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Sumário 

A elevada necessidade da disponibilidade de vagões de mercadorias deve ser acompanhada de uma manutenção 

adequada, caso contrário falhas podem ocorrer. As molas de lâminas dos vagões podem fracturar por fadiga. O 

deslocamento imposto às molas é colectado por sensorização e monitorização em tempo real. Os dados colectados 

são processados por métodos de contagem e convertidos em tensões na lamina mestre. O dano causado para o 

dado nível de tensão é determinado, acumulado com o dano prévio e comparado com o valor crítico. Em caso do 

valor superar o seu valor crítico, deve ser realizada um intrevenção de manutenção. 

Palavras-chave: Material circulante; Mola de lâminas; Fadiga; Instrumentação; Método de elementos finitos. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, o transporte ferroviário tem-se introduzido no quotidiano da população bem como no 

planeamento estratégico das empresas. Hoje em dia, o transporte ferroviário é visto com um elevado potencial 

económico, social e ambiental, pelo que tem sido “objecto” de recentes investimentos. 

Apesar da grande responsabilidade sócio-económica e ambiental do transporte ferroviário de mercadorias, em 

décadas anteriores tem sido observado uma desvalorização do potencial deste sector em Portugal e 

consequentemente levado a uma degradação progressiva [1, 2]. O desinvestimento afectou não apenas as infra-

estruturas envolventes, mas também o material circulante e serviços prestados. 

Relativamente ao material circulante, a falta de investimento afectou a sua operabilidade, segurança e evolução 

em termos tecnológicos. Além disso, falhas a nível das suspensões de vagões ferroviários, nomeadamente nas 

molas de lâminas têm sido reportadas [3, 4]. 

Uma parte das falhas encontradas nas lâminas é devido a fenómenos de fadiga (ver Fig. 1). Este fenómeno ocorre 

devido aos vários ciclos de carga que as molas de lâminas estão sujeitas durante a sua operação. No caso de 

deficiência na previsão da fadiga das laminas, falhas precoces podem ocorrer levando a descarrilamentos do 

veiculo. 

 

Fig. 1 – Fracturas típicas em molas de lâminas decorrentes de problemas de fadiga. 

Apesar do desenvolvimento de novos bogies e tipos de suspensão, a suspensão de link com molas de laminas ainda 

é amplamente encontrada nos vagões de mercadorias. Esta suspensão é composta por uma mola de laminas de 

duplo estágio, permitindo uma ajuste da rigidez da suspensão necessária para a circulação do veiculo. Nos dias de 

hoje, a mola de laminas parabolica tem sido preferencialmente utilizada invés da mola de laminas trapezoidal, uma 

vez que fornece maior segurança e qualidade de movimento do vagão. 
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Embora o conhecimento cientifico sobre a resistência de molas de laminas no setor ferroviario tenha avançado, o 

mesmo avanço no campo da fadiga não parece existir. Esta falta de conhecimento pode explicar as falhas nas 

suspensões de vagões ferroviários [5, 6]. Portanto, uma investigação mais profunda para a caracterização material 

das molas de laminas é necessária para permitir uma maior segurança deste componente. 

Este artigo apresenta um possível modelo a utilizar para previsão de fendas por fadiga em molas de laminas 

parabolicas de vagões ferrovioarios. O modelo é integrado com o sistema de aquisição, sensorização e 

monitorização de forma que os dados dos deslocamentos colectados sejam tratados. Para tratamento dos dados de 

deslocamento em bruto é utilizado o método de rainflow. Os dados tem termos de ampliude e valor médio usados 

na determinação dos níveis de tensão e consequente avaliação do parametro de dano. 

2 DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO INTEGRADO 

O modelo de previsão do dano por fadiga visa aplicar os modelos de fadiga de amplitude variavel aleatória aos 

dados experimentais recolhidos ao longo do trajecto do veiculo ferroviario. 

Do ponto de vista geral, o modelo envolve quatro fases, conforme se pode visualizar no esquema apresentado na 

Fig. 2. Na primeira fase é colectado os dados dos deslocamentos da caixa de eixos segundo as direções verticais, 

longitudinais e laterais. Uma vez que os dados são colectados, é aplicado o método Rainflow para contagem do 

número de ciclos associados às componentes de deslocamento média, 𝛿𝑚, e a sua amplitude, 𝛿𝑎, previamente 

determinados. Na segunda fase, os valores determinados de deslocamento médio, 𝛿𝑚, e amplitude, 𝛿𝑎, são 

convertidos para valores de tensão, utilizando a relação linear elástica de Hooke e de acordo com as relações de 

força-deslocamento previamente conhecidas Na Fig. 2, os parametros gregos, 𝛼, 𝛽, 𝛾 estão associados a 

parametros geométricos. Conhecido as componentes de tensão média, 𝜎𝑚,  e amplitude, 𝜎𝑎, é considerado uma 

abordagem de plano critico para identificação dos pontos críticos para iniciação de fendas por fadiga, e o 

consequente dano causado, 𝐷𝑖 . O dano é sumado ao dano acumulado, 𝐷𝑎 e comparado com o seu valor critico, 𝐷𝑐 . 

Se o 𝐷𝑎  ≥  𝐷𝑐 , então deverá ser realizado uma intrevenção para inspeção. 

 

 

Fig. 2 – Fluxograma do algoritmo do modelo integrado de previsão do dano por fadiga para molas de 

laminas parabolicas. 

3 DETALHES EXPERIMENTAIS 

3.1 Determinação do deslocamento imposto 

A monitorização dos deslocamentos impostos em tempo real à mola de lâminas devido às irregulariedades da via, 

bem como curvaturas e condições de circulação requer a utilização de transdutores de deslocamento. Cinco LVDTs 

são instalados para colectar os dados referentes à direção vertical, longitudinal e lateral. Do total de cinco LVDTs, 

dois são instalados para medir o movimento vertical e outros dois para medir o movimento horizontal em cada 

lado do eixo. Um único LVDT é instalado no lado direito do eixo para medir o seu movimento lateral. A Fig. 3 

ilustra o esquema de montagem dos LVDTs na suspensão do lado direito do vagão de mercadorias. 
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Fig. 3 – Instalação dos LVDTs no rodado direito da caixa de eixo, para medição dos deslocamentos verticais, 

longitudinais e transversais.  

Um exemplo de conjunto de dados colectados é apresentado na Fig. 4. Os dados correspondem a um troço de 0,5 

km podendo-se constantar a existência de efeitos de torção no vagão, uma vez que existe simetria dos dados 

colectados a partir do transdutor direito e esquerdo para o deslocamento vertical, 𝛿𝑣. Com respeito ao deslocamento 

transversal, 𝛿𝑡, verifica-se um aumento deste valor, o que pode representar a circulação em curva. Relativamente 

ao movimento horizontal, 𝛿ℎ, verifica-se a existência de rotação do eixo do vagão. 

 

 

Fig. 4 – Ilustração dos deslocamentos da caixa de eixos nas três direções espaciais adquiridas a partir de 

transdutores LVDTs. 

A matriz de Rainflow obtida pelo método segundo a norma ASTM E1049-85 [7] para os dados recolhidos ao longo 

de uma distância de 20 km é apresentado na Fig. 5 para as três componentes de deslocamento. Uma conclusão 

geral dos resultados apresentados pelas matrizes de Rainflow é a existência de uma tendência central de valores 

respetivamente para deslocamento imposto vertical e horizontal. Relativamente à componente lateral, a tendência 

não é clara, no entanto, mais dados serão necessários para uma melhor observação da distribuição das gamas de 

deslocamento, ∆𝛿. É ainda possível constantar que a componente média do deslocamento é pouco variável. 
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Fig. 5 – Ilustração das  matrizes de Rainflow considerando o excerto de dados recolhidos segundo as três 

direcções espaciais. Esquerda – Deslocamento vertical; Centro – Deslocamento lateral; Direita – 

Deslocamento horizontal. 

3.2 Determinação experimental das tensões de flexão 

Além da monitorização dos deslocamentos impostos às molas de lâminas, é necessário o conhecimento dos níveis 

de tensão de flexão. Esta informação será útil para comparação com o modelo numérico. Os níveis de tensão são 

avaliados a partir da colecta de dados das deformações longitudinais de extensómetros instalados nas superficies 

superior da lâmina mestre e na lateral conforme mostrado na Fig. 2. A transformação dos niveis de deformação 

para tensão é realizada pela lei de Hooke, com um modulo de Young de 202 GPa. 

Avaliando os mesmos 20km, podemos verificar a partir da Fig. 6 que a tensão média devido ao carregamento 

vertical (figura na esquerda) é em torno dos 650 MPa. Além disso, relativamente à gama de tensão existe uma 

tendência para uma distribuição normal em torno dos 350 MPa. Na Fig. 6 – direita, verificamos a mesma tendência 

em termos de distribuição da gama de tensão, com valores a rondarem os 400 MPa. Em termos de valores de tensão 

média é quase nula. 

   

Fig. 6 – Ilustração das  matrizes de Rainflow considerando o excerto de dados recolhidos segundo tensões 

longitudinais: Esquerda – na superficie da lâmina mestre; Direita – na superficie lateral da lâmina mestre. 

4 ABORDAGEM NÚMERICO-ANALÍTICA 

4.1 Modelo Numérico baseado em MEF 

O modelo integrado apresentado na Fig. 2 apesar da sua simplicidade requer o conhecimento prévio do 

comportamento estrutural da mola de lâminas parabolica. Assim, um modelo baseado no método dos elementos 

finitos foi desenvolvido. O modelo tem como objectivo estudar a rigidez vertical ou caracteristica da mola de 

lâminas, e a rigidez lateral. Sendo que esta última é função do deslocamento ínicial imposto. O modelo númerico 

sobe a forma geométrica é apresentado na Fig. 7. O modelo considera as condições originais de fixação da mola 

no vagão. Esta fixação é modelada com elementos mola de rigidez dada pelo componente ligador. 

Todos os componentes são considerados com comportamento linear elástico, e modelados com elementos sólidos 

de ordem quadrática. Relativamente ao contacto, considera-se que inexistência dos efeitos do atrito. Por efeitos de 

simetria fisica e geometrica, apenas ¼ do modelo é testado para deslocamento apenas vertical e ½ do modelo para 

deslocamento vertical, seguido de deslocamento lateral. 
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Fig. 7 – Ilustração das  matrizes de Rainflow considerando o excerto de dados recolhidos segundo tensões 

longitudinais: Esquerda – na superficie da lâmina mestre; Direita – na superficie lateral da lâmina mestre. 

4.2 Relação força-deslocamento 

O conhecimento da relação de força-deslocamento permite que apartir do conhecimento da rigidez carateristica e 

lateral da mola de laminas estimar o nível de tensoes na lamina mestre. A Fig. 8 ilustra as deformadas para o 

estágio I e II, bem como os valores de deslocamento efectivo obtido.Estes dois estágios servem como efeito de 

comparação para a avaliação da rigidez lateral da mola. Assim, avaliando a rigidez lateral da mola para o estágio 

Ie II, correspondente respectivamente a um deslocamento imposto na direção vertical de 27 e 127mm, verificamos 

que o comportamento é não linear dentro de metade da folga máxima lateral, ou seja 20mm. Ainda, podemos 

constatar a partir da Fig. 9 centro e direita que um maior deslocamento imposto aumenta a rigidez lateral da mola. 

Note que os valores de força apresentados são respetivamente para ¼ do modelo, na figura à esquerda e ½ do 

modelo nas restantes. 

 

Fig. 8 – Ilustração das deformadas e do valor do deslocamento resultante para o estágio I (esquerda) e II 

(direita). 

 

 

Fig. 9 – Comparação entre a rigidez da mola à flexão lateral no estágio I e II: Esquerda – Rigidez vertical   

(deslocamento lateral nulo); Centro – Rigidez lateral (estágio I); Direita – Rigidez lateral (estágio II). 

𝜹𝒗 = 27mm 

𝜹𝒗 =  𝟏27mm 

𝜹𝒗 = 27mm 𝜹𝒗 =  𝟏27mm 



 

6 

4.3 Distribuição da tensão longitudinal 

O conhecimento da distribuição da tensão na direção de flexão, ou seja direção longitudinal ao eixo da lâmina é 

necessária. Ambas os deslocamentos verticais e laterais contribuem para a intensificação da componente de tensão 

longitudinal conforme é indicado na Fig. 10 e Fig. 11. Para ambos os valores de deslocamento vertical imposto e 

mesmo deslocamento lateral, o valor maior de tensão ocorre ao longo da lâmina. No entanto, para o caso de 

deslocametno vertical de 127mm, existe um aumento da tensão longitudinal nas zonas dos entalhes interiores. 

 

 

Fig. 10 – Ilustração das tensões longitudinais de flexão para deslocamento apenas vertical: Estágio I – 27mm 

e Estágio II – 127mm. 

Relativamente ao efeito do deslocamento vertical inícial, seguido de deslocamento vertical, é possível verificar na 

Fíg. 11 influência das condições íniciais de deslocamento vertical. Note que para deslocamentos verticais 

superiores, o efeito da carga lateral até 10mm não tem muita influência na distribuição de tensões longitudinais. 

No entanto, se o deslocamento vertical é inferior, 27mm, verifica-se alterações. No caso de o deslocamento lateral 

ser de 20mm verifica-se um maior efeito do deslocamento lateral, tanto para deslocamentos verticais de 27 e 

127mm. 

 

 

 

Fig. 11 – Ilustração das tensões de flexão (direção longitudinal) de flexão para deslocamento vertical seguido 

de deslocamento lateral: Linha de fíguras superior – Estágio I, 27mm; Linha fíguras inferior – Estágio II, 

127mm. Coluna de fíguras na esquerda – deslocamento lateral de 10mm; Coluna de fíguras na direita – 

deslocamento lateral de 20mm. 

4.4 Modelo analítico para tensões de flexão longitudinais 

Devido à sua geometria, as molas de lâminas têm sido avaliadas como elementos estruturais de vigas. De acordo 

com vários estudos na literatura e livros técnicos, o estado de tensão nas molas e lâminas podem ser caracterizadas 
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por elementos estruturais de vigas. Desse modo, na equação (1) é apresentado a formula de cálculo para a tensão 

longitudinal para um ponto geometrico dada uma secção. 

𝜎𝑧𝑧 =
𝑀𝑥𝑥

𝐼𝑥𝑥
𝑦 +

𝑀𝑦𝑦

𝐼𝑦𝑦
𝑥        (1) 

5 ESTIMATIVA DA VIDA REMANESCENTE À FADIGA 

5.1 Plano crítico  

O local crítico para iniciação de fendas por fadiga é determinado utilizando uma abordagem de plano crítico. O 

plano crítico é associado ao parametro 𝑆𝑊𝑇 =  휀𝑎𝜎𝑚𝑎𝑥, onde 휀𝑎 é a amplitude de deformação máxima e 𝜎𝑚𝑎𝑥 , a 

tensão longitudinal máxima associada ao plano crítico. De acordo com o historial de superficies de fracturas 

encontradas em lâminas de molas, a iniciação tende a ocorrer segundo um plano perpendicular à superficie da 

lamina. O parametro 𝑆𝑊𝑇 é determinado segundo a equação (2). 

휀𝑎𝜎𝑚𝑎𝑥  =
(𝜎𝑓

′ )
2

𝐸
(2𝑁𝑓)

2𝑏
𝜎𝑓

′휀𝑓
′ (2𝑁𝑓)

𝑏+𝑐
,      (2) 

Onde 𝜎𝑓
′ e 휀𝑓

′  são respetivamente os coeficientes de resistência e ductilidade, 𝑏 e 𝑐 são os expoentes de resistência 

e ductilidade. 𝐸 é o módulo de Young da lâmina e 2𝑁𝑓 o número de reversões. Os coeficientes 𝜎𝑓
′ e 휀𝑓

′  e os 

expoentes 𝑏 e 𝑐 podem ser estimados a partir do método dos declives universais modificados, mencionado como 

“Modified Universal Slopes” [8]. De acordo com a aplicação do método, resulta em 𝜎𝑓
′ = 1954 MPa e 휀𝑓

′  = 0.30 e 

os expoentes 𝑏 = -0.09 e 𝑐 = -0.56. 

5.2 Análise do Dano  

A previsão e prevenção das falhas por fadiga podem ser avaliadas considerando um único parametro, o parametro 

de dano acumulado, 𝐷𝑎. Independemente do modelo de dano utilizado, a base do conceito é considerar que cada 

dano para a iniação é acumulado ao valor já existente na estrutura. Na equação é apresentado o modelo de dano 

de Palmgren-Miner.  

𝐷𝑎  = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑓,𝑖

𝑛𝑝

𝑖=1
≤ 𝐷𝑐        (3) 

Note que se o valor de 𝐷𝑎 ≥ 𝐷𝑐, então já existiu iniciação de fenda por fadiga. O modelo da equação (3) poderá 

ser substituido por modelos mais recentes. 

6 CONCLUSÕES 

A fadiga em molas de laminas é efetivamente um problema da atualidade que se não for prevenido pode causar 

perdas economicas. Desse modo é proposto que as solicitações nas laminas sejam monitorizadas. 

Neste trabalho é apresentado um método que embora simples, pode efetivamente auxiliar na previsão da iniciação 

de fendas de fadiga. Além disso, o método apresentado é comparado com valores experimentais colectados a partir 

de trajectos reais em que o vagão circula. Também, os resultados numéricos obtidos a partir dos modelos númericos 

estruturalmente validades permite obter uma informação mais detalhada sobre a rigidez caracteristica e lateral da 

mola. Com o auxílio do modelo númerico verificou-se que a rigidez lateral é não linear, tendo em conta as 

condições fronteira de fixação e solicitação da mola de lâminas parabolica no vagão de mercadorias. Relativamente 

às tensões avaliadas na lâmina mestre, constata-se que os valores máximos ocorrem na zona livre da lâmina, no 

entanto para deslocamentos verticais mais elevados, existe um intensificação na zona do entalhe central. Os níveis 

de tensão parecem estar coerentes com os observados experimentalmente, no entanto, é necessário conhecer as 

condições iniciais de carga que o vagão transporta. Assim é possível conhecer o deslocamento da mola de lâminas. 

Em suma, uma vez que o modelo integrado apresentado é validado, por se tratar de modelos mais simples, permite 

ser computacionalmente mais eficiente. 
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