CAPÍTULO 7

FABRICAÇÃO DOS DORMENTES

Este capítulo mostra e descreve o molde metálico e a estrutura de protensão,
utilizados para a fabricação dos protótipos do dormente. Também apresenta os
procedimentos aplicados para o estiramento dos fios de protensão, os preparativos para a
concretagem, o lançamento e o adensamento do concreto e a desmoldagem dos
dormentes.

Os dormentes, num total de 18, foram fabricados no Laboratório do Departamento
de Engenharia de Estruturas da EESC. Do total, dez foram fabricados com o concreto de
controle (C1-0 - ver Tabelas 5.10 a 5.13), sem fibras, e oito foram fabricados com o
concreto contendo fibras de aço (C1-60 - ver Tabelas 5.10 a 5.13), no teor de 60 kg/m3.
Os primeiros três dormentes fabricados com o concreto de controle destinaram-se
a ensaios estruturais para verificação do projeto do dormente, executados no Centro de
Tecnologia da UNICAMP. Os demais dormentes destinaram-se a ensaios estruturais
estáticos e dinâmicos para verificação do benefício das fibras aos dormentes. Os
resultados de todos os ensaios encontram-se descritos no Capítulo 8.
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Todos os dormentes foram fabricados segundo o mesmo processo e os mesmos
procedimentos. O sistema de protensão é por aderência inicial entre os fios de protensão
e o concreto, sem a aplicação de quaisquer dispositivos de ancoragem.

7.1 MOLDE METÁLICO

Para a concretagem dos dormentes, foram fabricados dois moldes metálicos (fig.
7.1). A geometria e as dimensões do molde foram definidas de acordo com o projeto do
dormente, descrito no Capítulo 6 - fig. 6. O molde consiste em várias chapas de aço com
espessura de 3 mm, dobradas e soldadas. No lado interno das emendas das chapas foi
passada massa plástica, para melhor acabamento do molde e das quinas dos dormentes.
No lado superior do molde (base do dormente) e ao longo de seu perímetro, soldou-se
uma chapa de 5 mm, de modo a enrijecer o molde, evitar a queda de concreto durante o
preenchimento e facilitar o acabamento do concreto.
Os dois moldes apresentaram uma pequena e aparentemente desprezível
diferença de medida das seções transversais, porém suficiente para os respectivos
dormentes apresentarem uma diferença de massa de 4,5 kg, 331 kg de um contra
326,5 kg do outro. No entanto, a concretagem com moldes metálicos mostrou-se
totalmente favorável e aconselhável para a fabricação de dormentes de concreto.

Fig. 7.1 - Moldes metálicos para a fabricação dos dormentes.
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Para permitir a desmoldagem do dormente e a passagem dos fios de protensão, as
chapas das extremidades do molde continham rasgos. No parte superior, uma chapa
parafusada unia as chapas entre os rasgos (fig. 7.2).

Fig. 7.2 - Detalhe da chapa nas extremidades do molde.

No lado externo da extremidade do molde era fixada uma chapa de aço com furos
para a passagem dos fios de protensão. Essa chapa tinha a finalidade de posicionar o
molde em relação aos fios de protensão e também impedir a saída de nata do concreto
pelos rasgos (fig. 7.3a e fig. 7.3b). Adicionalmente, para impedir a saída de nata pelos
furos e preencher a cavidade dos rasgos, colocava-se uma massa de vedação entre os
fios e as chapas (fig. 7.4).

Fig. 7.3a - Chapas furadas nos lados externos das extremidades do molde.
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Fig. 7.3b - Chapas furadas nos lados externos das extremidades do molde.

Fig. 7.4 - Massa de vedação nas extremidades do molde.

Para o correto posicionamento das ombreiras chumbadoras do sistema de fixação
dos trilhos, foram feitos furos no molde, onde as ombreiras se apoiavam transpassando o
molde (fig. 7.5).
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Fig. 7.5 – Posicionamento das ombreiras no molde.

A solução e os procedimentos adotados com relação às extremidades do molde
mostraram-se eficientes, porém trabalhosa e não recomendada para produção de
dormentes em série. Outras soluções mais simples devem ser estudadas em pesquisas
futuras.

7.2 ESTRUTURA DE PROTENSÃO

Para a operação de estiramento dos fios de protensão, foi projetada e fabricada
uma estrutura metálica (fig. 7.6). A estrutura consiste basicamente em quatro perfis I: dois
longitudinais e dois transversais (fig. 7.6 e 7.7). Os perfis longitudinais foram projetados
com comprimento suficiente para a fabricação conjunta de dois dormentes em linha. A
seção dos perfis longitudinais foi dimensionada para suportar uma força de compressão
de até 300 kN, o que em conjunto com o segundo perfil longitudinal pode proporcionar
uma força de protensão total de 600 kN.
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Fig. 7.6 - Estrutura metálica para estiramento dos fios de protensão.

Fig. 7.7 - Estrutura de protensão com dois dormentes concretados.

Os dois perfis I transversais trabalham como viga. Numa extremidade dos perfis
longitudinais, o perfil transversal é fixado por parafusos e porcas (fig. 7.8). Na outra
extremidade, o perfil transversal é móvel na direção dos perfis longitudinais (fig. 7.9), e
apóia-se em quatro tubos e um cavalete.
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Fig. 7.8 – Perfil transversal fixo.

Entre os perfis longitudinais e o transversal móvel, nas extremidades de cada perfil
longitudinal foram dispostos cilindros hidráulicos, acoplados a células de carga, ambos os
cilindros e as células com capacidade nominal de 500 kN. Os cilindros ficavam fixos nos
perfis longitudinais (fig. 7.9).
Os perfis transversais continham furos (φ = 8 mm) para a passagem dos fios de
protensão. A posição e o número de furos foram determinados de acordo com a armadura
de protensão projetada para o dormente (ver item 6.4.3.2 - fig. 6.30).

Fig. 7.9 - Perfil transversal móvel.

7.3 ESTIRAMENTO DOS FIOS DE PROTENSÃO
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Com os dois moldes metálicos apoiados em cavaletes e posicionados em linha
entre os perfis longitudinais, os fios de protensão eram posicionados dentro dos moldes,
passando pelos furos das extremidades dos moldes e dos perfis transversais. Nos perfis
transversais, os fios permaneciam fixos por meio de cunhas e porta-cunhas (fig. 7.10).

Fig. 7.10 - Fixação dos fios de protensão com cunha e porta-cunha.

Após todos os 16 fios de protensão estarem corretamente posicionados e
encunhados no perfil transversal fixo, eles eram então pré-esticados manualmente para
serem encunhados também no perfil transversal móvel. Após isso, dava-se início ao
estiramento conjunto dos fios. Essa operação era feita com o auxílio de uma bomba
manual para o acionamento simultâneo dos dois cilindros hidráulicos, que deslocavam o
perfil transversal móvel, esticando os fios (ver fig. 7.9 e 7.11). A força aplicada aos
cilindros, no caso do dormente original, era de 270 kN, controlada por um medidor de
deformação ligado às duas células de carga. A força de 540 kN (2 x 270 kN) aplicada nos
16 fios permanecia até o momento do relaxamento da protensão.
Julgou-se desnecessário controlar a força aplicada sobre cada um dos 16 fios
individualmente, pois as células de carga garantiam com precisão a aplicação da força
total nos fios. Em todas as ocasiões, o estiramento foi executado de modo rápido, fácil e
seguro. Nenhum escorregamento dos fios ou qualquer outro problema foi constatado até a
penúltima concretagem.
Na fabricação dos dois últimos dormentes programados (17º e 18º ) ocorreu um
problema. O estiramento dos fios foi feito de manhã e, à tarde, após a concretagem,
percebeu-se um pequeno vazamento de óleo na ligação da mangueira com a bomba.
Completado o tempo mínimo de três dias para a aplicação da força de protensão aos
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dormentes, verificou-se que o vazamento havia aumentado bastante, resultando numa
importante perda de protensão. Provavelmente, ocorreu também o escorregamento dos
fios de protensão na massa de concreto ainda em processo de endurecimento.
Posteriormente, após o ensaio estático feito nos dois dormentes, por meio dos resultados
obtidos se constatou que o problema havia ficado limitado apenas ao dormente com
fibras. Na fabricação, este dormente havia ficado posicionado mais próximo aos cilindros
hidráulicos. O dormente sem fibras, por estar mais distante dos cilindros, apresentou bons
resultados no ensaio estático. Provavelmente, o dormente com fibras diminuiu ou impediu
os efeitos do problema sobre o dormente sem fibras. Conseqüentemente, a perda de
protensão e o escorregamento dos fios de protensão, se existiram, foram menores. Diante
dos problemas verificados, um novo dormente com fibras foi fabricado em substituição ao
anterior, perfazendo assim um total de dezenove dormentes fabricados para a pesquisa.

Fig. 7.11 - Cilindros para estiramento dos fios de protensão.

7.4 PREPARATIVOS PARA A CONCRETAGEM

Após o estiramento dos fios, os dois moldes eram então corretamente
posicionados em relação aos 16 fios de protensão, o que era feito com o auxílio de
pequenas cunhas de madeira, colocadas entre os cavaletes e os moldes. Tal
procedimento era extremamente importante para proporcionar as corretas excentricidades de projeto (1,2 cm na seção sob o trilho e 0,6 cm na seção do centro do dormente),
pois pequenas variações resultariam em significativas alterações nos momentos
resistentes do dormente, dada que a força de protensão no dormente original era
relativamente alta (540 kN). A fig. 7.12 mostra os fios de protensão já corretamente
posicionados dentro dos moldes.
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Além da massa de vedação colocada entre os fios e o molde, conforme mostrado
na fig. 7.4, fazia-se também a vedação entre as ombreiras chumbadoras e o molde. As
ombreiras eram fixadas firmemente ao molde por meio de arame recozido (fig. 7.13).

Fig. 7.12 - Fios de protensão posicionados nos moldes.

Fig. 7.13 - Fixação das ombreiras chumbadoras ao molde.
Após a desmoldagem dos dormentes, os moldes eram limpados com espátula e
palha de aço. Uma nova aplicação de desmoldante era feita para a próxima concretagem.
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Como a altura dos moldes ao piso mostrou-se excessiva, o lançamento do
concreto ficou prejudicado. Para contornar essa dificuldade, um andaime de madeira era
montado ao lado dos perfis longitudinais (fig. 7.14). Tal solução mostrou-se simples e
eficiente, facilitando o lançamento do concreto.

Fig. 7.14 - Operações de lançamento e de adensamento do concreto.

7.5 CONCRETAGEM

O concreto era feito em duas diferentes misturas, em betoneira de eixo vertical (fig.
7.15). Cada mistura de 200 litros (100 kg de cimento) era suficiente para encher um
dormente, quatro cilindros 15 x 30 cm e duas vigas 15 x 15 x 50 cm. As duas misturas
proporcionavam então oito corpos-de-prova cilíndricos e quatro prismáticos, utilizados
para controle de qualidade do concreto. Todos os materiais, previamente secos, eram
colocados na betoneira e então misturados. A água era acrescentada em partes e com a
betoneira funcionando, com o aditivo já misturado a uma parte da água. Após toda a água
estar adicionada, misturava-se então por mais quatro minutos. Quando o concreto
continha fibras, esta era adicionada logo após a água, sempre com a betoneira em
funcionamento. Após os quatro minutos de mistura, as fibras encontravam-se distribuídas
homogeneamente no concreto (fig. 7.16).
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Fig. 7.15 - Betoneira utilizada na mistura.

Fig. 7.16 - Homogeneidade da distribuição das fibras de aço no concreto.

A qualidade de mistura proporcionada pela betoneira de eixo vertical mostrou-se
muito boa, pois elevou a resistência à compressão do concreto de 57-58 MPa, obtida na
betoneira de eixo inclinado, para 65-66 MPa.
O adensamento do concreto foi feito com vibrador de agulha (fig. 7.17). Atenção
especial foi dada a essa operação, a fim de proporcionar ótimo acabamento das
superfícies do dormente e menor porosidade.
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Fig. 7.17 - Adensamento do concreto com vibrador de agulha

.
Após o preenchimento completo do molde, a superfície superior (base do
dormente) era cuidadosamente aplainada e alisada (fig. 7.18).
A foto da fig. 7.19 mostra que, apesar dos cuidados tomados, ocorria vazamento
de nata pelos furos das chapas nas extremidades dos moldes.
Nenhum problema foi constatado em todas as oito primeiras concretagens.
Entretanto, na nona e última concretagem, constatou-se que a ação do aditivo
superplastificante, idêntico aos anteriormente utilizados, embora de lote diferente, estava
muito mais intensa. Como o consumo de aditivo no concreto com fibras era alto (1,5 %),
seu efeito mais intenso fez o compósito ficar altamente fluído, com características físicas
completamente diferentes dos compósitos anteriores. No ensaio dos corpos-de-prova à
compressão, entretanto, a resistência alcançada mostrou-se normal e dentro do esperado.
Porém, o dormente fabricado com este compósito (18º ) também teve o problema de
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vazamento de óleo, conforme já descrito anteriormente. Somados os dois problemas, o
dormente apresentou resultados ruins no ensaio estático, o que justificou o seu descarte e
substituição.

Fig. 7.18 – Acabamento da superfície do concreto.

Fig. 7.19 – Vazamento de nata nas extremidades do molde.

Algumas horas após o final da concretagem, a superfície superior do concreto era
coberta com espuma encharcada de água, assim permanecendo pelos cinco dias
seguintes até a desmoldagem.
7.6 DESMOLDAGEM
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Antes da desmoldagem, fazia-se o relaxamento da protensão nos fios, liberando-se
a pressão na bomba de acionamento dos cilindros hidráulicos, sempre feito lentamente,
com a duração de cerca de três minutos. Visualmente não se percebia qualquer
escorregamento dos fios de protensão.
As chapas fixadas nas extremidades dos moldes eram então retiradas, assim como
os cavaletes de apoio dos moldes. Na sequência, os moldes eram forçados a descer,
liberando o dormente, que ficava suspenso e preso pelos fios de protensão, ainda fixados
nos perfis transversais. O mesmo procedimento aplicava-se ao segundo dormente.
Após a retirada dos moldes, os dormentes eram apoiados em cavaletes para o
corte dos fios de protensão, feito com máquina manual de disco rotativo. Essa operação
mostrou-se muito demorada e perigosa e não indicada para a produção de um número
considerável de dormentes.
O desmolde dos quatro primeiros dormentes fabricados foi feito retirando-se o
conjunto molde-dormente para fora da estrutura de protensão. Após girar o molde, a
separação entre eles foi feita puxando-se o molde para cima. Esse procedimento mostrouse inadequado, pois o molde não se deslocava com facilidade e as ombreiras
chumbadoras danificavam o molde. Bom resultado foi obtido quando passou-se a forçar a
movimentação do molde metálico para baixo, estando o conjunto molde-dormente ainda
na estrutura de protensão.
As fig. 7.20a-b, 7.21 e 7.22 mostram o dormente fabricado e o detalhe da ombreira
chumbadora do sistema de fixação do trilho.

Fig. 7.20a - Aspecto dos dormentes fabricados.
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Fig. 7.21 - Aspecto da superfície inferior dos dormentes.

Fig. 7.22 - Detalhe da ombreira chumbadora do sistema de fixação dos trilhos.

