos mais 
altos padrões, e as suspensões, dotadas de 
amortecedores, proporcionam movimentos 
bem suaves.

como funciona uma máquina socadora?
Somente uma tecnologia adequada proporciona os melhores resultados técnicos e econômicos.
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Padrões técnicos por muitas gerações 
No ano de 1953, com o desenvolvimento da primeira banca de socaria hidráulica, Franz Plasser  
e Josef Theurer conseguiram um salto de qualidade decisivo na tecnologia da socaria.

A entrevista com dr. Josef Theurer – um 
dos fundadores da Plasser & Theurer – 
mostra o desenvolvimento da tecnologia de 
socaria da Plasser & Theurer: 

“O problema com as máquinas mecânicas 
foi que elas eram operadas manualmente. 
Por isso, o aperto do lastro – e assim a sua 
consolidação – não se realizava unifor-
memente. eu tive a ideia de introduzir a 
hidráulica, onde a pressão é propagada 

uniformemente dentro do fluído, sendo 
aplicada sobre o lastro com a mesma 
uniformidade. Assim – e este foi o fator 
decisivo – conseguimos assegurar a 
pressão correta nas ferramentas de socaria 
em vibração, ou seja, a compactação 
correta do lastro. com isto alcançamos 
uma pressão uniforme de socaria, algo que 
não se conseguia obter com as máquinas 
mecânicas.

Já naquela época denominamos isso de 
“socaria assíncrona”, o que significa que 
cada ferramenta de socaria comprime o 
lastro até que a pressão correta tenha sido 
alcançada. Assim, por exemplo, foi possível 
obter debaixo do trilho esquerdo o mesmo 
grau de compactação como no trilho 
direito. isto contribuiu substancialmente 
para a segurança do tráfego ferroviário.” 

hoje em dia podemos dizer que este pro-
cesso de socaria é a tecnologia padrão.  
ela foi assumida por todos os fabricantes 
de renome e é aplicada mundialmente. 

Outros desenvolvimentos importantes da 
Plasser & Theurer:

•  primeira integração da operação de 
levante e alinhamento nas máquinas 
socadoras,

•  primeira máquina socadora de 2, 3  
e 4 dormentes

•  primeira máquina socadora de ação 
contínua

•  primeira máquina socadora de AMV
•  primeira máquina socadora combinada 

de linha corrida e Amv, e muito mais.



frequência 35 Hz

força de aperto (estática) 10–12 kn

Tempo de aperto das ferramentas de socaria 0,8–1,2 seg.

Amplitude 4–5 mm

Parâmetros decisivos da socaria
Para este efeito, a Plasser & Theurer desen-
volveu um processo mecanizado, ou seja, 
a socaria segundo o princípio da pressão 
uniforme e assíncrona, cujos resultados 
são considerados determinantes e até hoje 
insuperados. hoje em dia estamos em con-
dições de oferecer a tecnologia de socaria 
adequada para todas as condições do leito 
de lastro (duro, mole, incrustrado, diferen-
tes materiais de lastro ...).

Os fatores que adicionalmente cuidam 
da segurança operacional de socaria são 
demonstrados nas páginas seguintes.

a tecnologia da socaria em detalhe
Durante o ciclo de socaria o lastro é compactado debaixo do dormente, garantindo-lhe  
uma camada de apoio estável. Devido a essa compactação controlada obtém-se um plano 
longitudinal duradouro da via. 
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Banca de sOcaria na OperaçãO 
de cOMpactaçãO
durante o processo de aperto é gerada uma camada de apoio 
estável ao dormente.

Banca de sOcaria descida, na pOsiçãO 
de traBalHO
em decorrência do levantamento da via surge um espaço vazio 
debaixo do dormente.

1 Centro de rotação fixo
2 Princípio da pressão uniforme e assíncrona de socaria

1 Vibração através do eixo excêntrico
2 Reserva de força decorrente 
 da massa centrífuga
3 Centro de rotação fixo
4 Amplitude estável

1 Vibração através do eixo excêntrico
2 Reserva de força decorrente da massa centrífuga
3 Centro de rotação fixo
4 Amplitude estável



a sOcaria segUndO O princÍpiO 
da pressãO UniFOrMe e 
assÍncrOna

As ferramentas de socaria penetram no las-
tro de cima para baixo e compactam a brita 
debaixo do dormente com um movimento 
de fechamento, denominado aperto. 

Aqui, três fatores são decisivos: Primeiro, 
todas as ferramentas de socaria trabalham 
com a mesma pressão, segundo, as ferra-
mentas de socaria vibram com a frequên-
cia ideal de 35 Hz e, terceiro, com uma 
amplitude estável de 4 a 5 mm, graças à 
sólida estrutura mecânica. 

esta frequência foi selecionada, pois nesta 
faixa é gerada uma força para cima e uma 

constante tendência de levantamento. nas 
frequências mais baixas a compactação 
não é suficiente. nas frequências maiores, o 
lastro começa a fluir. quando isso acontece 
fica difícil dirigir o lastro para debaixo do 
dormente e formar o plano longitudinal de-
sejado. esta vibração linear e direcional, em 
combinação com o movimento assíncrono 
da ferramenta de socaria, cria uma camada 
de lastro homogeneamente compactada.
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Deformação do lastro sob a ação das cargas dinâmicas

* Tese de doutorado – A influência de frequência e amplitude na estabilização do lastro 
na superestrutura ferroviária, Johann Fischer, Universidade Técnica de Graz

±4,30 mm*

±2,58 mm*

±0,75 mm*
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Estudos comprovaram que as amplitudes de vibração de 4 a 5 mm são as melhores, 
pois elas conduzem à compactação ideal da estrutura granulométrica. Os recalques são 
mantidos em patamares mínimos.



prOcessO cOrretO de sOcaria 
devidO aOs parÂMetrOs ideais 
de traBalHO

Ao lado da pressão e da frequência, a 
qualidade da socaria também é influenciada 
por outros parâmetros:

Para a rearrumação e o encaixe da estru-
tura granulométrica nos espaços vazios do 
lastro (compactação), além da pressão de 
aperto é necessário aplicar um impulso de 
força adequado. se a duração do impulso 
for muito curta, o efeito da compactação 
diminui, mesmo sob aplicação de  grandes 
pressões de aperto. 

A experiência de longa data e os estudos 
e testes em campo demonstraram que os 
tempos ideais de compactação devem ser 
de, no mínimo, 0,8 segundos e no máximo, 
de 1,2 segundos. Tempos de compacta-
ção acima destes não trazem resultados 
significativamente melhores. Também uma 
amplitude de vibração estável de 4 a 5 mm 
é condição necessária para a consolidação 
duradoura do leito de lastro.

O deslocamento de aperto das ferra-
mentas de socaria depende das condições 
do lastro (incrustrado, pré-compactado) e 
da posição de penetração das ferramentas. 
via de regra, os deslocamentos de aperto 
situam-se em torno de 120 mm. 

A profundidade de socaria é de impor-
tância vital para uma compactação de alta 
qualidade do lastro sob o dormente. se a 
profundidade não for suficiente, as ferra-
mentas de socaria batem nos dormentes, 
se for muito profunda, a compactação da 
camada de apoio do dormente é irregular 
e incompleta. (vide também pág. 26 – 
controle proporcional da profundidade de 
socaria.)

Outra condição importante para uma com-
pactação homogênea do lastro é a ação de 
levante da via por meio dos dispositivos 
de levantamento. durante essa operação 
são criados os espaços livres debaixo dos 
dormentes, nos quais as pedras se rearru-
mam e se encaixam em uma nova estrutura 
consolidada. 
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nas frequências maiores, o lastro começa a fluir. neste caso, torna-se difícil obter uma 
estrutura estável.



à direita: a ferramenta de socaria original 
com revestimento de carboneto de 

tungstênio, de longa vida útil

à esquerda, embaixo: o perfil fino da 
ferramenta de socaria reduz a resistência 

de penetração durante a socaria.

à direita, embaixo:Socadora 09-3X  
na grã-Bretanha para a socaria simultânea 

de três dormentes

nOvO cOntrOle de rOtaçÕes 
das Bancas de sOcaria

O controle da rotação do acionamento 
da vibração proporciona um aumento da 
produtividade nos lastros incrustrados e 
uma redução dos custos de manutenção 
das bancas de socaria, isto é, a rotação das 
bancas de socaria é modulada. uma rota-
ção baixa reduz o desgaste na marcha em 
vazio. O aumento da rotação ao penetrar 
no lastro conduz a uma produtividade ainda 
maior nos lastros incrustrados, ao mesmo 
tempo que reduz o desgaste. Ao compactar 
o lastro sob o dormente trabalha-se com 
a rotação ideal e, assim, com a frequência 
ideal de 35 Hz.

O reduzido desgaste das ferramentas de 
socaria conduz também a um menor des-
gaste da máquina como um todo. muitos 
anos de aplicação bem sucedida sob as 
mais diversas condições operacionais nos 
mais diversos países comprovaram o suces-
so dessa tecnologia.

QUalidade das FerraMentas 
de sOcaria

As ferramentas de socaria constituem o 
elo de ligação entre a banca de socaria e o 
lastro, o qual é responsável pela transmis-
são da energia de compactação. Por este 
motivo, o perfeito estado das ferramentas 
de socaria é condição imprescindível para 
alcançar os melhores resultados de socaria. 
ferramentas de socaria gastas devem ser 
substituídas após um desgaste máximo de 
20 %. 

ferramentas de socaria de alta qualidade 
permitem uma produtividade quilométrica 
maior e aumentam os ciclos de substituição 
das mesmas. nestes dois aspectos nossas 
ferramentas de socaria originais servem 
de padrão. Aqui, os fatores determinantes 
são a fabricação da ferramenta como peça 
única forjada em monobloco, além do re-
vestimento de carboneto de tungstênio em 
todas as superfícies que entram em contato 
com o lastro.As ferramentas de socaria, 
com sua forma otimizada, apresentam um 
desgaste muito baixo e possuem uma longa 
vida útil.
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“Ao aplicar o controle de rotação das bancas 
de socaria pudemos constatar uma redução 
substancial do comportamento de desgaste. 
Assim, podemos operar a máquina de forma 
ainda mais rentável.”   monti gmbh, Alemanha
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inovações para o futuro
Johannes Max-Theurer, cEO da Plasser & Theurer, sobre o desenvolvimento da tecnologia da socaria

conferimos às inovações feitas na nossa 
empresa um valor extremamente importan-
te. nossa tecnologia da socaria é um ótimo 
exemplo disso. componentes mecânicos 
produzidos com a maior precisão e com a 
melhor matéria-prima permitem a manuten-
ção de parâmetros de socaria constantes 
e, com isso, uma qualidade uniforme. A 
aplicação da hidráulica segundo o princípio 
da socaria assíncrona por igual pressão  
é responsável por um trabalho de socaria  
de alta precisão.

este princípio está sendo constantemente 
aperfeiçoado e continua alcançando os 
melhores resultados nas mais diversas 
condições de lastro e formas de supe-
restrutura, sendo aplicado com grande 
sucesso em todo o mundo. Para cada linha 

corrida, aparelho de mudança de via e 
tipo de lastro podemos oferecer a máqui-
na socadora mais adequada. Além disso, 
continuamos a aperfeiçoar constantemente 
nosso sistema de socaria: ao desenvol-
vermos novos conceitos de máquinas e 
de bancas de socaria integramos os mais 
recentes resultados de pesquisa. desta 
forma incrementamos a qualidade e a pro-
dutividade dos trabalhos e prolongamos os 
intervalos de manutenção. nosso objetivo 
determinante é o de ajudar nossos clientes 
a trabalhar com maior eficiência de custos, 
agir de forma flexível e de fortalecer o 
sistema de transporte ferroviário ambiental-
mente sustentável.

“na socaria por igual pressão 
e vibração um eixo excêntrico 
rotativo exerce um movimento de 
vibração de amplitude constante 
nas ferramentas de socaria. 
Assim, a amplitude de vibração 
é completamente independente 
da resistência do lastro, podendo 
trabalhar em todas as condições de lastro.”

 
catedrático eng° dr. Klaus Rießberger

antigo instituto de ciências ferroviárias  
e economia dos Transportes

universidade Técnica de graz

nosso futuro evolui com a experiência: 
Johannes max-Theurer com dr. Josef Theurer durante 
a visita a um cliente na espanha



As bancas de socaria são o coração das 
nossas máquinas. elas não somente deter-
minam sua função, como também estabele-
cem sua produtividade e rentabilidade.  
A confiabilidade vastamente comprovada 
e a segurança operacional das nossas 
bancas de socaria constituem, portanto, fa-
tores determinantes para uma manutenção 
rentável da via permanente.

As bancas de socaria são produzidas  
em mais de 200 variantes, fabricadas exclu-
sivamente nas instalações industriais da  
Plasser & Theurer em linz. não existe 
praticamente nenhuma exigência de cliente 
que não possa ser atendida. isto já mostra 
os grandes progressos alcançados desde 
que a primeira banca de socaria hidráulica 
entrou em operação no início dos anos 
cinquenta.

hoje em dia, oferecemos um vasto leque de 
bancas de socaria para todas as aplicações 
na manutenção da via corrida, cruzamentos 
e aparelhos de mudança de via, voltadas à 
produtividade e aos requisitos dos clientes.

Bancas de socaria para todos os campos 
de aplicação
Mundialmente comprovadas, confiáveis e com ótima produtividade
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O perfil de exigências determina o modelo 
e tipo de equipamento da máquina. 

A produtividade de socaria por 
unidade de tempo determina a escolha 
da dimensão da banca de socaria. neste 
sentido, uma alta produtividade anual pode 
ser tão determinante quanto breves janelas 
de trabalho disponíveis em trechos de 
alta demanda. A escolha entre máquinas 
de ação cíclica ou contínua, com socaria 
de 1 dormente ou de vários dormentes, 
oferece um largo espectro. 

As condições de superestrutura,tais 
como os vãos entre dormentes, tipos de 
dormentes ou também trilhos energiza-
dos, etc. determinam o tipo de banca de 
socaria adequada. 

Outro critério é a seleção por campo de 
aplicação. Onde as máquinas socadoras 
devem ser usadas? em linhas corridas, 
aparelhos de mudança de via ou – sendo 

de aplicação universal – em ambos?  
se a escolha for uma socadora de Amvs, 
o tipo de Amv será determinante. Aqui, 
o espectro abrange máquinas e bancas de 
socaria para a manutenção tanto de Amvs 
simples e pequenos sobre dormentes de 
madeira até aparelhos de mudança de 
via para linhas de alta velocidade sobre 
dormentes pesados de concreto.

nossa vasta gama de detalhes nos 
equipamentos permite uma sintonia fina 
individual e direcionada para cada uso. 
Todas as máquinas socadoras distinguem-
-se pela construção robusta do seu chassi, 
rodeiros e acionamentos hidráulicos dos 
dispositivos de trabalho. Amplas cabines 
de condução e de trabalho, bem como 
postos de operação configurados ergono-
micamente, com excelente visão sobre o 
campo de trabalho, facilitam o trabalho dos 
operadores e aumentam tanto a qualidade 
como a velocidade.

A escolha da tecnologia de socaria adequada 

Máquina socadora 09-4X  
na socaria simultânea de quatro 

dormentes na Áustria.



exemplos de aplicação na socaria  
da via permanente
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esta socadora “clássica” vem equipada  
com oito ferramentas de socaria dispostas 
em pares, que produzem uma nova camada  
de apoio em cada ponto de cruzamento 
trilho-dormente.
vantagens
• Qualidade mecanizada para trechos 

curtos,
• fácil operação, 
• adequada para um grande campo de 

aplicação, desde uma máquina com 
chassi pequeno até a máquina de ação 
contínua mais simples.

A socadora é equipada com um total 
de 16 ferramentas de socaria dispostas 
em pares. elas entram em ação a cada 
penetração no lastro, permitindo a socaria 
de dois dormentes simultaneamente. este 
princípío foi comprovado milhares de vezes 
nas máquinas socadoras Plasser de ação 
cíclica, série-08, de 2 dormentes para linha 
corrida.

simples e comprovada – a banca de socaria de 1 dormente

socaria cíclica  
de 2 dormentes

Há 30 anos, a ideia de aumento da produ-
tividade nos trabalhos de socaria tornou-se 
um conceito técnico que até hoje continua 
sendo uma referência padrão. A base téc-
nica já começou muito cedo, ou seja,  
o chassi principal da máquina construído 
na forma de “u” e a instalação das uni-
dades de trabalho entre os eixos. nestas 
máquinas de ação cíclica, toda ela precisa 
avançar e logo depois frear para efetuar a 
socaria. devido a separação entre o chassi 
principal, que se desloca continuamente, 

e o chassi independente das bancas de 
socaria de ação cíclica, menos de 20 % da 
massa precisa ser acelerada e freada. 

Tudo depende da implementação de uma ideia

PLASSER 08-32 56 t

DUOMATIC 09-32 CSM 

 8 t
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na socaria contínua de 2 dormentes as 
bancas de socaria estão integradas em um 
chassi próprio, independente da máquina. 
isto permite velocidades de trabalho  
muito mais altas, com uma ergonomia 
 extremamente melhorada. Até hoje, as má-
quinas duomatic da série 09 constituem  
O PAdRãO mundial nas socadoras de ação 
contínua.

nós oferecemos a banca de socaria de 
2 dormentes também na versão 2X em 
diversos modelos:

• Modelo Split-Head – as bancas de soca-
ria estão divididas em sentido longitudi-
nal, sendo que a metade esquerda ou 
direita pode ser abaixada separadamen-
te.

• Modelo 1X/2X – a banca de socaria é 
dividida em sentido transversal à via, de 
forma a ser possível comutar a qualquer 
momento para o modo de socaria de um 
dormente.

• Modelo 1X/2X com penetração gradual 
de cada fileira de ferramentas de socaria 
no lastro – assim, a penetração no lastro 
duro e incrustrado ocorre com maior 
facilidade e menor resistência. 

a socadora clássica de ação contínua de 2 dormentes 

em cima, à esquerda: Tecnologia 
comprovada de socaria contínua de 

2 dormentes integrada em uma nova 
máquina, na Plasser 09-2X SH

em cima, à direita: A Duomatic 09-32 CSM 
na socaria de um lastro novo na Alemanha

embaixo, à direita:A 09-2X Dynamic 
na versão para bitola de 1.067 mm 

em queensland, Austrália



As bancas de socaria centertool carac-
terizam-se pela configuração inédita das 
ferramentas de socaria. são utilizadas 
exclusivamente ferramentas retas, de dire-
cionamento centrado e compacto. Assim, 
reduz-se a superfície de penetração, ao 
mesmo tempo que se aumenta o curso de 
aperto.

Ao lado da melhor qualidade e durabilida-
de da socaria obtém-se uma resistência 
de penetração mais baixa. O aumento do 
tempo ocioso das ferramentas da banca 
centertool reflete-se na redução dos cus-
tos de manutenção.

Tecnologia centertool
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com esta banca de socaria de dois 
dormentes são socados três dormentes 
por ciclo de socaria. A banca de socaria é 
executada na versão bipartida, de forma a 
ser possível comutar a qualquer momento 
para o modo de socaria de um dormente. 

no ano de 1996 foi apresentada pela 
primeira vez a tecnologia da socaria de 
3 dormentes. Desde então, seu sucesso 
continua dando voltas em torno do mundo. 
Mais de 300 máquinas com bancas de so-
caria de 3 dormentes estão sendo utilizadas 
pelas administrações ferroviárias, oferecen-
do numerosas vantagens: ocupação mínima 
do trecho em obras, melhor aproveitamento 
das janelas de trabalho, menor dispêndio 
administrativo e de pessoal.

vantagens da socaria de  
3 dormentes de ação contínua
• Maiores velocidades de trabalho
• Maior qualidade de trabalho – maior 

durabilidade da geometria da via –  
maior sustentabilidade dos trabalhos

• Redução dos tempos de interdição 
da linha

• Redução dos custos de manutenção 
da via

aproveitamento de breves janelas de trabalho através  
da socaria de 3 dormentes

em cima: Socadora expressa 09-3X na África do Sul

embaixo: Banca de socaria da socadora expressa 09-3X-CW Dynamic
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Desde 2005 é possível efetuar a socaria de 
4 dormentes por vez com a máquina soca-
dora de 4 dormentes. Além disso, a banca 
de socaria é construida de forma bipartida 
para que se possa – no caso de espaços 
irregulares entre dormentes – trabalhar no 
modo de socaria de 1 ou 2 dormentes.

Graças ao layout intercruzado dos pares  
de ferramentas de socaria internas, a resis-
tência de penetração no lastro é mantida 
baixa. Ao trabalhar em curvas, as bancas 
de socaria são centradas automaticamente 
sobre os trilhos. 

Além da alta produtividade, a grande 
vantagem da socaria de 4 dormentes reside 
na qualidade e excelente durabilidade 
da geometria da via. Ao avançar quatro 
dormentes para frente, a área que acaba de 
ser socada é submetida ao peso do truque 
do satélite, sendo fixada na sua posição. 
desta forma, evita-se um eventual molejo 
de volta após o ciclo de socaria, alinha-
mento e levantamento da linha. esta área 
aumentada de socaria, abrangendo quatro 
dormentes por vez, gera uma geometria 
mais homogênea e estável.

rápido – mais rápido – 4X: a socaria de 4 dormentes

em cima: socaria de 4 dormentes com  
a socadora expressa 09-4X Dynamic

embaixo: socadora expressa  
Dynamic 109-4X na França: à esquerda  

no modo de 1 dormente, à direita  
no modo de 2 dormentes
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As bancas de socaria split-head para 
o trabalho em linha corrida, cruzamen-
tos e aparelhos de mudança de via são 
constituídas por duas partes divididas na 
direção longitudinal. cada uma das duas 
metades de uma banca pode ser abaixada 
e colocada em ação independentemente 
da outra. Além disso, ambas as partes da 
banca, dependendo do projeto, podem ser 
desativadas ou deslocadas lateralmente, em 
conjunto ou individualmente. 

Para a operação em trechos de linha 
corrida, as duas partes são travadas entre 
si, formando, assim, uma banca de socaria 
para linha. 

Também oferecemos bancas de socaria 
duomatic com a tecnologia “split-head”.
Além disso, elas podem ser equipadas com 
ferramentas de socaria basculáveis. 

vantagem da tecnologia  
“split-Head”
uma banca de socaria – no modelo e di-
mensão correspondente – cobre o escopo 
completo de manutenção de linhas corridas 
e Amvs.

a sOcaria QUe se iMpÕe

A banca de socaria 8x4 apresentada em 
2016 une todas estas características. Além 
disso, ela pode trabalhar tanto no modo 
de 1 dormente como de 2 dormentes, 
cobrindo, assim, todos os requisitos para 
manutenção de linhas corridas e Amvs.

tecnologia da banca “split-Head”

a tecnologia universal de socaria  
para linha corrida, cruzamentos e aMvs

em cima: A nova banca de socaria 8x4 reune a mais alta 
flexibilidade através do projeto split-head, ferramentas de 
socaria articuláveis e segmentos individualmente abaixáveis 
no modo de socaria de 1 dormente ou de 2 dormentes.

embaixo, à esquerda: esquema da socaria simples de Amv 
com as bancas de socaria bipartidas.

embaixo, à direita: Bancas de socaria split-head na unimat 
08-16/4x4 C
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esta banca de socaria simples possui qua-
tro ferramentas de socaria que,dispostas 
em pares, podem ser basculadas individu-
almente. graças ao deslocamento lateral 
das bancas sob o chassi da máquina, é 
possível socar o aparelho de mudança de 
via (Amv), incluindo as áreas dos jacarés. 

prOJetO Banca de sOcaria 
Universal

A versão ampliada de banca de socaria tem 
um total de oito ferramentas de socaria, 
dispostas em pares e também basculáveis 
individualmente. A banca de socaria univer-
sal é igualmente ideal para os trabalhos de 
socaria, tanto em linha corrida (p.ex. ramais 
ou em pátios ferroviários), como para a 
socaria completa de aparelhos de mudança 
de via e cruzamentos.

vantagens
• aplicação universal
• fácil operação
• ideal para redes ferroviárias pequenas

a banca de socaria clássica para aMvs

em cima: Banca de socaria de Amv 
simples de uma Plassermatic 08-275

embaixo: Banca de socaria universal de 
uma Unimat 08-475/4S com oito 

ferramentas de socaria, basculadas em 
pares (a esquerda) e basculadas 

individualmente (a direita)
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nesta situação são usadas quatro bancas 
de socaria equipadas com um total de 16 
ou 32 ferramentas de socaria basculáveis.
Por exemplo, as bancas de socaria externas 
encontram-se montadas sobre lanças 
telescópicas extensíveis, de forma a ser 
possível socar também os travessões na 
linha desviada do Amv. elas constituem 
um complemento ideal ao levantamento 
automático e sincronizado de 3 trilhos. As 
bancas de socaria internas estão montadas 
em colunas guias de deslocamento lateral 
para poderem ser aplicadas por dentro e 
por fora do trilho correspondente. Todas 
as quatro bancas de socaria podem ser 
giradas para serem adaptadas à posição 
oblíqua dos dormentes.

A banca de socaria, dependendo do tipo 
selecionado, pode ser equipada com até 24 
ferramentas de socaria basculáveis, sendo 
que sua posição inicial é a mesma das 
máquinas socadoras de linha corrida. 

Todas essas medidas construtivas assegu-
ram o trabalho de socaria com a precisão 
e qualidade máxima em qualquer tipo de 
Amv e de linha corrida.

Ao equipar as bancas de socaria com 
limitadores de giro, evita-se uma ultrapas-
sagem do gabarito da linha vizinha durante 
o trabalho.

vantagens da tecnologia de socaria 
de 4 trilhos
• Aplicação universal em qualquer tipo 

de Amv e linha corrida
• Maior produtividade
•  Fixação perfeita dos dormentes longos 

na linha desviada de um Amv durante 
a socaria da linha principal.

a socaria de 4 trilhos

em cima: Unimat 08-475/4S – a expert em AMV: 
a socadora universal de ação cíclica para via corrida 
e Amvs, com 16 ferramentas de socaria.esta 
máquina trabalha em Sydney, Austrália.

embaixo: Unimat 09-32/4S – metade da banca de 
socaria movida para fora ao socar a linha desviada
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A comprovada tecnologia de socaria da 
Plasser & Theurer também pode ser apli-
cada em condições especiais de operação. 
Projetos sob encomenda para empresas 
mineradoras e construções especiais para 
sistemas de vias com trilho energizado 
estão em uso com pleno sucesso em todo 
o mundo. As configurações individuais das 
bancas de socaria permitem a socaria de 
vias com dormentes especiais, tais como 
dormentes em forma de Y.

Bancas de socaria para aplicações especiais

durante a socaria, os compactadores acio-
nados hidraulicamente compactam o lastro 
na área dos ombros dos dormentes.

Para a redução das emissões sonoras dos 
ruídos de trabalho em relação ao ambiente 
as socadoras podem ser equipadas com 
panéis de proteção sonora laterais na área 
das bancas de socaria e com revestimento 
anti-ruído no compartimento do motor. isto 
é muito importante quando as máquinas 
trabalham em áreas de alta densidade 
populacional, como no Japão. Também 
os tubos de admissão e exaustão de ar 
refrigerante, bem como as instalações de 
descarga são revestidas de material de 
isolamento acústico especial. deste modo 

obtém-se uma redução substancial dos 
ruídos de trabalho, sobretudo durante as 
operações de socaria.

A fim de evitar um eventual formação de 
poeira e proporcionar ao operador boas 
condições visuais, principalmente quando 
as máquinas são equipadas com painéis de 
proteção sonora, um sistema pulverizador 
de água pode ser montado na área das 
bancas de socaria. este sistema é ativado 
na descida das bancas de socaria e desli-
gado quando as bancas de socaria sobem.

compactador de ombros de lastro

Proteção sonora e medidas de isolamento acústico 



Os dispositivos de levantamento e puxa-
mento têm de ser capazes de garantir a 
máxima precisão, tanto durante a ação de 
levante e de puxamento dos trilhos, como 
no tratamento cuidadoso da grade da via. 
graças à sua experiência de longos anos 
a Plasser & Theurer tem desenvolvido uma 
vasta gama de dispositivos de levantamento 
e puxamento que preenchem ambos os 
requisitos, e que também são perfeitamente 
adequados às condições específicas de 
aplicação. deste vasto leque de ofertas 
iremos descrever os dispositivos de levanta-
mento e puxamento mais importantes.

dispOsitivO de levantaMentO e 
pUXaMentO pOr discO

este dispositivo possui dois discos de 
levantamento por trilho que o agarram no 
boleto, e dois roletes de puxamento. isto 
permite que o levantamento e o puxamento 
sejam realizados em uma única operação. 
no início da operação, o dispositivo é baixa-
do sobre o trilho, onde permanece durante 
todo o serviço. durante o deslocamento 
para frente entre dois ciclos de socaria, a 
pressão do sistema hidráulico no dispositivo 
é aliviada, de modo que os discos rolem 
suavemente pelo trilho.

dispOsitivO de levantaMentO  
e pUXaMentO cOMBinadO  
para linHa cOrrida e aMv

este dispositivo possui ganchos de levanta-
mento e roletes de puxamento. sob pedido, 
também podem ser montados pares de 
discos adicionais. em uma única operação 
o trilho é levantado e puxado. Os ganchos 
de levantamento seguram o trilho pelo bo-
leto ou pelo patim. Além disso, o dispositivo 
completo pode ser deslocado na direção 
longitudinal do trilho. isto garante que o 
dispositivo possa se adaptar a qualquer 
situação quando trabalhando nos Amvs, 
obtendo corretos resultados com o proces-
so de levantamento e puxamento.

aplicação dos dispositivos de levantamento 
e puxamento
A multiplicidade das variantes têm razão de ser. Diferentes superestruturas, trilhos, 
AMVs ou obstáculos – o trilho sempre deve ser tratado com a maior precisão.
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à esquerda: dispositivo simples com  
um par de discos por trilho, também para 
o Amv

à direita: versão pesada com dois pares 
de discos e dois roletes de puxamento 
para o trabalho em linha corrida

conjunto de levantamento e puxamento 
para Amv e linha corrida

à esquerda: Aplicação dos pares de discos

à direita: ganchos de levantamento 
agarram no patim do trilho.



levantaMentO sincrOniZadO 
de 3 trilHOs 

Para trabalhar Amvs na área dos dor-
mentes longos oferecemos um sistema de 
levantamento automático e sincronizado 
do terceiro trilho. O levantamento da linha 
desviada se processa de forma sincroniza-
da com o da linha principal, sendo que o 
comprimento da lança telescópica se adap-
ta automaticamente ao desenvolvimento da 
linha desviada. 

deste modo, obtém-se uma distribui-
ção ideal dos esforços de levantamento.
sobretudo em superestruturas pesadas, 
as solicitações das fixações, do trilho e do 
Amv sempre permanecem dentro da faixa 
permitida. como o equipamento está equi-
pado com limitadores de giro, evita-se uma 
ultrapassagem do gabarito da linha vizinha 
durante o trabalho.

na ferrovia alemã deutsche Bahn (dB Ag), 
a aplicação do dispositivo de levantamento 
suplementar durante o trabalho em Amvs 
pesados é obrigatório.

levantaMentO de 3 trilHOs 
cOM cOntrOle a laser

A fim de possibilitar um levantamento 
preciso da linha desviada também no caso 
de travessões divididos, o valor exato do 
levante principal é transmitido por um 
laser rotativo ao dispositivo automático de 
levantamento suplementar. neste caso, o 
laser está montado no carro de medição do 
nivelamento da linha principal. O receptor 
montado no dispositivo de levantamen-
to suplementar do trilho oposto da linha 
desviada comanda o levantamento e traz 
o Amv à sua posição correta.
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à esquerda: O dispositivo de levantamento sincronizado 
do trilho oposto da linha desviada permite o levantamento 
ideal de três trilhos simultaneamente.

à esquerda, embaixo: cabeçote de levantamento do 
dispositivo de levantamento suplementar com um rolete 
de duplo flange e um disco de levantamento.

embaixo, à direita:O cabeçote de levantamento com dois 
discos axiais e um rolete de levantamento localizado no 
centro pode ser ajustado para diversas larguras de trilho 
e traz vantagens ao encarrilar o dispositivo de 
levantamento suplementar, além de um melhor guiamento 
do cabeçote no trilho.



A construção mecânica robusta, as grandes 
rodas de medição, bem como o conceito 
de uma operação confortável garantem 
a maior precisão. A exatidão da medi-
ção praticamente não é influenciada por 
vibrações operacionais, pó ou vegetação. 
Além disso, os sistemas de medição são de 
fácil inspeção e manutenção. O controle 
abrangente dos dispositivos de medição 
do nivelamento e do alinhamento durante 
o trabalho é realizado em todas as socado-
ras pelo computador de ajuste automático 
 Win-ALC (vide página 24).

As bases de referência dentro das máqui-
nas são estabelecidas por cordas de aço, 
enquanto que a base de medição externa 
é formada por um laser. 

sisteMa de nivelaMentO 
paralelO-prOpOrciOnal 

conjugado com o dispositivo de levanta-
mento da banca de socaria, este sistema 
é usado para medir e corrigir o nivelamento 
longitudinal e transversal da linha. Propor-
cionalmente aos valores de levante são 
produzidos sinais eletrônicos via trans-
dutores que irão controlar os dispositivos 
hidráulicos de levantamento. 

existem dois métodos de trabalho dispo-
níveis para os dados de levante: o método 
relativo e o método absoluto. Para a corre-
ção perfeita da via com relação a longos 
defeitos ondulatórios longitudinais pode ser 
aplicado um instrumento radiogoniométrico 
ótico ou um goniômetro a laser. 

sisteMa de MediçãO dO 
alinHaMentO pOr UMa cOrda

este sistema reconhece defeitos de 
 alinhamento existentes na geometria e os 
reduz ou elimina, utilizando o dispositivo  
de puxamento hidráulico da máquina so-
cadora. dependendo das necessidades de 
operação, dois métodos de trabalho podem 
ser escolhidos: o método da medição do 
alinhamento por 4 pontos ou por 3 pontos. 
este último é particularmente ideal para o 
trabalho absoluto.

a chave para a correção de falhas
cada máquina socadora precisa de uma técnica de medição integrada para a remoção de falhas  
de nivelamento e puxamento de linhas corridas e AMVs. Por este motivo, equipamos todas as nossas 
socadoras com sistemas de medição para a correção da geometria da via em relação ao nivelamento 
longitudinal, nivelamento transversal e alinhamento longitudinal: o sistema de nivelamento paralelo-
proporcional e o sistema de medição do alinhamento por uma corda.
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Transdutor dos valores 
de medição do dispositivo 
de levantamento e puxamento

Eixo de medição traseiro Eixo de medição frontal

Extensão da base 
de medição com sistemas 

óticos ou a laserAs duas cordas de aço 
do sistema de nivelamento

Corda do sistema 
de medição 

do alinhamento

A construção mecânica robusta dos instrumentos 
de medição assegura precisão máxima, apesar 
das difíceis condições da via.



aMpliaçÕes OpciOnais  
da Base de MediçãO

Para trabalhar tangentes no absoluto, para 
eliminar longos defeitos ondulatórios ou 
também para levantar e alinhar por pontos 
fixos, o ponto de referência frontal dos sis-
temas de medição precisa ser guiado sobre 
um trecho absolutamente reto. sistemas 
óticos ou a laser adicionais ampliam a base 
de medição da máquina para o nivelamento 
e o alinhamento.

Os sistemas de medição a laser consistem 
de uma câmera receptora a laser que é 
montada sobre o carro de tensionamento 
frontal da socadora, bem como do trans-
missor de laser, montado a uma distância 
determinada da máquina. O raio laser sob 
forma de ponto permite simultaneamente 
a apreensão e correção do nivelamento 
longitudinal e do alinhamento.

sistema combinado de nivelamento 
e alinhamento por laser
Ao trabalhar a via, a máquina socadora 
pode operar no método absoluto através do 
laser combinado de nivelamento e alinha-
mento. neste caso, o raio laser atinge a 
câmera receptora (montada na socadora), 
sendo este calculado em relação à sua 
posição.

O laser combinado de nivelamento e ali-
nhamento também oferece a possibilidade 
de produzir uma geometria absolutamente 
exata dos aparelhos de mudança de via.
neste caso, a posição geométrica do Amv 
(na tangente) é medida em relação à linha 
de referência do laser.

cal (sistema laser para curva)
com o cAl, todas as funções do laser na 
tangente também estão disponíveis para 
trabalhos em curvas. ele também pode ser 
aplicado com relação a pontos fixos na 
linha corrida e em Amv.deste modo 

podem ser trabalhadas todas as geometrias 
de linha conhecidas. O cAl é aplicado 
sobretudo nos primeiros ciclos de socaria 
em trabalhos de renovação da via e em vias 
secundárias. Outra possibilidade é a de 
usar o laser para curva na linha desviada 
em Amvs e em Amvs curvos.

goniômetro ótico com controle 
remoto a rádio
uma variante mais simples é o sistema 
radiogoniométrico. este consiste de um 
visor e de miras montadas na extremidade 
frontal da máquina. O visor é montado a 
aproximadamente 100 a 150 m na frente 
da máquina sobre um ponto fixo e direcio-
nado para as marcas nas miras. durante o 
curso de trabalho da máquina, o sistema de 
nivelamento e a corda de alinhamento são 
ajustados por meio do controle remoto até 
que a retina do visor cubra as marcas das 
miras.
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Transdutor dos valores 
de medição do dispositivo 
de levantamento e puxamento

Eixo de medição traseiro Eixo de medição frontal

Extensão da base 
de medição com sistemas 

óticos ou a laserAs duas cordas de aço 
do sistema de nivelamento

Corda do sistema 
de medição 

do alinhamento

O laser é ajustado no vidro fosco da câmera receptora no 
carro de tensionamento frontal da máquina socadora. cAl – laser para curva miras para o visor ótico
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O comando correto de uma máquina de 
construção ferroviária é primordial nos 
trabalhos de manutenção de alta qualidade 
em linhas corridas e Amvs. uma série de 
equipamentos eletrônicos e de controle 
automático permite ao pessoal operacional 
prestar atenção total às tarefas cruciais 
para conclusão das sequências do trabalho. 

alc – cOMpUtadOr de aJUste 
aUtOMÁticO para a MÁQUina 
sOcadOra.

Os severos requisitos à qualidade geo-
métrica da via e as restritas tolerâncias de 
aceitação técnica do trabalho de socaria 
exigem a mais alta precisão das sequências 
de trabalho. A fim de cumprir estas exigên-
cias, utiliza-se um computador de ajuste 
automático com um software especialmente 
desenvolvido para o controle automático da 
socadora.

Hardware e software do alc
O smartAlc representa o mais alto nível 
de desenvolvimento de sistemas informa-
tizados para o controle de medição em 
máquinas socadoras. não obstante, como 
este artigo fornece informações de cunho 
geral que também se referem ao Win-ALC, 
usaremos, daqui em diante, o termo Alc. 
como hardware é utilizado um painel de 
computador especialmente adaptado para 
utilização industrial, sendo que o computa-
dor propriamente dito está instalado direta-
mente na parte de trás do display, de modo 
a constituir uma unidade compacta com 
o mesmo. um teclado em aço inox com 
touchpad integrado destina-se à introdução 
dos dados pelo usuário. 

O software foi desenvolvido com o objetivo 
de tornar o uso do Alc pelo operador fácil 
e eficiente. Devido ao aplicativo Windows a 
interface de usuário é conhecida e intuitiva-
mente compreensível.

O software do Alc pode ser instalado 
também em computadores padrão, de 
escritório, para análises dos dados da via, 
preparação do trabalho ou para fins de 
treinamento.

A introdução dos dados geométricos e de 
correção dos valores pode ocorrer de for-
ma gráfica ou tabelar. Além disso, os dados 
também podem ser lidos por suportes de 
dados disponibilizados pela operadora da 
infraestrutura ferroviária. 

dois tipos operacionais encontram-se 
disponíveis:
•  geometria almejada conhecida – aqui, os 

dados geométricos exatos da linha são 
conhecidos.

•  geometria almejada desconhecida – me-
diante um deslocamento para medição 
mede-se o nivelamento e alinhamento 
reais da linha, em seguida é feita uma 
compensação eletrônica para a obten-
ção de uma geometria almejada com 
valores de correção.

a máquina inteligente
Os sistemas de medição, diagnóstico e gerenciamento de processos trazem vantagens 
extremamente importantes na operação e manutenção das nossas máquinas.

à esquerda: na cabine frontal são introduzidos, representados e gravados 
os dados geométricos da linha.

à direita: O posto de trabalho é configurado do ponto de vista ergonômico. 
no centro está o computador de ajuste automático Alc, à esquerda o 
registrador gráfico dRP, à direita a tela de toque do sistema de controle 
da máquina P-ic.
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O software do Alc considera diferentes 
categorias de linha e calcula os valores de 
correção dentro dos limites de tolerância 
estabelecidos. Pontos fixos, tais como 
pontes e passagens de nível são incluídos 
da mesma forma como os valores-limite de 
levante e alinhamento máximos.

Os resultados do deslocamento para 
medição e do trabalho realizado são re-
presentados simultaneamente para melhor 
comparação.

remoção de defeitos individuais
Outra possibilidade de aplicação importante 
do Alc é a remoção de defeitos individu-
ais de onda curta (6–15 m), os quais são 
removidos no modo operativo de defeitos 
individuais diretamente no próprio local. 
neste caso, após uma medição prévia exata 
é definida a característica destes defeitos 
individuais. Os valores de correção neces-
sários são calculados individualmente para 
o trilho esquerdo e direito e adaptados à 
geometria existente.

O software do smartAlc permite um controle global 
dos parâmetros geométricos mais importantes da linha. 

VANTAGENS DO ALc
•	 Hardware	robusto	para	condições	

operacionais difíceis na socadora 
(vibrações) 

•	 Software	especialmente	desenvol-
vido e constantemente atualizado 

•	 Múltiplas	possibilidade	de	aplica-
ção em dependência das condi-
ções da via 

•	 Recepção	dos	dados	geométricos	
e valores de correção de suportes 
de dados externos 

•	 Comunicação	e	intercâmbio	de	
dados com outros aplicativos (p.ex. 
registrador gráfico eletrônico DRP)

depois da conclusão dos trabalhos e rea-
lização de um deslocamento para medição 
final é impresso um protocolo oficial de 
aceitação com indicação exata do trecho 
trabalhado e dos parâmetros nivelamento 
longitudinal, empeno, nivelamento transver-
sal e alinhamento.
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Os comandos relevantes para o processo  
de trabalho foram incorporados no 
descansa-braço do assento. As telas de 
toque também podem ser operados através 
de um controlador de display.

tecnOlOgia de cOntrOle para 
eXcelentes resUltadOs de 
sOcaria

uma série de funções detalhadas é respon-
sável por um controle eficiente, seguro e 
confortável do ciclo de socaria. estas fun-
ções representam as vantagens especiais 
na operação de uma máquina socadora da 
Plasser & Theurer.

controle proporcional  
da profundidade de socaria
A profundidade de penetração correta é 
um fator essencial para a qualidade da so-
caria. Por este motivo, a Plasser & Theurer 
desenvolveu um dispositivo automático que 
garante a manutenção exata da profun-
didade de socaria.O valor é introduzido 
pelo operador a partir do seu assento de 
trabalho e conferido no painel digital.

dispositivo automático  
para socaria repetida
quando trabalhando em uma linha recém 
construída, atrás das máquinas desguar-
necedoras de lastro ou então em trechos 
com grandes levantes, muitas vezes é 
necessário repetir o movimento de aperto 
das ferramentas de socaria para permitir 
uma adequada compactação da brita sob 
a superfície de apoio dos dormentes. O 
dispositivo automático permite isto, fazendo 
com que as ferramentas, após socarem e 
subirem, desçam novamente para realizar 
uma segunda socaria.



27SIMPLIcIDADE, FAcILIDADE DE OPERAÇÃO E cONFIABILIDADE DO PROcESSO 27

máquinas socadoras universais da 
série unimat-09 possuem duas 

cabines de trabalho para a socaria 
de Amvs. uma delas serve para 
controlar os grupos combinados 

de levantamento e puxamento  
e a outra para o comando das 

bancas de socaria.

ajuste da pressão de socaria
A pressão de socaria deve ser adequada às 
condições do lastro, pois uma via recém-
-lançada exige uma pressão de socaria 
diferente, por exemplo, de uma via com 
lastro incrustrado ou pré-compactado.

ciclo de socaria semiautomático
O operador pode iniciar ou paralisar a 
sequência completa do ciclo de operação, 
pressionando um único pedal. Ao acionar 
o pedal são desencadeadas imediatamente 
as seguintes ações:
•  a máquina é freada,
•  a linha é levantada e puxada,
•  as bancas de socaria descem, socam 

e sobem.

ciclo de socaria completamente 
automático
Através de um sistema detector de dor-
mentes (para socaria da linha) é possível 
executar um ciclo de trabalho completa-
mente automático, inclusive o controle auto-
mático de avanço da máquina. se a banca 
de socaria não puder ser abaixada em 
determinado lugar, de forma a não ser pos-
sível efetuar a socaria, um sinal de alerta é 
emitido e o ciclo de trabalho é interrompido 
para que se possa proceder aos eventuais 
ajustes necessários. Opcionalmente, um sis-
tema adicional reconhece automaticamente 
dormentes duplos e ajusta as bancas de 
socaria automaticamente.

indicador do nivelamento transversal 
um indicador digital é utilizado para o 
correto monitoramento das operações de 
socaria. com a ajuda de um pêndulo adi-
cional o nivelamento transversal pode ser 
controlado continuamente após o trabalho 
de manutenção (equipamento padrão nas 
máquinas da série 09). Todos os comandos 
relevantes para o processo de trabalho 
foram incorporados no descansa-braço do 
assento. As telas de toque também podem 
ser operadas através de um controlador de 
display.
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tecnOlOgia inteligente aUXilia 
Os OperadOres

Através da inclusão de processos infor-
matizados nas máquinas de construção 
ferroviária, muitas sequências de trabalho 
podem ser automatizadas e padronizadas. 
disfunções podem ser reconhecidas mais 
rapidamente e removidas com maior eficá-
cia. Também a manutenção das máquinas 
pode ser realizada com maior eficiência.

controle da máquina com cMs/cWs
O sistema de controle da máquina consis-
te de um controle digital e do sistema de 
controle analógico por microprocessadores 
da Plasser & Theurer. As telas de toque 
(touchscreen) são componentes que facili-
tam ao usuário o ajuste e o diagnóstico do 
sistema de microprocessadores. 

O sistema cms (controller-measuring-
-System) abrange o controle da unidade 
de nivelamento e alinhamento. O sistema 
CWS (Controller-Working-System) assume 
o controle e a sinalização do controle de 
marcha, de descida/subida da banca de 
socaria e do ajuste da pressão de socaria.

em cima, à direita: cabine da socadora 
Expressa Dinâmica 09-4X E3 configurada 

segundo padrões ergonômicos mais 
modernos

à esquerda, embaixo: sistema cms 
(Controller-Measuring-System)

embaixo, à direita:Display do sistema CWS 
(Controller-Working-System)



As funções de controle e diagnóstico mais importantes são operados através das telas  
de toque do Plasser intelligent control P-ic 2.0.
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com auxílio da Plasserdatamatic consegue-se 
melhorar extremamente a eficiência da manutenção. 
A disponibilidade da máquina aumenta enquanto 
que os custos de manutenção baixam. 

plasser intelligent control 2.0  
(p-ic 2.0)
este sistema de controle inteligente da 
Plasser & Theurer é utilizado tanto para o 
controle de sistemas parciais, como tam-
bém para soluções completas de controle e 
comunicação contínua. A operação da má-
quina ocorre em parte através de telas de 
toque, com fácil navegação pelos menus, 
por outro lado através do painel de controle 
convencional. 

com essa combinação o operador possui 
acesso centralizado a todas as funções da 
máquina. Para todas as funções principais 
existem também elementos operacionais 
adicionais incorporados nos descansa-
-braços, que asseguram um trabalho mais 
rápido e seguro. A fim de manter a visão do 
conjunto são exibidas nas cabines corres-
pondentes somente as funções necessárias.

plasserdatamatic –  
o padrão do diagnóstico remoto
novas dimensões para o gerenciamento  
de máquinas individuais e de parques com-
pletos de máquinas são introduzidas pelo 
sistema telemático inovativo Plasserdatama-
tic, com o qual é possível ampliar o sistema 
de controle P-ic 2.0. Através do tablet ou 
do smartphone podem ser acessados os 
parâmetros de trabalho e mensagens mais 
importantes. 



A fim de poder avaliar a qualidade da 
geometria obtida após uma intervenção 
é necessário medir e avaliar os parâmetros 
mais importantes da linhas. A medição, 
o registro e a interpretação dos parâmetros 
geométricos da linha de acordo com as 
normas também serve de comprovante dos 
serviços realizados.

com o registrador gráfico de múltiplos 
canais dAR e o sistema de registro digital 
dRP estão disponíveis dois sistemas de 
registro da geometria da via amplamente 
comprovados.

registradOr grÁFicO  
de 8 canais dar para arQUivO 
de dadOs

O registrador gráfico industrial dAR, dotado 
de várias funções adicionais, é um aparelho 
de 8 canais que registra os valores medidos 
em papel. com uma pequena impressora 
a jato de tinta podem ser complementadas 
mensagens, sinais de alerta ou indicações 
quilométricas programáveis. O desvio do 
ponto zero ajustável e modelos matemáticos 
integrados ajudam a fornecer a interpreta-
ção ideal.

Os dados são impressos prontamente 
sobre papel, portanto estão imediatamente 
disponíveis e assegurados contra perdas de 
dados. quando gravados em um suporte de 
dados, estes são reprodutíveis a qualquer 
momento. Para o processamento posterior 
e exibição dos dados no escritório oferece-
mos um pacote de software.

registradOr grÁFicO digital 
drp

O sistema de registro digital dRP foi de-
senvolvido especialmente para cumprir as 
exigências de gravação dos parâmetros da 
via e de trabalho nas máquinas de cons-
trução e manutenção ferroviária. Até hoje 
foram fornecidos mais de 200 aparelhos 
para mais de 35 países. Graças à flexibilida-
de do sistema, os requisitos das opera-
doras de redes ferroviárias, que em parte 
são divergentes, podem ser integralmente 
cumpridos.

O dRP destina-se à documentação da 
posição geométrica e da interpretação 
digital em valor real dos valores de medição 
registrados após a conclusão dos trabalhos 
na via. Os valores são representados online 
sob forma de gráficos na tela de toque 
e podem ser impressos em uma impres-
sora convencional em formato din A4 ou 
DIN A3. Com um pen drive, os dados de 
medição gravados podem ser transferidos 
a outros computadores e aí processados. 

documentação dos resultados do trabalho
Sistemas de registro dos parâmetros da via e de trabalho
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à esquerda: Registrador 
gráfico de 8 canais dAR

à direita: Tela de toque 
do registrador gráfico 
eletrônico dRP.



Os três componentes principais do trem 
mecanizado de renovação e lançamento 
de via mdz – socadora, desguarnecedora 
de lastro e estabilizador dinâmico de via – 
podem ser combinados excelentemente em 
diversos projetos de máquinas socadoras. 
A combinação seletiva de funções gera 
economias consideráveis.

A estabilização dinâmica da via é aplicada 
como função adicional tanto nas máqui-
nas socadoras de linha corrida, como em 
socadoras de Amvs. A resistência contra o 
deslocamento lateral do lastro e, com isso, 
a estabilidade da geometria da via aumen-
ta quando a máquina aplica um recalque 
inicial controlado. desta forma, os intervalos 
de manutenção podem ser ampliados, 
sem comprometer a segurança do tráfego 
ferroviário. 

A brita excedente pode ser coletada por 
meio dos dispositivos da vassoura, armaze-
nada temporariamente no silo e reintrodu-
zida na via de maneira dosada e onde for 
necessário. sistemas reguladores e arados 
distribuem o lastro e o conduzem para a 
área de socaria. no final, vassouras simples 
varrem a brita da linha ou do Amv trabalha-
do, deixando-o limpo.

MÁQUinas de ManUtençãO 
all-in-One integraM tOdOs Os 
setOres de ManUtençãO de via

estas máquinas de manutenção de linha 
corrida e Amvs, tais como a unimat 09-
475/4S N-Dynamic, reunem as funções 
de três máquinas: lançamento de lastro, 
socaria, regularização, estabilização e 
medição final. disto resulta uma simplifi-
cação substancial da logística do canteiro 
de obras, com um grande potencial na 
economia de gastos.

em um só ciclo de trabalho estas máquinas 
executam o processo completo e tecnologi-
camente correto dos trabalhos de manu-
tenção de linhas corridas e Amvs. Apesar 
da multiplicidade das suas funções a 
operação é simples e ergonômica, graças à 
sua mais moderna tecnologia de comando 
que permite ao operador navegar facilmen-
te pelo menu.

integração de outros passos do trabalho
Aumento da eficiência mediante execução simultânea de vários passos de trabalho
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> produtividade 
As interdições de linha são aproveitadas 
com maior eficiência devido ao incremen-
to da produtividade.

> Qualidade do trabalho 
graças à sequência tecnologicamente 
correta dos passos de trabalho dentro de 
um sistema aumenta-se a qualidade do 
trabalho.

> Otimização dos custos
Os custos de traslado, bem como gastos 
administrativos e com pessoal podem 
ser minimizados. As máquinas podem 
ser usadas com mais frequência e para 
diversas finalidades.

> competência profissional
A tripulação da máquina aumenta seus 
conhecimentos profissionais devido à 
operação de vários sistemas de trabalho. 
O empreendedor usufrui de um maior 
espectro de rentabilidade.

vantagens das 
máquinas integradas

à esquerda: estabilização dinâmica  
na linha corrida e no Amv

à direita: lançamento de brita em uma 
máquina de manutenção All-in-one



nosso lema é a qualidade máxima dos nos-
sos produtos. A alta disponibilidade e vida 
útil das nossas máquinas socadoras sempre 
voltam a comprová-lo. 

O alto grau de produção própria é um fator 
substancial para garantir a elevada qualida-
de das nossas máquinas. uma grande parte 
dos componentes utilizados nos dispositi-
vos de trabalho, elementos hidráulicos ou 
truques – ou seja, aprox. 90  % das peças 
vinculadas ao projeto – são produzidos nas 
nossas fábricas. 

Todos os sistemas eletrônicos de controle 
e equipamentos de medição incorporados 
nas nossas socadoras também são desen-
volvidos na nossa empresa. nossa contínua 

busca de qualidade abrange naturalmente 
também todas as matérias-primas e compo-
nentes fornecidos por subfornecedores.

nÓs cOnstrUiMOs MÁQUinas 
para O MUndO inteirO.

As mais diversas condições de aplicação 
e padrões de segurança exigem diferentes 
conceitos de máquinas. isto já começa, 
por exemplo, na consideração da bitola 
de 600 até 1.678 mm.mas também as 
diversas condições climáticas, sob as quais 
as máquinas operam, exigem soluções 
customizadas. 

Porém, para nós, o mais importante é o 
compromisso de cumprir todos as exigên-
cias individuais dos clientes. com nossa 
competência e know-how desenvolvemos a 
solução mais rentável. 

Oferecemos soluções inovadoras para 
todas as condições geográficas, climáticas 
e para qualquer tipo de superestrutura 
ferroviária, possibilitando, assim, a seleção 
da máquina socadora adequada para cada 
caso específico. um programa completo de 
máquinas facilita a seleção correta, tanto 
para as linhas de alta velocidade, como 
também para ferrovias industriais, sistemas 
vlT e para as linhas de metrô.

Um parceiro para tudo
confiabilidade e precisão baseiam-se nas altas exigências que atribuímos à qualidade.
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um programa completo de máquinas facilita 
a seleção correta, tanto para as linhas de 
alta velocidade, como também para ferrovias 
industriais, sistemas vlT e linhas de metrô. 
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em cima, à esquerda: euA – qualidade  
elevada ao triplo com a socadora expressa 

Dinâmica 09-3X CW, adaptada especialmente para 
diferentes vãos entre dormentes

em cima, à direita: máquina multifuncional de 
trabalho em linha corrida e Amvs para trens de 
carga pesada na malha Regional sudeste mRs

à esquerda, embaixo: méxico – Plasser 08-16 sh, 
uma socadora de múltiplas funções para linha 

corrida e Amvs

embaixo, à direita:Alemanha –em operação nas 
linhas de trânsito municipal com técnica de 

auto-carregamento – Plassermatic 08-275/4 ZW-Y
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em cima, à esquerda: frança – A máquina 
socadora mais potente do mundo em operação 
nas linhas de alta velocidade

em cima, à direita: Alemanha – Adequada para 
todas as categorias de via – a unimat 
09-4x4/4S

à esquerda, embaixo: Japão – socaria contínua 
de 2 dormentes com isolamento sonoro para as 
linhas da linha Shinkansen com a 09-2X SD

embaixo, à direita:Tecnologia compacta de 
socaria de AMV com a Unimat Compact 08/3S

30 BilHÕes de ciclOs  
de sOcaria 

mais de 8.200 socadoras em operação 
no mundo todo, equipadas com nossas 
bancas de socaria, comprovam a qualidade 
desta tecnologia. Ao todo, estas máquinas 
realizaram 30 bilhões de ciclos de socaria – 
o que significa que podemos transferir essa 
enorme experiência sob forma de know-
-how às nossas máquinas novas. 

inOvaçÕes tecnOlÓgicas  
e de KnOW-HOW 

nosso quadro de engenheiros altamente 
qualificados e especializados nas mais 
diversas áreas garante o constante aperfei-
çoamento das nossas tecnologias. nosso 
objetivo é o de oferecer produtos inéditos 
que se contrapõem à pressão cada vez 
maior de custos – tanto a curto como tam-
bém a longo prazo. O desenvolvimento atual 
relacionado ao tempo ocioso das ferramen-
tas de socaria é o melhor exemplo disto.
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em cima, à esquerda: Treinamento 
profissional e trabalho de manutenção 
através de uma rede de assistência técnica 
mundial

à esquerda, embaixo: Para a disponibilidade 
de uma máquina durante sua vida útil 
completa oferecemos um vasto programa de 
recondicionamento das bancas de socaria.

centro: com simuladores treina-se hoje em 
dia sem risco a operação rentável de uma 
máquina socadora.

embaixo, à direita:Oferecemos um milhão de 
peças sobressalentes e de desgaste 
diferentes. mundialmente dispomos de mais 
de 30 almoxarifados.

assistÊncia tÉcnica MUndial 
dUrante a vida Útil cOMpleta

Prestações de serviço, tais como trabalhos 
de reparação e manutenção, podem ser 
realizadas na qualidade comprovada 
Plasser & Theurer por nossos parceiros 
de assistência técnica distribuidos por 
todo o mundo. Também o suprimento das 
peças sobressalentes originais é da mais 
alta importância. mais de 60.000 peças 
diferentes encontram-se sempre no nosso 
estoque – prontos para serem enviados a 
todo o mundo.

A sua satisfação e a aplicabilidade 
sustentável dos nossos produtos são os 
nossos grandes objetivos, e isso durante a 
vida útil completa da sua máquina.

A fim de manter a qualidade de trabalho 
requerida pelo completo período de vida 
útil de uma máquina, é necessário – além 
da manutenção normal – submeter as 
bancas de socaria de tempos em tempos 
a trabalhos de reparação ou a uma revisão 
geral para que estas continuem a trabalhar 
de forma rentável.

rentaBilidade atravÉs  
de QUalidade

•	 Compactação	duradoura	devido	aos	
parâmetros de socaria constantes

•	 Aplicação	de	materiais	de	alta	
qualidade e duráveis

•	 Alta	qualidade	de	precisão	na	
produção

•		 Manuseio	efetivo	e	ambientalmente	
sustentável dos recursos

•		 Segurança	e	ergonomia	para	a	
tripulação completa

•		 Equipamentos	ambientalmente	
compatíveis e medidas de proteção 
sonora

•	 60	anos	de	experiência	mundial
•	 Constante	aperfeiçoamento
•	 Mais	de	8.200	máquinas	socadoras	da	

Plasser & Theurer no mundo inteiro
•	 30	bilhões	de	ciclos	de	socaria	

provam a diferença
•	 Tecnologia	da	Socaria	 

Plasser & Theurer – O padrão de 
excelência
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O processo correto  
da socaria

Nossa oferta de serviços para bancas de socaria

 As ilusTRAções e descRições POdem cOnTeR equiPAmenTOs OPciOnAis. ReseRvAmO-nOs O diReiTO de AlTeRAções PARA ATuAlizAçãO em cOnfORmidAde cOm O desenvOlvimenTO TécnicO!  
“PlAsseR & TheuReR”, “PlAsseR” e “P&T” sãO mARcAs RegisTRAdAs inTeRnAciOnAlmenTe.

Medieninhaber: 
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H., 
Johannesgasse 3, 1010 Wien, Österreich. Verlagsort Wien.
Hersteller: Druckwerkstatt Handels GmbH., Hosnedlgasse 16b,  
1220 Wien, Österreich. Herstellungsort Wien. 

www.plassertheurer.com

queremos ajudá-lo a manter a qualidade de 
trabalho requerida das suas máquinas.

Para continuar a trabalhar de forma rentável  
é necessário proceder de tempos em tempos 
– além da manutenção normal – a trabalhos de 
reparação ou de revisão geral das bancas de 
socaria.

nosso programa abrangente de recondiciona-
mento das bancas de socaria abrange quatro 
variantes.

Para informações detalhadas a respeito da nossa 
oferta de serviços solicitamos entrar em contato 
com parts@plassertheurer.com.

Banca de 
sOcaria nOva

sOBressalentes

revisãO geral

reparaçãO


