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TRAK- STAR®  

Rail Drillers 
A Thermit do Brasil® em parceria com a Trak Star, empresa 
do grupo Hougen Manufactoring Inc., oferece Furadeiras 
de Trilhos com motor a gasolina e hidráulico, e exclusivas 
Brocas Twister®, de longa durabilidade com encaixe tipo 
quarto-de-volta para uma rápida e fácil instalação, sem 
necessidade de ferramentas. A empresa também possui 
em sua linha de produtos a lâmina de corte Trak-Blade®, 
reforçada com uma dupla camada de fibra, garantindo um 
corte perfeito do trilho.

RAWIE ®
Buffer Stop
A Rawie desenvolve, produz e instala Buffer Stops em 
sistemas de transportes ferroviários há mais de 100 anos.  
Eles são usados   em todo o mundo, em estações ferroviárias, 
pátios de manobra e de manutenção. 
Aplicações Rawie:
= Em trens de longa distância de passageiros e comboios de 
carga pesada.
= No Metrô, equipados com amortecedor hidráulico 
integrado.
= Em linhas e pátios de depósito de resguardo, equipados 
com amortecedor hidráulico integrado.
= Para Light Rail e Sistemas elétricos equipado com 
amortecedor hidráulico integrado.

Fastening Systems

)(EBS –Sistema de Blocos Embebidos: Adesão elástica 
de cada bloco de fixação e suporte do trilho com a laje de 
concreto de apoio através do EDILON Corkelast®.

)(ERS – Sistema de Trilhos Embebidos: Suporte contínuo 
dos trilhos com EDILON Corkelast®, sem a necessidade de 
qualquer outro tipo de fixação.

)(SDS e SDS-M – Conjuntos de Amortecimento de 
Som: Solução para fixação de trilhos, com excelente relação 
custo-benefício em vias de transporte ferroviário leve, 
especialmente bondes e VLT’s.

)(LC – Passagens de Nível: O LC é aplicável a todos os tipos 
possíveis de interseção entre vias ferroviárias e pistas rodoviárias.

JUNTA ISOLANTE COLADA- JIC
Insulated Rail Joints - IRJ
A tecnologia de sinalização e segurança nas Ferrovias, utiliza 
circuitos elétricos onde os trilhos funcionam como condutor 
de energia. A JIC é utilizada em determinados pontos da 
via, interrompendo o seu circuito elétrico. A JIC Thermit 
foi desenvolvida para a Deutsche Bahn, e posteriormente 
patenteada pelo Grupo Goldschmidt. Nas nossas Juntas a 
transferência de força se dá através do efeito cunha provocado 
pela tensão entre a junta e os parafusos HV no seu berço. 
Esse efeito cunha permite uma imediata absorção da força 
longitudinal no trilho. A JIC Thermit garante o isolamento dos 
trilhos para toda a aplicação, independente do tipo de fixação. 
Ela é homologada e utilizada por todas as grandes ferrovias do 
mundo.

GP4000
Grinding Machine
A GP4000 permite o reperfilamento preciso e fácil  pós 
soldagem do trilho. É um equipamento comprovadamente 
adequado para todos os tipos de via, possui um ângulo de 
inclinação de até 90 °  que lhe permite excelente  precisão. 
Uma barra de direção ergonomicamente constituída fornece 
uma confortável postura de trabalho e visão perfeita da 
operação. A GP4000 dispõe de um mecanismo de “quick-fit” 
para o rebolo que permite baixos downtimes de substituição.  
A versão a Diesel possui um dispositivo especial para 
trabalho em túneis e ambientes enclausurados.

RAIL STRAIGHT
Measurement devices
A produção geometricamente perfeita de trilho soldado e o 
alinhamento correto dos trilhos, são parâmetros essenciais  
para a durabilidade das soldas. Isto tem sido comprovado 
por estudos e cálculos do modelo, o que torna necessário 
o controle desses fatores, ou seja, usando uma tecnologia 
de medição objetiva e confiável. Disponível em 3 modelos: 
COMPACT, WAVE e DUAL.

COMPACT
Dispositivo para medição da linearidade da face da bitola e
plano de rolamento de trilhos soldados.

DUAL
Dispositivo para medição da linearidade simultânea de 
calibre na superfície dos trilhos soldados.

WAVE
Para a medição de perfis de trilho longitudinais e análise 
da ondulação. É possível determinar comprimentos de 
onda em quatro faixas diferentes: 10-30 mm, 30-100 mm, 
100- 300 mm, 300-1,000 mm.

MAGNETIC BARRIERS
Safety Devices
A Segurança do trabalhador é sempre a principal prioridade 
nas operações de vias. A barreira magnética garante a 
segurança absoluta quando se trabalha em qualquer tipo 
de via férrea. É solida, fácil de instalar e remover, garantindo 
um isolamento perfeito da via.

Há 120 anos o professor Hans Goldschmidt, fundador 
do Grupo Goldschmidt-Thermit, patenteava um dos mais 
importantes descobrimentos científicos em prol da indústria 
ferroviária, o processo THERMIT®. Este processo significou 
um grande avanço no desenvolvimento ferroviário mundial. 
Hoje, o Grupo Goldschmidt-Thermit é líder de mercado, e 
graças à sua capacidade de inovação é um dos maiores 
desenvolvedores de produtos e serviços para  o mercado 
ferroviário. O Grupo Goldschmidt-Thermit esteve presente 
nos mais importantes projetos ferroviários mundiais como, 
por exemplo, em 1964 em Tóquio no projeto do Shinkansen, 
o trem de alta velocidade japonês, rodando sobre trilhos 
continuamente soldados no processo THERMIT® à velocidade 
de mais de 500km/h, ou em 2013 no histórico projeto do 
metrô de Marmary que liga a Ásia a Europa através de um 
túnel sob o estreito de Bósforo.  Por isso dizemos THERMIT® 
A ORIGINAL EM CONSTANTE EVOLUÇÃO.

O Grupo Goldschmidt-Thermit é composto por 22 empresas 
em cinco continentes. Desde 2003, as empresas são geridas 
por uma holding que, em 2004, mudou seu domicílio para 
Leipzig. A Thermit do Brasil desde 1952 faz parte deste 
grupo e é responsável pelos mercados do Brasil, América do 
Sul e América Central. A Thermit está estabelecida na cidade 
do Rio de Janeiro, onde produz, distribuí e comercializa os 
produtos do Grupo Goldschmidt-Thermit e suas empresas 
parceiras sempre de acordo com os mais altos padrões de 
qualidade.

PROCESSOS
O Processo aluminotérmico para soldagem apresenta 
vários aspectos positivos; dentre eles citam-se:

= Excelente qualidade e flexibilidade para soldagem 
realizada no campo;
= Reduzido tempo de execução;
= Dispensa o uso de energia elétrica e também o uso de 
equipamentos e aparatos complexos;
= As soldas podem ser realizadas com as peças em 
praticamente qualquer posição, desde que a cavidade do 
cadinho tenha paredes suficientemente verticais para o 
metal escorrer rapidamente.

O processo aluminotérmico exige soldadores treinados 
principalmente com relação ao aspecto de segurança e 
exige também moldes específicos para cada aplicação.

A Porção Thermit® é colocada em um cadinho refratário e é 
iniciada com o uso de um dispositivo ignitor. Com o termino 
da reação, o aço liquido é descarregado automaticamente 
da parte inferior do cadinho em um molde refratário que se 
encaixa nas extremidades do trilho. Após o resfriamento do 
aço, um tratamento térmico adicional pode ser realizado 
para melhorar suas propriedades mecânicas.

Para realizar a soldagem, as partes devem estar alinhadas. 
O metal líquido que preenche o espaçamento entre as 
mesmas, por gravidade, tem sua temperatura em torno 
de duas vezes a temperatura de fusão do metal com o 
qual são confeccionadas as peças a serem soldadas, 
possibilitando a soldagem em um curto espaço de tempo. 
As perdas normais de calor causam a solidificação do 
metal, ocorrendo a coalescência- soldadura das partes que 
se achavam separadas-, completando assim o processo. 
Quando as peças são grandes, faz-se necessário um pré-
aquecimento dentro do molde, para secá-lo e colocá-lo 
à temperatura adequada, similarmente ao que ocorre 
com a fundição; entretanto, a diferença principal é a alta 
temperatura envolvida.
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2 Fe - 830 kJ se dá com a redução do óxido de ferro pelo 
alumínio pulverizado. O calor excessivo da reação provoca 
a fusão do metal que é utilizado para soldar as juntas dos 
trilhos sem a necessidade de energia externa. As matérias-
primas são misturadas completamente com as adições 
da liga para produzir a porção Thermit® que é formulada 
para combinar as propriedades químicas, metalúrgicas e 
mecânicas do trilho.

São vários os procedimentos de soldagem; eles se distinguem por diferentes tempos de pré-aquecimento, pelas massas 
necessárias da porção e pelas técnicas de derramamento. Trilhos especiais exigem também processos especiais de 
soldagem. Abaixo estão relacionados os diferentes processos de soldagem disponibilizados pela Thermit do Brasil®, e 
uma breve descrição de cada um deles.
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