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1. Introdução
a. Rede ferroviária espanhola gerida pelo ADIFa. Rede ferroviária espanhola gerida pelo ADIF
b. Que é o CEDEX?
c. Protocolos ADIF-CEDEX  e trabalhos para outros clientes



Rede ferroviária espanhola gerida pelo ADIFRede ferroviária espanhola gerida pelo ADIF
(Administrador de Infraestruturas Ferroviárias, empresa pública do M. de Fomento)

Linhas de alta velocidade com bitola internacional:      2.849 km  
Rede convencional adaptada à alta velocidade:              614 km 
Linhas férreas convencionais (bitola ibérica):              11.096 km 
FEVE (bitola métrica):                                                    1.200 km

A maior parte da rede 
construída sobre balastro

(2013)

(2011)

(2008)(2007) (2003)

(salvo estações, acesos 
urbanos, túneis e viadutos) (2010)

(2005)

(1992)

(2013)

Rede de alta velocidade 

(2007)



Q é CEDEX?

O i A ó d Ad i i ã G l d E d d i

Que é o CEDEX?
Centro de Estudos e Experimentação de Obras Públicas

Organismo Autónomo da Administração Geral do Estado, adscrito 
organicamente ao Mº de Fomento, e funcionalmente aos Mos de Fomento e 
do Ambiente.

Criado em 1957 como uma agrupação de diferentes centros eCriado em 1957 como uma agrupação de diferentes centros e 
laboratórios da antiga faculdade de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

Centro público de referência:p
realização de  I+D+i no âmbito da obra pública e do ambiente.
aplicação através de assistências técnicas especializadas.
difusão do conhecimento e a sua transferência à sociedade.



ESTRUTURA DO ORGANISMO

Centro de Estudios Hidrográficos 

Centro de Estudios de Puertos y CostasDIRECCIÓN y

Centro de Estudios de Transporte

Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas
SECRETARÍA

Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales

SECRETARÍA

Laboratorio de Geotecnia

Laboratorio de Interoperatividad Ferroviaria

GABINETE 
TÉCNICO

Centro de Estudios Históricos de Obras 

Públicas y Urbanismo



Laboratorio de Geotecnia
Engenharia geológica e geotécnica

Ensaios de campo e laboratórioEnsaios de campo e laboratório

Instrumentação de obras

Técnicas geofísicas

Estudos dinâmicos de solos e rochas

Melhora de terrenos

Ensaios de infraestruturas ferroviáriasEnsaios de infraestruturas ferroviárias

Geotecnia ambiental

E h i t i lEngenharia computacional



Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria
I t bilid dInteroperabilidade
Sistemas de sinalização

Laboratorio de Eurobaliza. Laboratorio 
de referencia ensayos de certificación 
según la Directiva Europea de 
Interoperabilidad Ferroviaria
A i t i té i t di lAsistencia técnica y estudios en el 
sector ferroviario
Participación en procesos Europeos de 

lid ió d ifi iconsolidación de especificaciones 
técnicas
Certificación Europea de 
constituyentes ERTMSconstituyentes ERTMS
Laboratorio acreditado



P t l ADIF CEDEX

C é i 2006 2009

Protocolos ADIF – CEDEX:

Convénio 2006-2009:
Estudos geotécnicos
Estudos de viadutos da rede de alta velocidade
Estudos de interoperabilidade ferroviária

Protocolo 2010 – 2013:Protocolo 2010 2013:
Estudos geotécnicos
Estudos de estruturas; dispositivos antissísmicos
I t bilid d f iá iInteroperabilidade ferroviária
Estudos ambientais: medidas preventivas e corretoras de 
impactos ambientais; caracterização acústica

Protocolo 2014-2017:
(em preparação)( p p ç )



P j d P Q d

Outros trabalhos de geotecnia ferroviária:

Projetos europeus dos Programas-Quadro:

5º PQ: projeto SUPERTRACK (comportamento a médio e 

longo prazo das estruturas ferroviárias sobre balastro)

6º PQ: projeto INNOTRACK (sistemas ferroviários inovadores)

7º PQ: projeto RIVAS (mitigação de vibrações causadas pelos 

caminhos de ferro)

UIC:

Revisão do UIC Leaflet 719 R: ”Earthworks and track bedRevisão do UIC Leaflet 719 R: ”Earthworks and  track bed 

construction for railway lines”



C• Protocolos ADIF-CEDEX: Linhas de investigação 
em geotecnia ferroviária:

• trabalhos realizados em 2006-2009
- Desenvolvimento de ferramentas de ensaio e instrumentação

• trabalhos realizados em 2010-2013

ese o e to de e a e tas de e sa o e st u e tação
- Primeiros estudos

trabalhos realizados em 2010 2013  
- Estudo de problemas 
concretos nas linhas de AVE
- Atualização do Caderno de 
Encargos do ADIF



Técnicas de 
instrumentação 

dide medida

Instalação deInstalação de 
ensaios 

acelerados do 
CEDEX

Secções de via 
instrumentadas

CEDEX
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Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

• Instrumentação interna: (fixa)
– células de pressão,
– micrómetros deslizantes; extensómetros,
– transdutores de deslocamento – LVDT,,
– acelerómetros,
– geofones,
– sensores de temperatura e humidadesensores de temperatura e humidade

• Instrumentação de superfície: (móvel)
bandas extensométricas: cargas dinâmicas em– bandas extensométricas: cargas dinâmicas em 
carril;

– potenciômetros: deslocamento relativo entre carril 
e travessa;;

– geofones em travessa e carril;
– acelerômetros em travessa e carril;
– sensores laser: movimentos absolutos em carrilsensores laser: movimentos absolutos em carril.

Velocidades de amostragem: 10000 leituras por seg. 



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro
Resposta dinâmica das travessas ↔ sólido rígido com 2 graus de liberdade: 
deslocamento vertical e rotação em redor do seu centro de gravidade

travessas

Esquema de camadas de via dupla com balastro (UIC)



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro

1,435 m

Dimensões da travessa monobloco pré-esforçada AI-99 com 340 kg, utilizada 
por ADIF 

Alta velocidade espanhola → Bitola internacional: 1,435 m



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro

- Carril e travessa →  consideram-se rígidos
- Rigidez da palmilha carril-travessa → parâmetro importante

Caso Espess. 
palmilha

(mm)

Rigidez 
nominal 
(kN/mm)

LAV Paris-Lyon 9 90

Rede conven. Fr. 4,5 150
(palmilha)

LAV Alemanha 60-500

Linha Hannover-
Berlin

10 27
Berlin

LAV Alemanha
actual

6 ≥450

LAV Madrid 400 500

Elementos que conformam, junto com o balastro, 
a superestrutura das vias das LAV’s espanholas

LAV Madrid-
Sevilha

400-500

LAV Madrid-
Barcelona

7 100



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro

EFEITOS DINÂMICOS:

I t t- Importante:

- a massa não suspensa (a que o 
i l t it di t tveiculo transmite diretamente aos 

eixos) 

a rigidez da via- a rigidez da via

- Pouco importante:

- Rigidez do contato roda-carril    
(>>rigidez da via)

- Rigidez da caixa do veículo    
(<<rigidez da via) Componentes na interação veículo-via



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida
Parâmetros de via com balastro

Efeitos do comboio sobre via balastrada:
- estáticos: comboio parado

táti t itid táti t- quase-estáticos: transmitidos por cargas estáticas que se movem a certa 
velocidade, em perfeitas condições de rodagem; incorporam frequências
nas cargas em função de parâmetros geométricos e da velocidade.

- dinâmicos: devidos a sobrecargas geradas pelas irregularidades.

Parâmetros geométricos que interveem na resposta quase-estática da via



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro:

- Rigidez da via, K, (kN/mm)g , , ( )

- Módulo de via, u, (MN/mm2)

- Coeficiente de balastro, C, (N/mm3)

- Rigidez de apoio da travessa, keq,  (kN/mm)



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro:
- Rigidez da via, K, (kN/mm): quociente entre carga, Q (kN), que a roda 

exerce sobre um ponto do carril e assentamento, δ(0) (mm), desse ponto

Caracteri a a ia globalmente

Di t ib i ã d t t i

→ Caracteriza a via globalmente

Distribuição de assentamentos, com carga na origem:

Longitude elástica

amplitude bulbo 
assentamentos



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro:
- Módulo de via, u, (MN/mm2): quociente entre reação unitária da via, 

q(x) (MN/mm) em qualquer ponto e o assentamento, δ(x) (mm), nesse 
ponto:

Permite a obtenção imediata de:
- os demais parâmetros da via
- a percentagem de carga Q que se transmite a cada p g g q

travessa

Relação entre u e KReação de travessa, QT (0): carga 
transmitida pelo carril a cada 

travessa (separação  S = 0,60 m)



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro:
- Coeficiente de balastro, C, (N/mm3): quociente entre módulo de via, 

u,  e largura equivalente, B

B = quociente entre a área de apoio da semi-
travessa sobre o balastro (A) e a separação 

→ Caracteriza a via globalmente

entre travessas (S)

→ Caracteriza a via globalmente
→ Indicador tradicional

Vias convencionais: C (N/mm3) Resistência da via LAV:Vias convencionais: C (N/mm ) Resistência da via
< 0,05 baixa

0,05-0,10 medíocre

LAV: 
C = 0,30-0,40 N/mm3

(≈ K = 50-120 kN/mm)
0,10-0,30 aceitável

> 0,30 boa

(≈ K  50 120 kN/mm)



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro:
- Rigidez de apoio da travessa, keq,  (kN/mm): quociente entre a carga 

QT(x) que o carril transmite à palmilha de cada travessa, e o 
assentamento do ponto do carril situado sobre a travessa δ(x):assentamento do ponto do carril situado sobre a travessa, δ(x): 

Relação entre a rigidez de apoio e o módulo de via:ç g p

Rigidez da palmilha

Rigidez do balastro

Rigidez da plataforma
Rigidez de apoio da travessa em função 

das rigidezes de cada elemento



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Parâmetros de via com balastro:
A relação keq/K, entre  
- rigidez de apoio da travessa 

ee
- rigidez de via

é também a relação entre:é também a relação entre:

- a porcentagem da carga aplicada em x=0
que se transmite à travessa situada àque se transmite à travessa situada à 
distância x,   QT(x)/Q     
e

- a porcentagem de assentamento δ(x)/δ(0)a porcentagem de assentamento, δ(x)/δ(0)
A reação de qualquer travessa à 
carga Q vem dada pela ordenada 
do bulbo de assentamentos 
multiplicada por keq/K



Desenvolvimento de técnicas de instrumentação e medida

Determinação dos parâmetros da via:

d t it à i Q→ carga que a roda transmite à via, Q
→ movimento vertical absoluto do carril quando a roda se coloca sobre 

esse ponto: deflexão da via,  δ (0)



• Procedimentos para determinar a deflexão da via (δ):

A) P t ió tA) Potenciómetros,
• Ancorados a suficiente distância e profundidade para que o ponto de ancoragem 

não se veja afetado pela presença do veículo
• Veículo sobre a via

Potenciómetros: 

carril-travessa e

travessa-plataforma

utilizados pelo CEDEX para 
medir a rigidez dos distintos 
elementos da via, 
(S C )(SUPERTRACK) 



P di t d t i d fl ã d i (δ)• Procedimentos para determinar a deflexão da via (δ):

B) Sistema fotovoltaico de raios laser:B) Sistema fotovoltaico de raios laser:
• Constituído por transmissor (T) sobre base fixa e receptor (PSD) 

na base do carril
• Resolução = 0,001 mm; exactidão = ± 0,01 mm (para 6 m de 

distância).



P di t d t i d fl ã d i (δ)• Procedimentos para determinar a deflexão da via (δ):
C) Geofone, ex.: de 2Hz (tipo L-22E MARK)

– pequenas dimensões (φ = 60,3mm; h = 50,8mm) e peso (425g)
– não necessita alimentação elétrica externa ç
– é um sistema amortecido de 1 grau de liberdade → precisa 

correção dos sinais recebidos antes de os integrar:
» fases dos sinais para frequências entre 0 e 5-10 Hz



P di t d t i d fl ã d i (δ)• Procedimentos para determinar a deflexão da via (δ):

Geofone e raios laser:

Hi tó i d d fl õ l id d btid d t dHistória de deflexões e velocidades obtidas durante a passagem de 
comboio S-103 a 300 km/h por um ponto da linha Madrid-Barcelona.



• Deflexões absolutas da via (δ) medidas à passagem de bogie

a) com sistema de 
raios laser 

b) geofone de 2 Hz, ) g ,
sem corrigir as 
fases do sinal 
recebido

c) após correição 
das fases do sinal 
captado com o 

fgeofone

tempo, s



P di t d t i i d id• Procedimento para determinar as cargas induzidas num 
ponto da via pela passagem do comboio

• Duas bandas extensométricas cada uma com 2 grelhas 
extensométricas (strain-gages) perpendiculares entre si, orientadas 
a 45º com o eixo longitudinal do carril.a 5 co o e o o g ud a do ca

• Coladas no mesmo lado do carril, uma por cima e outra por baixo 
da fibra neutra e conectadas formando ponte de Wheatstone.p

• Proporcionam deformações do carril → tensão vertical na fibra 
neutra, τmax, → esforço cortante → carga, max, ç g

Posição vertical das 
bandas 

extensométricas



• Procedimento para determinar as cargas: duas bandas 
extensométricas com 2 redes de strain-gages perpendiculares entre si

Deformações → Tensão tangencial vertical na fibra neutra →
→ Esforço cortante vertical Qi  → Carga Q



Procedimento para determinar as cargas: colocação das 
bandas extensométricas



Determinação dos parâmetros da via:

Q     = carga que a roda transmite á via
δ(0)  = deflexão da via

K = Rigidez da viaK  Rigidez da via

u = Módulo de via

(S = separação entrekeq = Rigidez do apoio (S = separação entre 
travessas)



fle
xõ

es

Exemplo: 
Análise de ponto defeituoso

de
f

Análise de ponto defeituoso 
(“cova”) na linha Madrid-
Barcelona:
História de deflexões e de cargasHistória de deflexões e de cargas
à passagem de comboio Talgo 
ALTARIA à 200 km/h

s tempo, s

dividindo  picos das cargas, Q, 
t i d d fl õ δ(0)

ca
rg

as
entre picos das deflexões, δ(0) 
→ rigidez K nesse ponto:

K = 43 kN/mm

(valores normais: K = 100-130 (
kN/mm)
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Instalação de ensaios ferroviários 
do CEDEX  (“el cajón”)

- Célula de ensaios de 21m x 5m x 4m
- Escala 1:1

Secções de vias convencionais ou de alta velocidade- Secções de vias convencionais ou de alta velocidade
- Ensaios acelerados: uma semana de trabalho ↔ um ano de tráfego



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

- Simula-se o movimento horizontal das cargas verticais até velocidades de 
400 km/h incorporando a rotação das tensões principais nas camadas da via

- Cargas por eixo até 50 t (tráfego de passageiros e mercadorias)

Três zonas de ensaio de 7m com 13 travessas- Três zonas de ensaio de  7m com 13 travessas



Instalação de ensaios ferroviários
- 126 sensores:

l d fi bilid d d di õ 5- elevada fiabilidade das medições: < 5µm
- calibração fiável de modelos numéricos em 3D

- Sistema hidráulico de pressão com óleo com servo-válvulas de três 
etapas:

- caudal: 1.800 l/min (3 bombas de 600 l/min)( )
- pressão:  210 atm.



- Em cada zona de ensaio: 3 marcos fixos e 3 vigas
- Em cada viga: 2 atuadores dinâmicos, um por carril, independentes

- capacidade de 250 kN
- frequências até 50 Hz



Quadriénio 2006-2009: 1 atuador por 
secção centrado entre carris

Quadriénio 2010-2013: 2 atuadores por Q p
secção, um para cada carril → incremento 
capacidade de carga; efeito das curvas 



Instalação de ensaios ferroviários

- Frequências naturais da estrutura:q
- afastadas das frequências de passagem de bogies e eixos de 

carga dos comboios a circularem até 400 km/h.

- Contornos semirrígidos



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

- Modelos físicos ensaiados na instalação:
- Modelo 1: Linha Madrid-Barcelona P.K. 69+500, subbalastro granular
- Modelo 2: Linha Madrid-Valladolid Valdestillas subbalastro betuminosoModelo 2: Linha Madrid Valladolid, Valdestillas, subbalastro betuminoso



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

- Propriedades das camadas granulares do Modelo físico 1Propriedades das camadas granulares do Modelo físico 1



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

- Propriedades das camadas granulares do Modelo físico 2Propriedades das camadas granulares do Modelo físico 2



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

- Granulometria do balastro:Granulometria do balastro:



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

C t l d t ãControlo da construção 

Ensaios de carga 
com placa de 60 cm
(Modelo 1)



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

Sistema de controlo e aquisição de dados → até 128 sensores:
47 sensores internos instalados em cada zona nas camadas da via47 sensores internos instalados em cada zona nas camadas da via

Conjunto de 74 sensores móveis



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

-

Os sinais dos sensores são acondicionados e 
tratados mediante um convertedor analógico-
digital MGC PLUS de Hottinger com capacidadedigital MGC PLUS de Hottinger com capacidade 
para 128 canais. 
Processam-se mediante um programa LABVIEW 
conectado a m sistema ORACLE de base deconectado a um sistema ORACLE de base de 
dados.
Para a confecção em rede de fichas e relatórios 
d l ili DIADEMde controlo utiliza-se  um programa DIADEM



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

Sensores externos:

• raios laser.
• potenciómetros carril• potenciómetros carril-

travessa. 
• geofones em travessas e 

carris.
• acelerómetros em 

travessas e carris.travessas e carris.
• bandas extensométricas 

em carril.
• pedras do balastro 

acelerómetros em



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

-

Conjunto móvel de sensores utilizados nas distintas zonas do Cajón



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

-

Conjunto móvel de sensores utilizados nas distintas zonas do Cajón



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

Simulação de cargas móveis no Cajón

Assentamentos de via δ(t) em ponto do carril situado sobre 
travessa produzidos por carga vertical Q que passa com p p g q p
velocidade horizontal v:

Equivalem aos assentamentos produzidos por uma história q p p
de cargas verticais estacionarias: 

K = rigidez de via



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

Simulação de cargas móveis no Cajón

Historia de cargasHistoria de cargas 
estacionarias em 
carril sobre 
travessa quetravessa que 
reproduz o efeito 
duma carga 
vertical em 
movimento



Instalação de ensaios ferroviários do 
CEDEX

travessa -5carga móvel
Simulação de cargas móveis no 
Cajón travessa -4

g

3 cargas est.

Para simular historias das reações nas 
travessas contiguas e a rotação das 

travessa -2

travessa -3

tensões principais no balastro e 
infraestrutura de via à passagem dos 
comboios: travessa 0

travessa -1

→ 3 pares de atuadores:
separados entre si 1 5 m

travessa +2

travessa +1

- separados entre si 1,5 m
- mesma história de cargas 

estacionárias
d f d d

travessa +4

travessa +3

- mas... → desfasada segundo a 
velocidade horizontal simulada 
no ensaio Comparação do bulbo de deslocamentos de:

simula-se a passagem da carga 
nas travessas próximas

- 1 carga móvel
- 3 cargas estacionárias
(Manzanas, J. et al., 2007)



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

Simulação de cargas móveis no Cajón
Reações nas 
travessas -3 a 0: 

Carga 

travessa -3

g
móvel:  ⎯⎯⎯

travessa -2

Efeito dos 3 
atuadores: ⎯⎯

Modelo físico de via 2
travessa -1

Bogie, 3 m, 165 kN por 
eixo, 300 km/h 

Comportamento da via tipo 
t 0Winkler com 

K = 125 kN/ mm  
L = 0,700 m

travessa 0



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

Simulação de cargas móveis no Cajón
Reações nas 

travessa 0travessas 0 a +3: 

Carga 

travessa 1

g
móvel:  ⎯⎯⎯

Efeito dos 3 
atuadores: ⎯⎯

Modelo físico de vía 2 travessa 2

Bogie, 3 m, 165 kN por 
eixo, 300 km/h 

Comportamento da via tipo 
travessa 3Winkler com 

K = 125 kN/ mm  
L = 0,700 m

travessa 3



Simulação de 
cargas móveis 

Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

kNno Cajón

Reações nas 
travessas 0 a 2:

travessa 0ca
rg

a,
 k

travessas 0 a 2: 

Curva teórica

C ó l

tempo, s

Carga móvel:⎯

3 atuadores: ⎯⎯ travessa 1

Curva experimental
(bandas (
extensométricas)

3 atuadores:  ⎯⎯
travessa 2



Instalação de ensaios 
ferroviários do CEDEX

Tipos de ensaios:

- Ensaios estáticos
- Ensaios com cargas quase-estáticasg q
- Ensaios com cargas dinâmicas



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios estáticosEnsaios estáticos

C t i ã d i id d i d dif t• Caracterização da rigidez de via e dos seus diferentes 
componentes em função da configuração da superestrutura

• Calibração de modelos numéricos 3D em elementos finitos e• Calibração de modelos numéricos 3D em elementos finitos e 
diferenças finitas

• Informação sobre as operações de manutenção da via ao longo do ç p ç ç g
seu ciclo de vida util. 



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios estáticos

Resultados de ensaios estáticos



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios estáticos

Variações de rigidez entre fios e travessas próximas



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios estáticos
Exemplo de obtenção do módulo de Young do balastro, Eb :

DADOS:DADOS: 
- Ensaio estático carga em via = 200 kN (100 kN por carril)

RESULTADOS:RESULTADOS:
- δ0 = 1 mm δb = 0,45 mm

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS:Ç
K = 100 kN/mm (rigidez de via)
u = 64,45 MN/m2 (módulo de via)
keq = 37,47 kN/mm (rigidez de apoio)eq
QT(0) = 37,47 kN (carga sobre travessa)
kb = 83,26 kN/mm (rigidez do balastro)
Cb = kb/(B·L) = kb/2830 cm2 = 0,294 N/mm3 (coeficiente de balastro do b.)

(De Beer), fundações 
rectangulares rígidas: →  Eb = 97 MN/m2 (módulo de Young do balastro)



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios estáticos
Módulo de Young do balastro obtido no ensaio estático: Eb = 97 MN/m2 

Módulo de Young obtido em ensaios de carga com placa de 600 mm:Módulo de Young obtido em  ensaios de carga com placa de 600 mm: 

Assentamento médio para pressões de 1 kg/cm2:
fio interior:  0,32 mm → Cb = 0,312 N/mm3

fio exterior: 0,38 mm → Cb = 0,263 N/mm3

(De Beer), fundações 
circulares rígidas:

fio interior:  Eb = 120 MN/m2

fi t i E 100 MN/ 2fio exterior: Eb = 100 MN/m2



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios estáticos
Calibração de modelos numéricos:

Utilização dos dados dos diferentes sensores- Utilização dos dados dos diferentes sensores
- Programas ANSYS e FLAC 3D
- Módulo de Young do balastro = 95 MPa (def. = 0,08%)
- Modificação dos programas para incorporar- Modificação dos programas para incorporar 

comportamento elástico não lineal



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios estáticos
Definição das operações de ataque do balastro em função dos resultados dos 
ensaios estáticos

a,
 k

N
C

ar
ga

Deflexão carril, mm



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios com cargas quase-estáticas

• Permitem analisar o comportamento dinâmico dos diferentes 
componentes da via à passagem de diferentes tipos de comboios

Ensaios com cargas quase estáticas

componentes da via à passagem de diferentes tipos de comboios

• Permitem a obtenção das curvas de fadiga dos diferentes 
componentesp



Comboio de 
passageiros com 
170 kN de carga 
por eixo

Frequências 
geradas a 300 km/h

Significativas até 
35-40 Hz  → 
efeito dinâmico 
importante



Comboio de 
mercadorias com  
225 kN de carga 

ipor eixo

Frequências 
geradas a 120 km/h



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios com cargas quase-estáticas

• Ensaios de fadiga → procedimento:
1) Ataque da via

2) Simulação da passagem de comboios até 1.000.000 de eixos

I t l t b i d 2Intervalos entre comboios de 2 s



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Secções ensaiadas com cargas quase-estáticasSecções ensaiadas com cargas quase estáticas
Sub-balastro granular

• Construída em 2006; período de ensaios: 2006 – 2008
• Reproduz  lanço de via real, na linha Madrid-Barcelona, PK 69+500

• Comportamento dos diferentes componentes da via 
(rigidez vibrações; FADIGA)(rigidez, vibrações; FADIGA)

• Comparação de resultados in situ e na instalação
• Comparação de palmilhas de diferente rigidez
• Aceleração de partículas de balastro



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Secçoes ensaiadas com cargas quase-estáticasç g q

Sub-balastro betuminoso

• Construída em 2008; período de ensaios: 2009 – 2013
• Reproduz  lanço de via real, na linha Madrid-Valladolid (Valdestillas)

• Comportamento dos diferentes componentes da via
(rigidez; vibrações; FADIGA) á passagem de diferentes 
tipos de comboios

• Três espessuras de sub-balastro: 8, 12 e 16 cm
• Comparação de resultados in situ e na instalação• Comparação de resultados in situ e na instalação
• Tráfego de passageiros e mercadorias
• Diferentes elementos da superestrutura: travessas, 

palmilhas sob travessa,...
• Amortecimento de vibrações (RIVAS) 



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEXTrabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Exemplos de medições obtidas nos ensaios com cargas 
quase estáticas:quase-estáticas:

Cargas medidas num actuador

Movimentos absolutos registados 
com o sistema laser

Deslocamentos relativos nos LVDT:
- balastro
- aterro



Exemplos de medições obtidas nos 
ensaios com cargas quase-estáticas

Estudo de palmilhas
de diferente rigidez

Acelerogramas na parte 
superior do balastrosuperior do balastro

Palmilha de 100 kN/mm   → 

Palmilha de 17,5 kN/mm  →
(desvios, transições ...)

Valor pontual elevado → falso sinal ao operador de 
comboio auscultador sobre necessidade de ataque 



Ensaios com cargas quase-estáticas

Estudo do comportamento de partículas de balastro
- Estudo do “voo do balastro”
- Mede-se a componente de aceleração vertical (não a componente da sucção).

Estudo do comportamento de partículas de balastro

- Valores máximos do módulo da aceleração medidos:
- 2,85 e 1,78 g pedras sobre travessa, ou rente à superfície da travessa
- é necessário deixar 2-3 cm entre superfícies de travessa e do balastro

Instrumentação:
Pedra 1 

Detalhe do sensor triaxial



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios com cargas quase-estáticas

Picos de velocidade dos diferentes componentes da via

(mm/s)
Tipo de comboio e Passageiros Mercadorias 
velocidade simulada (17 ton/eixo)

300 km/h
(22,5 e 25 ton/eixo)

120 km/h
Carris 40 – 45 15 - 20

Travessas 20 - 30 10 - 15
Balastro 15 - 20 7 - 10

Camada de forma 10 - 15 7 - 10
Aterro 2 - 6 < 4

Fundação do cajón 1 2 0 5 1Fundação do cajón 1 - 2 0,5 - 1
Velocidades inferiores com o comboio de mercadorias: 
em “via perfeita”, a velocidade é determinante



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios com cargas quase-estáticas

Picos de aceleração dos diferentes componentes da via

(g)

Tipo de comboio e 
velocidade simulada

Passageiros
(17 ton/eixo)

300 km/h

Mercadorias 
(22,5 e 25 ton/eixo)

120 km/h
Carris 1 – 1,5 0,5 – 0,8

Travessas 0,5 - 1 0,15 – 0,3
Balastro < 0,5 < 0,15



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios com cargas quase-estáticas

Fadiga dos componentes de via:

Alguns resultados:

Após 5M de eixos de comboio de passageiros e 4M de mercadorias →Após 5M de eixos de comboio de passageiros e 4M de mercadorias →

Bom comportamento (sem fadiga) a compressão de palmilhas de 100 kN/mm- Bom comportamento (sem fadiga) a compressão de palmilhas de 100 kN/mm
- Bom comportamento a flexo-tracção das camadas de subbalastro betuminoso

8 cm de espessura de subbalastro betuminoso é suficiente:

⇒ Na linha Madrid-Alicante, construído já lanço de vários km com 8 cm 
de sb.b. 



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios com cargas quase-estáticas

Fadiga do balastro: deformações irreversíveis
Alguns resultados:Alguns resultados:

Fadiga da camada de balastro
(ataque cada milhão de eixos)



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Resultados a partir dos ensaios com cargas quase-estáticas

Lei para a fadiga da camada de balastro:

β = parâmetro adimensional
δ0

p = compressão irreversível no 1º ciclo de carga0 p g

(Cuéllar, V., 2013)(lei potencial)

Q = carga por roda

(desviadores de carga sobre o balastro: entre 120 e 150 kPa)



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios com cargas dinâmicasEnsaios com cargas dinâmicas

• Estudo das irregularidades da via e do material rolante na fadiga  
dos componentesdos componentes

• Análise da capacidade de amortecimento de diferentes 
configurações de viag ç



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios com cargas dinâmicasg

Até agora apenas têm sido ensaiadas no “cajón” cargas dinâmicas geradas por 
irregularidades verticais com diferentes longitudes de ondag g
No futuro, também serão incorporadas irregularidades das rodas e defeitos pontuais

Forma de introduzir os efeitos 
dinâmicos: 

2 atuadores piezelétricos:p
- um por carril (± 10 kN/roda)
- frequências até 300 Hz

(para além dos dois atuadores 
hidráulicos, de 170 kN ou 225 
kN por eixo)kN por eixo)



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios com cargas dinâmicasg

Princípios para a geração das 
cargas dinâmicas atribuíveis a g
irregularidades verticais da via:

Sistema com um grau de liberdade:

K = rigidez de via
m = ½ massa não suspensa dum eixo

t i t ét i dc = amortecimento geométrico do
semiespaço onde apoia a via

ξ = irregularidade vertical do caminho 
de rodagemde rodagem

z = deflexão absoluta da via

Equação de equilíbrio dinâmico da roda



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios com cargas dinâmicasg

Funções de transferênciaFunções de transferência

Função de transferência de ξ para z

Função de transferência da
sobrecarga dinâmica gerada pela 
irregularidadeg



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Procedimento para gerar cargas dinâmicas: Ω = número de onda das 
irregularidades geométricas da via

1) A partir da função de densidade espectral de potência 
das irregularidades da via, Sξ(Ω), recomendada pela 
Deutche Bahn para irregularidades verticais em via de

irregularidades geométricas da via

Deutche Bahn para irregularidades verticais em via de 
qualidade média

2) Obtemos a função de densidade espectral de potência 
das cargas dinâmicas por roda , SF(ω), esperáveis em 
vias de qualidade média pela circulação de, por ex., 
comboios de mercadorias a 120 km/h

3) Geramos “minihistórias” temporais de cargas de 
roda de comboio em 3,548 m de via (amplitude do bulbo 
de assentamentos)de assentamentos)

4) Tratamento estatístico: 100.000 “minihistórias” de 
0,1065 s de duração; Sinal representativo das cargas 
dinâmicas → probabilidade de 85% do seu valor 
médio quadrático não ser superado    



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Ensaios com cargas dinâmicasg

Estendendo para todas as Historia temporal das cargas 
di â i ds e de do pa a odas as

rodas do comboio dinâmicas que a passagem do 
comboio origina num ponto da via

Atuadores 
piezoelétricos

Comboio de mercadorias: 
700 m de comprimento,
empate de bogies de 1,8 m,  
ponto de qualidade médiaponto de qualidade média 
da via, v = 120 km/h



Trabalhos na instalação de ensaios acelerados a escala real do CEDEX

Efeitos das vibrações de alta frequência (imperfeiçoes do carril)ç q ( p ç )
nos diferentes componentes da via

Exemplo:Exemplo: 

História de velocidades com 
altas frequências noaltas frequências no 
coroamento do aterro

Estudo do amortecimento deEstudo do amortecimento de 
vibrações com diferentes 
componentes 

(Modelo físico 2; comboio de 
mercadorias)



Índice:Índice:

1. Introdução
2 Desenvolvimento de técnicas de instrumentação2. Desenvolvimento de técnicas de instrumentação
3. A instalação de ensaios ferroviários do CEDEX 
4. Instrumentação de secções reais de via
5. Outras linhas de estudo



Instrumentação de secções reais de via

Objetivos:j
- Desenvolvimento e otimização das técnicas de instrumentação em 

via, colheita e processamento de dados
E t d d t t â i d dif t õ- Estudo do comportamento mecânico de diferentes secções e 
problemas de vias reais  mediante técnicas de instrumentação



Secções de AVE instrumentadas no quadriéno 2006-2009:

Instrumentação de secções reais de via

Secções de AVE instrumentadas no quadriéno 2006 2009:  

– Lanço do P.K. 69+500, da linha Madrid–Zaragoza: 3 secções espaçadas 75 
m:m:

• via sobre escavação; 
• sobre aterro de 4 m; 
• sobre aterro de 18 m• sobre aterro de 18 m. 

– Lanço de Cantoblanco da linha Madrid–Valladolid:

– secção em aterro de 10 metros. 

– Lanço Valdestillas da linha Madrid–Valladolid:
–

• secção com sub-balastro betuminosoç
• secção com sub-balastro granular 



Secções de AVE instrumentadas no quadriéno 2006-2009:

Instrumentação de secções reais de via

Secções de AVE instrumentadas no quadriéno 2006 2009:  



L d P K 69 500 (Li h M d id Z ) 3 õ d

Instrumentação de secções reais de via

– Lanço do P.K. 69+500 (Linha Madrid–Zaragoza): 3 secções espaçadas 
de 75 m:

• via sobre escavação; 
b t d 4 t t ã d i t l ã d CEDEX• sobre aterro de 4 m → contraste com secção da instalação do CEDEX; 

• sobre aterro de 18 m. 



I t t ã d õ i d i
Lanço do P.K. 69+500 (Linha Madrid–
Zaragoza):

Instrumentação de secções reais de via

Objetivos:

Zaragoza):

– Validação dos procedimentos de 
determinação de cargas e 
deflexões em via.

– Contraste com resultados de 
i d lib ãensaios de calibração na 

instalação ferroviária do CEDEX e 
com resultados de cálculos 
numéricos.

Comparação de instrumentação– Comparação de instrumentação 
mediante fibra óptica e 
instrumentação convencional



L d P K 69 500 d Li h M d id Z

Instrumentação de secções reais de via

– Lanço do P.K. 69,500 da Linha Madrid–Zaragoza:

Exemplo de resultados:
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2 0

3 0
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• Lanço do P K 69+500 da Linha Madrid–Zaragoza:

Instrumentação de secções reais de via

• Lanço do P.K. 69+500 da Linha Madrid–Zaragoza:
Comparação de instrumentação mediante fibra óptica e instrumentação 
convencional

Contraste com proba em laboratório com sensores de fibra óptica e convencionais em 
carril em carga e em carril isento, para estudar a evolução de tensões no carril por 
efeito das mudanças de temperatura (projeto Medina-Meca)( j )



Lanço de Cantoblanco da linha Madrid Valladolid:

Trabalhos de instrumentação em via

– Lanço de Cantoblanco da linha Madrid–Valladolid:

– Secção em aterro de 10 metros
I t t ã t i d t d t t– Instrumentação extensiva do aterro e da superestrutura

– Desenvolvimento de técnicas de interpretação de resultados. 

Extensómetros
Cél l d ãCélulas de pressão
Micrómetro deslizanteInstrumentação do aterro



Instrumentação de secções reais de via

– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:

I t t ãInstrumentação 
colocada em 
subbalastro e 
camada de 
forma



Lanço de Cantoblanco P K 8+430 linha Madrid Valladolid:

Instrumentação de secções reais de via

– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:
CANTO BLANCO:
P. K. 103+280

Instrumentação 
no balastroCÉLULA DE PRESIÓN

INSTRUMENTACION:

TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO
T-7 no balastro

T-5

T-6

TP 595 bajo traviesaTP 592 LVDT 1377

T-2

T-3

T-4

TP 596
TP 580

TP 593
TP 583

TP 595 bajo traviesa
TP 582 en base balasto

TP 594
TP 577

TP 591
TP 578

TP 581

TP 579

TP 584
TP 587

TP 586

LVDT 1378

LVDT 1375

T-1
TP 585 ︵nº serie ︶

TP 588TP 590
TP 576

LVDT 1376



Lanço de Cantoblanco P K 8+430 linha Madrid Valladolid:

Instrumentação de secções reais de via

– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:

Transdutor de deslocamento
Célula de pressão total



Lanço de Cantoblanco P K 8+430 linha Madrid Valladolid:

Instrumentação de secções reais de via

– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:

Célula de pressão total no 
contato subbalastro- balastro

Célula de pressão total sob travessa



– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:

Instrumentação de secções reais de via

Instrumentação externa (campanha 2011)

bandas extensométricas nobandas extensométricas no 
carril (5).

laser (2), deslocamento absoluto ( ),
do carril.

geofones de 2 Hz em carril (5).g ( )

geofones de 1 Hz (5) em 
travessas e base do laser 

potenciómetros (8), 
deslocamento travessa-carril.

acelerómetros: em travessa (6) 
e carril (4).



L d C t bl P K 8 430 li h M d id V ll d lid

Instrumentação de secções reais de via

– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:
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– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:

Instrumentação de secções reais de via
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– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:

Instrumentação de secções reais de via

Potenciómetro

sinal inicial e filtrada



– Lanço de Cantoblanco, P.K. 8+430 linha Madrid–Valladolid:

Instrumentação de secções reais de via
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Encurtamento da palmilha (E) ⇒ potenciómetro:  
Assentamento da travessa (A) ⇒ geofone 1 Hz:
Deflexão do carril (D) nos vãos anterior e posterior á travessa ⇒ geofone 2 Hz:  



Instrumentação de secções reais de via

– Lanço Valdestillas da linha Madrid–Valladolid; 2 secções 
instrumentadas:

• Secção com sub-balastro betuminoso
S ã b b l t l• Secção com sub-balastro granular 

lanço ligeiramente em curva



Características do Subbalastro betuminoso
Instrumentação de secções reais de via

• Mistura betuminosa do tipo S20:
• Agregado grosso porfídico;
• Agregado fino sílico calcário• Agregado fino sílico-calcário.
• Betume asfáltico do tipo B 60/70

• Teor em  betume: 5,0 % m.s.a. (sobre massa de agregados).
M ífi d i t d d 2 715 / 3• Massa específica da mistura de agregados: 2,715 gr/cm3

• Massa específica do betume: 1,03 gr/cm3

Distribuição granulométricaDistribuição granulométrica 
da mistura de agregados: 
modificação do fuso S20 do 
Caderno de Encargos deCaderno  de Encargos de 
estradas (PG-3)



Características do Subbalastro betuminoso
• Propriedades da mistura betuminosa:

Valor médio do módulo dinâmico de provetes: 7.983 MPa
- Norma NLT-349 “Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras”
- Frequencia de solicitação  de 10 Hz
- Temperatura: 20ºC 
- Densidade media: 2,325 gr/cm3

- Volume médio de vazios de ar: 7,5%



Valdestillas: Secções com sub-balastro 
granular e betuminoso:

Subbalastro betuminoso: 12 cm
Subbalastro granular: 30 cm Espessura de camada:

• transdutores de deformação horizontal na base da camada betuminosa
Instrum. 
interna: 

• transdutores de deformação horizontal na base da camada betuminosa
• célula de tensão vertical na base da camada de balastro
• células de tensão vertical no topo da camada de forma
• transdutores de deformação vertical no topo da camada de forma transdutores de deformação vertical no topo da camada de forma
• sensores de humidade na camada de forma
• sensores de temperatura na camada de subbalastro betuminoso



Valdestillas: Secções com sub-balastro 
granular e betuminoso:

Instrumentação 
superficial:

Laser
Potenciómetro
Banda de cortante
Geofones verticais de 1Hz e de 2Hz.
Geofone horizontal de 4Hz.
Acelerómetros (AC50, de 50g; AC400, de 400g; AC3, ac. triaxial de 50/25g).



Valdestillas: Secções com sub-balastro 
granular e betuminoso:

Bandas extensométricas em carril
Registo original e filtrado de banda 
extensométrica

Utilização de dois adquiridores nas duas secções 
para registo do mesmo comboio → dificuldades 
de interpretação 



Secções com sub-balastro granular e 
betuminoso

Geofones 2 Hz 
em carril

Interesse na 
medição nos dois 
carris: lanço em 
curva! 

Geofones 1 Hz 
em travessa



Valdestillas: Secções com sub-balastro 
granular e betuminoso:

LaserLaser
Displacement transducer
Shear bands
Geophone
Accelerometer



Secções com sub-balastro granular e 
betuminoso:

Al lt dAlguns resultados:
- Temperatura no subbalastro betuminoso:

estável durante o dia- estável durante o dia 
- próxima da média da estação: 25º em verão e 5º em inverno (face a 

temperatura ambiente máxima  de 35º e mínima de -5º)

- Teores em água na camada de forma → superiores no subbalastro granular

- Deformação na fibra inferior da camada betuminosa < 1 μm/m → valor 
f à fmuito reduzido face à fadiga do material

Colocação de banda extensométrica 
em camada de areia-betume, na 
base do subbalastro betuminoso 



Secções com sub-balastro granular e 
betuminoso:

Al lt dAlguns resultados:
- Comportamento mecânico semelhante nas duas secções:

Cargas sobre carris e reações nas travessas
Deflexões
Rigidez de via

Deflexões obtidas com os geofones 
de 2 Hz para os comboios S 121 nasde 2 Hz para os comboios S 121 nas 
secções:

- betuminosa (curvas azuis)betuminosa (curvas azuis) 
- granular (curvas avermelhadas)



Secções de AVE instrumentadas no quadriéno 2010-2013:
Instrumentação de secções reais de via

– Lanço de “El Arenero”, linha Madrid-Valladolid:
• Estudo de trecho em aterro com processo de instabilidade e 

t t l d d f d ãassentamentos elevados da fundação 
– Lanço Borges Blanques-Montagut da linha Madrid–Barcelona:

• Estudo da zona de transição viaduto-aterroEstudo da zona de transição viaduto aterro
– Lanço Seseña-Aranjuez da linha Madrid-Valencia:

• Comportamento pôs-construtivo de secção em zona de glauberite
com problemas de hinchamentocom problemas de hinchamento

– Lanços do p.k. 188+500 (Cetina) da linha Madrid–Barcelona e dos P.K. 375+800 a 
376+200 da linha Madrid-Sevilha:

E t d d t t d õ d i i t t• Estudo do comportamento de secções de via com importantes 
espessuras de balastro

– Boca sul do Túnel de San Pedro (Madrid), da linha Madrid-Valladolid:( )
• Estudo do comportamento da transição típica via em placa-via 

sobre balastro



I t t ã d õ i d i

Secções de AVE instrumentadas pelo CEDEX no quadriéno
2010 2013:

Instrumentação de secções reais de via

2010-2013:  



Índice:Índice:

1. Introdução
2 Desenvolvimento de técnicas de instrumentação2. Desenvolvimento de técnicas de instrumentação
3. A instalação de ensaios ferroviários do CEDEX 
4. Instrumentação de secções reais de via
5. Outras linhas de estudo



Outras linhas de estudo:

Zonas de transição: soluções construtivas e tratamentos

Instr mentação pós constr ti a de túneis em formações salinasInstrumentação pós-construtiva de túneis em formações salinas 

solúveis

Técnicas para  o controlo do grau de compactação e módulo de 

deformação do subbalastro

Auscultação de plataformas ferroviárias com georradar

Tratamentos com cal da plataforma ferroviáriaTratamentos com cal da plataforma ferroviária

Mitigação de vibrações (projeto RIVAS)

Estudo de patologia associada a rotura de clipes em túnel de AVE



Novos estudos em curso e futuros:
P j t H i Li h M di M– Projeto Haramain, Linha Medina-Meca:

– Comportamento do balastro contaminado com areia
P j t “C it 4R il ”– Projeto europeu “Capacity 4Rails”:

– Lanços em curva;
– Cargas horizontais;
– Aplicação de cargas quase-estáticas e dinâmicas no 

tmesmo ponto;
– Tráfego misto

P t l ADIF CEDEX 2014 2017– Protocolo ADIF-CEDEX 2014-2017



Muito obrigado!


