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5. PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES METÀL·LIQUES EN FRONT EL FOC 
 
 

Els sistemes de protecció estructural tenen com a objectiu augmentar l’estabilitat 
de les estructures, és a dir augmentar el temps que triga un element en assolir la 
seva temperatura crítica i per tant el col·lapse. La temperatura crítica d’un element 
no depèn de la protecció, tindrà el mateix valor estigui protegit o no, el que es 
modifica és el factor de massivitat del conjunt, calculant-se com indica l’equació 6.1. 
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On: 
 
Sm : factor de massivitat del perfil sense protegir 
λp : conductivitat del material de protecció 
dp: espessor de la protecció 
 
Habitualment no es sol utilitzar cap tipus de protecció en les corretges de 

coberta, ara bé pot ser una solució de cares a augmentar la resistència d’algunes de 
les corretges sobretot a aquelles destinades a arriostrar l’estructura. 

 
Els sistemes més utilitzats pera la protecció de les estructures metàl·liques són: 

pintures, morters i plaques. Ara bé sigui quin sigui el tipus de protecció utilitzada 
qualsevol material destinat a protegir una estructura del foc haurà de complir una 
sèrie de requisits: 

 
- estabilitat a les altes temperatures 
- reduïda conductivitat tèrmica 
- fàcil mecanitzat i muntatge 
- resistència mecànica (autoportant) i durabilitat 
- compatibilitat amb l’acer 

 
Les pintures intumescents reaccionen al produir-se un augment de la 

temperatura donant lloc a l’efecte intumescent, figura 6.1, aquest efecte consisteix 
en l’expansió de la pintura generant una capa d’espuma aïllant al voltant de 
l’estructura que retarda l’acció del foc. L’efecte intumescent depèn del tipus i 
espessor de les capes de pintura aplicades. Aquest tipus de protecció s’utilitza quan 
els requeriments de resistència no superen els 60 minuts, tot i que en algun cas es 
pot arribar als 90 i fins i tot als 120 minuts. El principal problema d’aquest tipus de 
protecció és que la seva vida útil és limitada i molt inferior a la vida útil de 
l’estructura, pel que caldrà realitzar un control i manteniment de l’estructura per tal 
d’assegurar la seva correcta protecció. Per altra banda  aconseguim respectar el 
disseny dels elements protegits i augmentar molt poc el pes de les sobrecàrregues 
(figura 6.2). 
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Figura 6.1: Efecte intumescència 

Figura 6.2: Estructura protegida amb 
pintura intumescent 

 
Els morters són materials en pols de gra fi fabricats sobre una base sulfats, 

alleugerits amb minerals expandits als quals se’ls incorpora una sèrie d’additius per 
tal de millorar les seves propietats físico-químiques i la seva aplicabilitat. Aquest 
tipus de protecció actuen tant per la seva resistència tèrmica com per al seu poder 
refrigerant durant la deshidratació de l’aigua que contenen. Són materials 
incombustibles que aplicats sobre els perfils metàl·lics aconsegueixen augmentar la 
seva resistència fins als 240 minuts. Existeixen molts tipus de morters però els més 
utilitzats són morters de perlita i/o vermiculita, morters de guix i morters de llana de 
roca (figures 6.3 i 6.4). 

 
 
 

 
 
Figura 6.3: Aplicació de    

morter a un perfil metàl·lic 

 
 
Figura 6.4: Estructura metàl·lica protegida amb morter

 
 
Una altra manera de protegir les estructures és revestir-los amb panells, aquests 

poden ser de fibrosilicats, de llana de roca o de guix laminat. Els panells 
constitueixen una barrera contra el foc gràcies a la baixa conductivitat tèrmica del 
materials dels quals estan formats i la elevada temperatura de fusió dels mateixos. 
(figura 6.5).   
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Figura 6.5: Protecció d’un perfil metàl·lic amb panells 
 
Qualsevol sistema de protecció ha d’estar certificat i aquesta certificació s’obté 

després d’un rigorós procés per part de les empreses autoritzades, En aquest sentit 
trobem que cada vegada són més les empreses que realitzen aquest tipus d’assajos, 
comptem per exemple amb la AFITI-LICOF “Associación para el Fomento de la 
Investigación y la Tecnologia de la Seguridad contra Incendios”, on es realitzen tant 
assajos sobre la reacció al foc  dels diferents productes i materials que s’utilitzen en 
la construcció, com assajos de resistència dels elements estructurals. Existeix també 
el CIDEMCO “Centro de Investigación Tecnológica” on es duen a terme assajos 
mitjançant diferents procediments normatius (UNE, EN, ISO, NF, UNI, ...) a diferents 
d’elements constructius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


