
EXCELENTE RESULTADO – 
COMPACTAÇÃO MAIS EFICAZ.
COMPACTADOR VIBRATÓRIO MONOCILÍNDRICO AUTOPROPULSADO BW 226 DI-5 
COM TAMBOR POLIGONAL E TECNOLOGIA VARIOCONTROL.

Cliente
AWG Donau-Wald mbH

Local
Aterro Außernzell (aterro de classe II no distrito de Deggendorf) 
Escopo do projeto
■       Recompactação de dois aterros. Através da eliminação de 

cavidades, evitou-se a subsidência descontrolada dos corpos 
dos aterros.

■       Materiais de aterro: fibrocimento, fibras minerais artificiais 
(resíduos FMA), resíduos minerais e outros resíduos da 
construção de estradas.

■       Objetivo: aumento da estabilidade e da densificação dos 
resíduos.
Possibilitando o aumento da vida útil dos aterros.

■       Operação de teste do compactador vibratório monocilíndrico 
autopropulsado BOMAG BW 226 DI-5, em dois campos de 
teste do aterro sanitário em Außernzell.
Os resultados foram confirmados por testes idênticos no 
aterro de Passau-Hellersberg (aterro de classe I).

Períodoo do projeto
15 de outubro de 2019: teste de campo, aterro de Außernzell

Equipamentos
BW 226 DI-5, equipado de série com VARIOCONTROL e 
indicador da compactação em MN /m²

Resultados
Campo de teste 1, aterro de Außernzell:
■       Substrato composto principalmente de resíduos de fibras 

minerais artificiais comprimidas, resíduos de amianto em big 
bags, além de material fresado com teor de alcatrão, para 
uma melhor compensação das cavidades. 

■     Resultado: assentamento de uma média de 19 cm com o 
excitador VARIOCONTROL no máximo.

Campo de teste 2, aterro de Außernzell:
■       Abordagem do corpo do aterro sanitário. Esse já havia sido 

fortemente pré-compactado por carregadores de rodas e 
pelos caminhões de transporte dos materiais.

■       Resultado: assentamento em média de 13 cm.
■       Nas áreas periféricas foram registrados assentamentos 

de até 40 cm.

Confirmação de teste no aterro de Passau-Hellersberg:
■       Ambos os testes no aterro de Passau-Hellersberg 

confirmaram os bons resultados com o BW 226 DI-5.
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SINOPSE DO PROJETO

Com um volume de depósito anual de aproximadamente 
10.000 toneladas, e tendo em consideração o volume 
residual atual, o compactador vibratório monocilíndrico 
autopropulsado BOMAG BW 226 DI-5 prolongará a vida 
útil do aterro de Außernzell em cerca de 10 anos.


