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2.1.- INTRODUCCIÓ

En aquest capítol es presenta la investigació bibliogràfica realitzada en aquest treball.
En primer lloc s’ha tractat del reforç d’estructures de formigó en general: les causes que
fan que sigui necessari procedir a reforçar les estructures, les tipologies dels reforços
que s’han vingut utilitzant en les estructures de formigó i criteris bàsics sobre nivells de
seguretat en les estructures a reforçar. Seguidament es presenta la tècnica de reforç a
flexió d’estructures de formigó mitjançant encolat exterior de materials compostos
d’FRP: els avantatges que presenta davant de les tècniques tradicionals, les seves
limitacions més importants, les característiques dels materials constituents, etc.

2.2.- REFORÇ D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

2.2.1.- Necessitat d’un reforç estructural

Una premisa bàsica és que tota estructura ha de ser capaç de resistir les càrregues a què
se suposa que estarà sotmesa al llarg de la seva vida útil amb un marge de seguretat
suficient. Quan aquest marge no és l’adequat, s’ha de procedir a incrementar-ne la
capacitat portant, això és, a reforçar-la.

Els motius que condueixen a la necessitat d’efectuar un reforç estructural són diversos,
però els més habituals són (Alarcón, 2002; Martínez, 1999):

•  Increment de la magnitud de les accions: sobretot degut a canvis en les normes de
construcció, canvis d’ús de l’estructura i increments del nivell d’activitat en
l’estructura.

•  Deficiències durant les fases de projecte o execució: quanties insuficients
d’armadura o mal col·locades, mala qualitat en els materials de construcció,
dimensions insuficients en els elements estructurals, detalls inadequats, etc.

•  Rehabilitació d’estructures existents: envelliment dels materials, consideració de
reforços davant de sol·licitacions dinàmiques no tingudes en compte durant el
projecte i construcció, adequació del projecte inicial a noves normatives més
exigents, etc.

•  Canvis en l’esquema resistent de l’estructura: modificació o eliminació de
columnes, pilars, murs de càrrega, obertura de forats en forjats, etc.

•  Patologies estructurals: corrosió d’armadures, impacte de vehicles, incendis, etc.
•  Necessitats de millora en les condicions de servei: disminució de deformacions,

reducció de tensions en les armadures, disminució de l’obertura de fissures.
•  Increment de ductilitat: confinament de pilars, etc.

En els països occidentals, amb un elevat nombre d’infraestructures existents envellint-se
i davant les recents adaptacions dels codis estructurals, cada cop són més habituals
intervencions d’aquest tipus, per tal de seguir mantenint les estructures en
funcionament.
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2.2.2.- Tècniques de reforç

Les tècniques utilitzades tradicionalment en el reforç d’estructures de formigó són
(González, 1999; Martínez, 1999):

Reforços amb elements metàl·lics (acer):
•  Encolat de xapes.
•  Incorporació de perfils.
•  Encamisat de pilars.
•  Armadura passiva addicional en recrescuts.
•  Armadura activa en pretensat exterior.

Reforços amb formigó:
•  Recrescut de seccions.
•  Formigó projectat.
•  Zunchos per retracció.

Més recentment, associats al desenvolupament de nous materials, han aparegut uns nous
tipus de reforços.

Reforços amb materials compostos:
•  Encolat exterior de materials compostos per a reforç a flexió, tallant i confinament

de pilars. Tècnica objecte d’aquesta tesina, que s’explicarà amb detall al llarg de tot
aquest treball.

2.2.3.- Introducció als nivells de seguretat en les estructures a reforçar

De manera prèvia a establir una solució de reforç, cal establir com queda alterada la
seguretat nominal de l’estructura en qüestió. Això es realitza avaluant el coeficient de
majoració d’accions a què condueix la situació alterada, com a índex de quin nivell de
seguretat presenta el nostre element. A partir d’aquesta avaluació s’està en situació de
dictaminar.

Es fa difícil establir quan serà ineludible procedir a reforçar una estructura, però sembla
prudent (González, 1999) que sempre que el coeficient de majoració d’accions hagi
sofert un decrement superior al 10 % (γF

actual ≤ 0.9 γF
nominal) calgui estudiar la

conveniència de reforçar. L’acceptació d’un nivell de seguretat inferior ha de fer-se
després d’un estudi a fons de l’estructura que contempli la disminució de la probabilitat
d’aparició d’altres efectes per als quals es destina el coeficient de seguretat: errors i
limitacions dels mètodes de càlcul, variabilitat en la geometria, en les accions, en les
propietats dels materials, desviacions d’execució, etc.

En general, actuar sobre una construcció que precisa ser reforçada implica haver de
resoldre una situació compromesa. En aquest sentit, si bé el nivell de control de
materials i execució han de ser intensos, pels coeficients de seguretat cal adoptar els
valors màxims. És a dir: γc = 1.50, γs = 1.15, γG = 1.50, γQ = 1.60.

Alguns autors (Gómez, 1999; Sobrino, 1999) apunten que els coeficients de seguretat
han estat calibrats en l’àmbit d’una determinada normativa i, per tant, no té sentit
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aplicar-los fora d’aquest marc, cosa que passa habitualment quan s’avalua la capacitat
portant d’estructures existents dimensionades per a uns materials i procediments de
construcció diferents als actuals o per a accions diferents per a les quals van ser
projectades. Segons això, quan s’avalua la capacitat portant d’estructures existents, no
s’han d’aplicar els coeficients de seguretat de les normes actuals de projecte, sinó més
aviat aquells que eren vigents en el moment de projectar l’estructura.

2.3.- ELS MATERIALS COMPOSTOS D’FRP

En aquest apartat es proporciona una descripció bàsica dels components que formen els
materials compostos d’FRP. Es pretén descriure’n l’estructura i les propietats bàsiques a
un nivell suficient que permeti una comprensió adequada del seu comportament
mecànic macroscòpic. Per ampliar el coneixement sobre la seva estructura química i
aspectes més detallats en relació a la seva composició cal acudir a la ciència de
materials. Es poden trobar referències en Alarcón (2002) i ACI (2002).

2.3.1.- Materials constituents

Els materials compostos armats amb fibres (Fiber-Reinforced Polymers, FRP) estan
formats per fibres embegudes en una matriu de resina polimèrica, constituint així un
nou material amb propietats diferenciades respecte les dels materials constituents.

Ens referim a sistema d’FRP com el conjunt de fibres i resina necessaris per crear el
material compost d’FRP, la resina adhesiva per encolar-lo al substrat de formigó i el
conjunt de capes protectores dels materials constituents.

Les funcions que desenvolupen cadascun dels materials constituents en el material
compost d’FRP i en el sistema de reforç final són:

•  Fibres: proporcionen la resistència mecànica i rigidesa al sistema d’FRP, en funció
de la seva naturalesa, quantitat i orientació. Les més habituals en les aplicacions en
enginyeria civil són les fibres de carboni, vidre i aramida. Els FRP resultants, segons
el tipus de fibra utilitzada, es denominen CFRP, GFRP i AFRP respectivament.

•  Matriu: la funció de les resines que formen la matriu (saturant) és fixar les fibres i
transmetre la càrrega entre elles. També les protegeix de les agressions ambientals i
mecàniques. En els reforços confeccionats in situ (teixits), la resina saturant també
ha de fer la funció d’adhesiu. En la gran majoria dels casos, es tracta de resines
epoxi.

•  Adhesiu: materialitza la unió del material compost d’FRP (teixit o laminat) amb el
substrat de formigó. Transmet al substrat de formigó, en forma de tensions
tangencials a la interfase, la tracció que desenvolupa l’FRP. Tot i no aportar
resistència mecànica, ha de treballar tant com el propi reforç. És determinant en el
comportament del conjunt.

•  Materials de preparació superficial: omplen els buits i irregularitats en el substrat de
formigó i proporcionen una superfície llisa i d’adherència millorada per a la resina
adhesiva o saturant.
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•  Materials de protecció: capes de protecció del material compost d’FRP, un cop
aquest ha estat encolat i curat. Proporcionen protecció addicional davant efectes
perjudicials externs.

2.3.2.- Propietats mecàniques

2.3.2.1.- Propietats de les fibres

A la taula 2.1 es presenten les propietats mecàniques d’interès de les fibres de carboni,
vidre i aramida recollides en la guia de disseny de l’ACI (ACI 440.2R-02, 2002).

Les fibres de carboni tenen el mòdul d’elasticitat més elevat, però les de vidre i aramida
tenen una resistència a tracció major. Aquesta major resistència de les fibres individuals
no es tradueix al conjunt del material compost, ja que les fibres de vidre són molt
sensibles a petits defectes.

Les fibres de carboni tenen una deformació en ruptura molt baixa, limitació important
quan es requereix ductilitat elevada, com per exemple en reforç sísmic. Les fibres
d’aramida són més adequades en reforços a confinament, per ser més dúctils i amb una
tenacitat d’impacte més elevada.

Tipus de fibra Mòdul
elàstic (GPa)

Resistència a
tracció (GPa)

Deformació en
ruptura mín.(%)

Densitat
(g/cm3)

Convencional 220-240 2050-3790 1.2 1.90
Alta resistència 220-240 3790-4820 1.4 -
Molt alta resist. 220-240 4820-6200 1.5 -

Alt mòdul 340-520 1720-3100 0.5 2.00C
ar

bo
ni

Molt alt mòdul 520-690 1380-2400 0.2 2.15
E-glass 69-72 1860-2680 4.5 2.60

V
id

re

S-glass 86-90 3440-4140 5.4 2.48

Convencional 69-83 3440-4140 2.5 1.44

A
ra

m
id

a

Altes prestacions 110-124 3440-4140 1.6 1.47

Taula 2.1- Propietats mecàniques de les fibres.

2.3.2.2.- Propietats del material compost

Donada una combinació de fibres i resina, hi ha dos paràmetres addicionals que afecten
la resistència a tracció del material compost: el percentatge volumètric de fibres (% de
fibres en el material compost) i la seva orientació.

Òbviament, la resistència i el mòdul elàstic creixen amb la quantitat de fibres. L’ordre
de magnitud de la quantitat volumètrica de fibres està habitualment entre el 40-70 %.
Quant a orientació de les fibres, la màxima resistència s’aconsegueix teòricament amb
el 100 % de les fibres orientades segons la direcció de l’esforç (materials compostos
unidireccionals). Però en aquest cas, la resistència és mínima en la direcció transversal,
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la qual cosa pot provocar la falla prematura en cas de càrregues aplicades fora de l’eix
de la peça. Per això, existeixen també els materials compostos multidireccionals. Valors
de les propietats mecàniques en funció de l’orientació es poden trobar en la guia de
disseny de l’ACI (ACI 440.2R-02, 2002). Existeix una variabilitat en les propietats
també en funció del tipus de presentació del material compost (teixits, laminats), de
manera que el millor és recórrer en cada cas a les especificacions dels fabricants.
Quant a les densitats d’aquests materials compostos, segons l’esmentada guia de
disseny varien entre 1.2 i 2.1 g/cm3. Per tant, són de l’ordre de 4-6 vegades més lleugers
que l’acer.

Acer CFRP GFRP AFRP
7.85 1.5-1.6 1.2-2.1 1.2-1.5

Taula 2.2- Densitats típiques (g/cm3) dels diferents FRP.

2.3.3.- Comportament diferit

Existeixen certs fenòmens de comportament diferit en els FRP que fan que calgui
imposar-se algunes restriccions en les tensions de treball respecte les propietats
resistents a curt termini. A continuació es descriuen aquests fenòmens i s’indica l’ordre
de magnitud d’aquesta reducció de capacitat portant.

2.3.3.1.- Fluència

Els FRP presenten resistències estàtiques a llarg termini inferiors a les observades a curt
termini. Subjectes a una càrrega mantinguda al llarg del temps, poden fallar de manera
sobtada després d’un període conegut com a temps de resistència (endurance time).
Aquest fenomen de pèrdua de resistència a llarg termini es coneix en la literatura (ACI
440.2R-02, 2002; Gómez, 1999) com a ruptura per fluència (creep-rupture) o fractura
estàtica (static fracture).

El temps de resistència disminueix (i per tant augmenta la sensibilitat a la fractura
estàtica) amb: l’increment de la relació tensió sota càrrega mantinguda/resistència a curt
termini de l’FRP, altes temperatures, alta radiació UV, alta alcalinitat, cicles
humidificació-assecat i cicles gel-desgel.

A grans trets, les fibres de carboni són les menys susceptibles al fenomen; les fibres
aramides són moderadament susceptibles i les fibres de vidre altament susceptibles. La
resistència a llarg termini respecte la resistència inicial és de l’ordre (ACI 440.2R-02,
2002; Gómez, 1999) de 80-90 % en CFRP, 50 % en AFRP i 30 % en GFRP.
Les recomanacions apunten la necessitat que, per evitar la fractura estàtica, les tensions
mantingudes no superin en aquests percentatges les tensions de ruptura.

2.3.3.2.- Fatiga

D’entre els tres principals compostos d’FRP utilitzats en l’enginyeria civil, els formats
per fibres de carboni són els que més bon comportament a fatiga presenten. En la corba
S-N (amplitud de tensions vs número de cicles en escala logarítmica), el pendent
decreixent dels CFRP és de l’ordre del 5 % de la tensió de ruptura inicial per dècada de
vida logarítmica. A un milió de cicles, la resistència a fatiga és entre un 60-70 % de la
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resistència estàtica inicial i es veu relativament poc afectada per l’exposició a humitat i
temperatura, llevat que la resina o la interfase fibra-resina estigui degradada.

En els GFRP, s’ha observat decrements de pendent en la corba S-N al voltant del 10 %
de la tensió de ruptura inicial per dècada de vida logarítmica, sense un límit de fatiga
clarament definit. Els factors ambientals poden jugar un paper important en el
comportament a fatiga de les fibres de vidre, degut a la seva susceptibilitat a la humitat,
alcalinitat i a les solucions àcides.

Les fibres aramides es comporten raonablement bé a fatiga. La degradació de resistència
és del 5-6 % per dècada de vida logarítmica. En tendons d’AFRP s’han observat
resistències a fatiga, després de dos milions de cicles, entre 50-70 % de la resistència a
tracció inicial. En els AFRP, les corbes de comportament a fatiga i a fractura estàtica
presenten tendències afins i es creu que hi ha un cert acoblament entre ambdós
fenòmens.

2.3.4.- Durabilitat

La durabilitat dels FRP és una de les raons principals per a la seva utilització en moltes
aplicacions de l’enginyeria civil amb una llarga vida útil definida. De totes maneres,
quan es contempla una aplicació en específic és essencial conèixer la resposta del
material segons les condicions a què es veurà exposada l’estructura.

Les propietats mecàniques dels FRP es veuen reduïdes amb l’exposició a certs factors
ambientals. Els més destacables són: temperatura, humitat, exposició química i radiació
UV. També hi juguen un paper important la durada a l’exposició, el tipus de fibra, de
resina i el mètode de curat de la resina.

La guia de l’ACI (ACI 440.2R-02, 2002) contempla un disseny per a durabilitat a través
de l’environmental-reduction factor. Aquest factor, que varia entre 0.50 (fibres de
vidre/resina epoxi en ambient químicament agressiu) i 0.95 (fibres de carboni/resina
epoxi en interiors), actua reduint les deformacions de ruptura proporcionades pels
fabricants, i es tradueix en la mateixa reducció de la deformació efectiva en flexió.

2.3.4.1.- Envelliment de la matriu

Un dels aspectes importants a considerar en la durabilitat dels materials compostos són
els canvis en les propietats de la matriu. Els papers que desenvolupa la matriu són
transferir tensions entre fibres, proporcionar una barrera contra ambients agressius i
protegir les fibres contra danys d’origen mecànic (abrasió, impactes). Tot i que la seva
aportació a la capacitat portant de l’FRP és irrellevant, té una importància
transcendental en la transferència interlaminar de forces de cisalla.

Tots els polímers experimenten un canvi lent en la seva estructura molecular, controlat
principalment per la temperatura i la humitat. Aquest procés es coneix com a
envelliment. Com a resultat de l’envelliment, els polímers esdevenen més rígids i
fràgils, modificant així la resposta al cisallament. Els canvis causats per l’envelliment
són reversibles, escalfant el material polimèric per sobre de la seva temperatura de
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cristal·lització; cosa que no és aplicable en enginyeria civil, doncs no s’assoliran mai
aquestes temperatures.

De la mateixa manera, també es produeix un envelliment de les resines adhesives.
Segons es veurà en el model de comportament presentat en el capítol 3, l’increment de
la rigidesa a tall de l’adhesiu afavoreix el despreniment prematur del reforç. En aquest
sentit, cal considerar en el disseny el valor màxim que pot assolir el mòdul de tall de
l’adhesiu al llarg de la vida útil del reforç.

2.3.4.2.- Humitat

Les fibres de vidre són les més sensibles als efectes de la humitat. La presència d’aigua
a la superfície de la fibra de vidre en redueix la seva energia superficial, i pot afavorir el
creixement de fissures.

Les fibres d’aramida poden absorbir grans quantitats d’aigua, donant com a resultat
l’expansió del material. Però el recobriment proporcionat per una matriu en bon estat les
protegeix contra l’absorció d’aigua.

En les fibres de carboni no es coneixen efectes de degradació originats per la humitat.

2.3.4.3.- Alcalinitat

Les solucions alcalines reaccionen amb les fibres de vidre formant gels de sílice
expansiva. Tot i que algunes resines, com les de vinil, poden protegir químicament les
fibres de vidre davant l’atac de l’àlcali, aquest no sempre és el cas. Com a exemple
típic, la solució d’aigua que durant la hidratació del ciment es crea en els porus és
altament alcalina i pot afectar les fibres de vidre. També són alcalines les solucions que
contenen sals de desgel.

Les fibres d’aramida són menys susceptibles a l’acció de l’àlcali i les fibres de carboni
no es veuen afectades per tals solucions bàsiques.

2.3.4.4.- Cicles gel-desgel

Els efectes dels cicles gel-desgel en els FRP no són deguts a l’acumulació d’aigua en els
porus, ja que el percentatge de buits que presenten (0.4 % en GFRP comercials) és tan
baix que no permet que la humitat congelada provoqui danys apreciables. Però degut al
gradient del coeficient de dilatació tèrmica dels elements constitutius de la
microestructura del material poden aparèixer tensions residuals. En condicions extremes
de baixa temperatura, aquestes tensions residuals poden donar lloc a la formació de
microfissures a la matriu i/o a la interfase matriu-fibres. La propagació d’aquestes
microfissures en el rang de -20°C a 30°C és normalment insignificant. Només en cicles
més severs, per exemple entre -60°C i 60°C aquestes microfissures poden créixer,
propagar-se i unir-se (Alarcón, 2002).
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2.3.4.5.- Radiació UV

En exposicions prolongades a la llum solar, la matriu pot endurir i decolorar-se. Les
fibres aramides són les més vulnerables a la radiació UV. De totes maneres, amb
recobriments importants de matriu, la degradació de les fibres és mínima, si bé actua
envellint la resina.

2.3.4.6.- Altes temperatures

Més enllà de la temperatura de transició vítria Tg, el mòdul elàstic de les resines es
redueix significativament degut a canvis en l’estructura molecular. En les resines
utilitzades en FRP comercials, Tg està compresa entre els 60 i els 80 °C. Amb
temperatures d’aquest ordre, la resina perd capacitat de transmetre la càrrega cap a les
fibres i, per tant, es redueix l’eficàcia del reforç. Les fibres poden aguantar temperatures
molt més altes (175 °C en fibres aramides, 275 °C en fibres de carboni i fins a 1000 °C
les fibres de vidre) abans que la seva capacitat portant es redueixi significativament
(ACI 440.2R-02, 2002). Així doncs, en el comportament del reforç a altes temperatures
la resina és limitant.

2.3.5.- Usos dels FRP en la construcció

Actualment, les formes d’utilització dels FRP en la indústria de la construcció són:

•  Perfils estructurals: obtinguts a través del procés de pultrusió, de manera similar a la
laminació de perfils d’acer. Presenten bones característiques resistents, són lleugers i
pràcticament no requereixen manteniment.

•  Tendons de pretensat: majoritàriament de fibra aramida. Especialment indicats en
pretensat exterior, degut a la seva resistència a la intempèrie. Els inconvenients que
presenta són el baix mòdul elàstic i les incerteses quant a fregament, fatiga i en els
sistemes d’ancoratge.

•  Barres d’armadura passiva.
•  Reforços estructurals: sobretot en formigó estructural, i en menor mesura en

estructures metàl·liques, de fusta i pedra.
•  Sistemes estructurals: gelosies tridimensionals, pòrtics, etc.

Aquesta tesina se centra en l’estudi específic de l’ús dels FRP com a reforç a flexió de
ponts de formigó.

2.4.- REFORÇ A FLEXIÓ D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB
MATERIALS COMPOSTOS D’FRP

2.4.1.- Desenvolupament històric

Des del 1940, els materials compostos s’han utilitzat per dur a terme funcions
estructurals importants en el camp de l’enginyeria militar, aeroespacial, naval,
ferroviària i automobilística. A partir de l’èxit mostrat en aquests camps, s’ha intentat
implementar-ne l’ús en altres àmbits, com és el cas de la construcció civil, on s’han
aplicat sobretot FRP com a mitjans de reparació i reforç d’estructures.
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En enginyeria civil, destaquen tres fronts d’investigació de les aplicacions dels FRP
(Alarcón, 2002): Japó, enfocat a la prefabricació, al pretensat i al reforç contra el sisme;
Amèrica del Nord, treballant els temes de durabilitat; Europa, centrada en rehabilitació
de la infraestructura i el patrimoni històric.

A Europa, els FRP sorgeixen com una alternativa al reforç per encolat de xapes d’acer,
tècnica que es desenvolupa a França a finals dels anys 60 del segle passat i que compta
amb realitzacions de reforços de ponts de formigó des de principis dels 70 en aquell
mateix país.

A finals dels 70, a Alemanya, es duen a terme campanyes experimentals utilitzant FRP
com a reforç d’estructures de formigó. La primera aplicació d’un sistema de reforç amb
FRP té lloc en el pont Kattenbush entre 1986-87, també a Alemanya, utilitzant fibres de
vidre. Un altre exemple és el pont Ibach, a Suïssa, primera realització mundial de reforç
amb fibres de carboni, que data del 1991. A Alemanya i Suïssa es publiquen els primers
documents d’homologació de construcció i recomanacions de projecte utilitzant CFRP a
mitjans dels 1990. A Espanya, la primera aplicació d’aquest sistema de reforç es va dur
a terme en el pont del Dragó, l’any 1996 a Barcelona i des d’aleshores es compta amb
desenes de realitzacions (Gómez, 1999).

Al Japó, els sistemes de reforç amb FRP es desenvolupen a finals de la dècada dels
1980 per al confinament de columnes de formigó armat. S’han utilitzat, sobretot, com a
reforç sísmic, a flexió i tallant, a través del confinament total o parcial de columnes,
parets i bigues d’edificis i ponts de formigó armat i pretensat. La reconstrucció de la
ciutat de Kobe, després de la devastació provocada pel sisme de gener de 1995, és un
exemple de la importància d’aquests materials en la reparació i reforç estructural.

Als Estats Units i al Canadà, la recerca en l’ús d’aquests materials per a reforç
d’estructures data dels 1980. Entre 1993-94 es va aplicar en reforç de més de 200
columnes a les ciutats de Los Angeles i Santa Monica. De 1994 daten els dos primers
exemples de rehabilitació de ponts amb mantes de CFRP.

El desenvolupament de codis de disseny i construcció de sistemes de reforç amb FRP
encolats externament està en marxa a Europa, Japó, Canadà i els Estats Units. Al Japó,
la Japan Society of Civil Engineers (JSCE), el Japan Concrete Institute (JCI) i el
Railway Technical Research Institute (RTRI) han publicat diversos documents
relacionats amb l’ús d’FRP en estructures de formigó. A Europa, la International
Federation for Structural Concrete (FIB) ha publicat l’any 2001 una guia de disseny de
reforç d’estructures de formigó mitjançant FRP encolats externament. Al Canadà s’han
publicat guies de disseny de reforços amb FRP en el Canadian Highway Bridge Design
Code i en el Design and Construction of Building Components with Fiber-Reinforced
Polymers, ambdós de la Canadian Standards Association (CSA). I als Estats Units, la
recent guia de disseny de l’ACI (ACI 440.2R-02, 2002), del 2002, de la qual s’ha extret
bona part de la informació recollida en aquests apartats i que conté una extensa i
interessant llista d’enllaços bibliogràfics.
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2.4.2.- Avantatges respecte les tècniques tradicionals

El reforç mitjançant encolat de xapes d’acer presenta alguns inconvenients manifests,
com són:

•  Dificultats de muntatge in situ: degut a l’elevat pes de les xapes d’acer i
l’accessibilitat limitada que es presenta en alguns casos. Requereixen mitjans
auxiliars per al seu maneig, transport i execució; i apuntalaments que poden
comportar talls de trànsit i interrupcions de servei.

•  Risc de corrosió de la xapa: el deteriorament de l’adherència acaba finalment amb la
pèrdua del reforç.

•  Necessitat de crear juntes en les xapes, degut a les limitacions en les dimensions que
imposa el transport.

Els reforços amb FRP superen aquests inconvenients. Els avantatges que aporta aquest
sistema de reforç davant de les tècniques convencionals són, principalment:

•  Elevada relació resistència/pes: les làmines CFRP pesen uns cinc cops menys que
l’acer i resisteixen també al voltant de cinc vegades més tensió que l’acer d’armar.

•  Excel·lent durabilitat (sobretot els CFRP) en ambients agressius.
•  Bon comportament a fatiga.
•  Facilitat de maneig i transport, sense mitjans auxiliars ni apuntalament, aptes per

treballs a gran altura. Instal·lació senzilla i ràpida, compatible amb serveis i
instal·lacions existents. Elevats rendiments.

•  Subministrament en longituds no restringides i de poc gruix. Evita la problemàtica
de les juntes, eliminant unions, soldadures i solapaments.

•  Flexibilitat. Adaptabilitat a suports amb geometries complexes. Facilita
l’encreuament de reforços en diverses direccions.

Degut als estalvis en mitjans auxiliars i a la reducció de terminis d’execució, es poden
obtenir estalvis de fins a un 25 % en el procés global d’instal·lació del reforç respecte la
tècnica d’encolat de xapes, compensant d’aquesta manera el major preu dels materials
compostos davant de l’acer (Gómez, 1999).

2.4.3.- Formats de presentació

Bàsicament existeixen dos formats de presentació dels reforços d’FRP adherits
externament a estructures de formigó, denominats laminats i teixits.

Els laminats són productes industrials obtinguts mitjançant el procediment de pultrusió,
anàleg a la laminació de perfils comercials d’acer. Les fibres són preimpregnades en una
resina (saturant), on acaben quedant embegudes. Posteriorment, s’efectua un curat per
escalfament, i s’acaba obtenint el producte final, en forma de làmines fines,
relativament poc amples i de gran longitud, enrotllades en tambors de fins a 300 m de
llargada. Un cop en obra, els laminats s’encolen al substrat de formigó mitjançant una
resina (adhesiu).

Per contra, en els teixits, unes mantes formades per filaments de fibra s’impregnen in
situ (sobre el substrat) de la resina saturant que ha de formar la matriu. L’adhesiu i el
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saturant poden coincidir, en aquest cas. Per tant, els teixits són reforços executats in
situ, mentre que els laminats només són adherits in situ.

Els laminats són productes comercials, i per tant, amb uns controls dimensionals i de
qualitat acurats i amb propietats mecàniques ben especificades pel fabricant. En canvi,
en els reforços executats en base a teixits es té una major incertesa en tots aquests
paràmetres. Però, degut a la pròpia execució in situ, els teixits són més adaptables a la
geometria del substrat, mentre que els laminats resulten més rígids en aquest sentit.
Aquest és un punt important, doncs les imperfeccions, discontinuïtats, etc. són causa del
despreniment prematur dels reforços amb FRP. Els teixits, més flexibles que els
laminats, han demostrat ser menys propensos a la delaminació (delaminen a
deformacions més grans que els laminats).

2.4.4.- Instal·lació del reforç

La instal·lació d’un reforç amb FRP comprèn dues etapes ben diferenciades (ACI
440.2R-02, 2002): reparació del substrat i preparació superficial; aplicació dels
materials constituents.

2.4.4.1.- Reparació del substrat i preparació superficial

Qualsevol problema que presenti el substrat de formigó ha de ser reparat abans
d’instal·lar-hi el reforç. En aquest sentit, es destaquen els punts següents:

•  Patologies relacionades amb la corrosió:
Els sistemes de reforç amb FRP adherits externament no s’han d’aplicar a substrats de
formigó que continguin armadures amb problemes de corrosió o amb el propi substrat
deteriorat. L’expansió associada a la corrosió de les barres provoca el despreniment de
la capa de formigó de recobriment, comprometent així la integritat estructural del
sistema de reforç. S’han de detectar i prevenir les causes de la corrosió i, a continuació,
reparar les armadures (capes passivants, etc.) i el substrat afectats, prèviament a
instal·lar-hi un sistema de reforç amb FRP.
•  Injecció de fissures:
Obertures de fissura de l’ordre dels 0.3 mm i superiors poden afectar negativament el
comportament del reforç a través de la delaminació i el punxonament de la làmina
d’FRP. Aquestes fissures s’hauran d’injectar amb resines epoxi a pressió. Les fissures
d’obertura inferior exposades a ambients agressius s’hauran de segellar, com a mínim.
•  Preparació superficial:
Cal repicar el substrat de formigó per tal d’aconseguir una bona adherència amb
l’adhesiu. La superfície repicada ha de quedar neta de qualsevol tipus de brutícia,
humitat, olis, etc abans d’aplicar-hi els materials de regularització previs a l’adhesiu.
Cal obtenir un suport ferm, rugós, sec i net de substàncies que puguin disminuir
l’adherència. Si el reforç ha de cobrir alguna cantonada, aquesta ha de ser arrodonida a
un radi mínim d’uns 13 mm (mitja polzada) per evitar concentradors de tensions.

La resistència del formigó és un paràmetre important en aplicacions on l’adherència és
determinant, com ho són els reforços a flexió i tallant (no així els confinaments). El
formigó ha de tenir la resistència suficient perquè es puguin desenvolupar en ELU les
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tensions tangencials d’adherència al llarg de la interfase. En aquest sentit, es recomana
(ACI 440.2R-02, 2002) que la resistència a compressió del substrat sigui d’uns 17 MPa.
La resistència a tracció hauria de ser superior als 1.4 MPa.

2.4.4.2.- Aplicació dels materials constituents

Amb el substrat reparat i preparat superficialment, s’estén l’adhesiu segons els consums
especificats pel fabricant (gruix ≈ 1mm) i s’hi adhereix l’FRP (teixit o laminat), exercint
una petita pressió i evitant que quedin buits. Al final s’aplica una capa de protecció.
Opcionalment s’apliquen capes de millora estètica, a tall de pintures.

2.4.5.- Comportament mecànic

Els FRP presenten un comportament tensodeformacional en tracció lineal fins a ruptura,
sense plastificació i amb una ruptura completament fràgil. La transmissió de càrregues
entre reforç i element existent es basa exclusivament en fenòmens adherents,
prescindint, per no admetre’ls, d’ancoratges passants.

En l’estat actual del coneixement (ACI 440.2R-02, 2002), el comportament en
compressió no és prou conegut. Tot i que els FRP poden admetre compressions, es
recomana no tenir-los en compte en els càlculs com a armadura de compressió.

2.4.6.- Modes de ruptura

Els mecanismes de falla que es poden presentar en els elements de formigó estructural
reforçats a flexió amb sistemes d’FRP són (ACI 440.2R-02, 2002):

•  Ruptura a compressió del formigó.
•  Plastificació de l’acer d’armar.
•  Ruptura a tracció de l’FRP.
•  Ruptura per tallant.
•  Arrencament de la capa de formigó (concrete cover delamination).
•  Despreniment per desencolat del reforç (debonding).

El dimensionament òptim, des del punt de vista estructural, correspondria a una ruptura
per tracció de l’FRP, després d’assolir-se importants deformacions plàstiques en l’acer.
Aconseguir que la ruptura seccional sigui d’aquest tipus equival a aprofitar al màxim les
propietats resistents d’ambdós materials i disposar d’una ductilitat elevada (gran
capacitat de deformació abans de produir-se la ruptura). Sabem, de les tècniques del
formigó armat i de les estructures mixtes d’acer-formigó, que per aconseguir ruptures
dúctils en flexió cal dimensionar estrictament la quantia del material que resisteix les
traccions.

Quanties en excés d’acer (i de làmines d’FRP, en aquest cas) condueixen a ruptures per
esgotament del cap de compressions (deformacions excessives al formigó). Les ruptures
dels materials comprimits sempre són indesitjables, ja que són sinònim de fragilitat o
d’inestabilitat.
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El mode de falla a tallant d’un element reforçat amb FRP és anàleg al de l’element de
formigó estructural, que s’explica amb el conegut mecanisme de bieles i tirants:
esgotament de les bieles de compressió obliqua de l’ànima de formigó o dels tirants
d’armadura transversal. La ruptura a tallant d’una biga reforçada amb FRP es deu,
també, a l’esgotament d’alguna d’aquestes dues components del mecanisme resistent:
en general, a una quantia insuficient d’armadura transversal (cèrcols i bandes d’FRP).
En aquest sentit, és interessant apuntar que quan es reforça a flexió una estructura per
incrementar-ne la capacitat portant, cal verificar que l’estructura existent tingui suficient
capacitat per resistir el tallant associat a l’increment de càrregues. En cas contrari, a més
a més del reforç a flexió, també caldrà reforçar-la a tallant.

Existeixen altres modes de ruptura, coneguda com a delaminació (peeling), que poden
prevaldre sobre els anteriors i que redueixen la capacitat portant potencial dels elements
reforçats. L’efecte de la delaminació és reduir substanciosament la deformació màxima
que es pot assolir a nivell de l’FRP, amb la qual es calcula la capacitat portant de
l’element. La delaminació és resultat de concentracions de tensions tangencials
excessives a la interfase formigó-reforç (a l’entorn de les fissures o als extrems del
reforç) com a conseqüència de discontinuïtats (Arduini, 2004). Les formes més
freqüents de delaminació són el desencolat del reforç i l’arrencament del formigó als
extrems del reforç. Aquests modes es descriuen amb més detall en els capítols 3 i 4.

La manera de tenir en compte la possibilitat de ruptura per delaminació és fixar en els
dominis de deformació de la secció un valor límit de la deformació a l’FRP. El
problema és com determinar aquesta deformació de delaminació.

Els fabricants proporcionen valors de la deformació de delaminació (debonding) en base
a la seva experimentació. Per exemple, segons Alarcón (2002) i Oller (2002), aquests
valors són de l’1 % en teixits de fibra de carboni i entre 0.6-0.8 % en laminats de la
mateixa fibra. Però en els treballs d’Alarcón (2002) i Salaverría (2003) s’ha constatat
que els reforços poden delaminar a deformacions significativament menors.

Guies de disseny com la de l’ACI (ACI 440.2R-02, 2002) recullen mètodes de càlcul de
la deformació de delaminació per desencolat, que es basen en obtenir-la a partir de
coeficients reductors que actuen sobre la deformació de ruptura per tracció. Però en
aquesta mateixa guia s’apunta que, si bé els investigadors han identificat la majoria dels
modes de delaminació, fan falta models de predicció més acurats.

Harmon (2003) ha presentat uns models de predicció de la tracció (deformació) de
ruptura per desencolat i per arrencament del formigó que, a diferència del mètode ACI,
tenen en compte molts dels factors que intervenen en el fenomen. Aspectes
especialment rellevants com són, sobretot: les propietats de la capa adhesiva, de l’FRP,
la resistència del formigó i la distància entre fissures de flexió.




