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al centre del projecte, al les entranyes de l’animal s’hi troba el cor,

Els materials compostos consisteixen en

Les fibres s’orienten direccionalment, primer fent fils

no menys de dos materials diferents, cap

d’unes mil fibres que després son reorientades en la ma-

dels quals pel seu compte, és adequat per

teixa direcció. Es premodela el perfil amb rodets i final-

a la construcció, però que en la combina-

ment s’enresina en un motlle calent. Al sortir es fressat i

ció dels dos en resulta un material molt

després tallat.

la màquina que impulsa el parc i l’activitat al centre.
volent fer partíceps d’aquests processos industrials tant a la gent
del centre d’investigació i gestió del parc com a la gent que creua,
esperant arribar a la postal Veneciana, es fa un vestit transparent
que mostra, despullat, el cor d’hidrògen

tall
respallat

fort i rígid. Els Compostos han estat coneguts i utilitzats en els edificis durant
milers d’anys (palla barrejada amb argila,
formigó reforçat amb acer, etc...)
Els plàstics reforçats amb fibres de diverses maneres es poden dividir en dos
grups: els materials sintètics reforçats

control de la curvatura
dels perfils

calor + resines

f. de r.

Braços de 6 eixos guiats per computadores permeten teixir trames
elaboardes en geometries complexes i crear elements “direccio-

amb fibres curtes, i els materials sintètics
reforçats amb fibres llargues (continues).

nals” seguint les linies de força (isostátiques) per tal d’optimitzar

guia

el seu comportament resitent

Les fibres curtes es fan servir per motlles
i peces concretes. Històricament les fibres

e

fibres de reforç

llàrgues s’han fet servir per grans estructures com vaixells, tancs de pressió, les

reinforcement ﬁb rs

aeronaus, i ales de la turbina eòlica i actualment també en estructures arquitectò-

e

niques e industrials. La fibra absroveiz les

aramida:

s’anomenen

w aving, nesting, orienting

forces tenso-compressives i el plàstic els
tallants.

fibres

compostes

poliamides

del

que

aromàtiques.

Gran resitència pero es veu afectada per la
llum ultravioleta.

Les fibres de reforç (reinforcement) depenent dels requriements
El pes de les estructures es redueïx nota-

de l’element estructural, es posicionenen uni-bi-multi direccional-

blement Al ser productes compostos se’n

ment. Així per perfils poltrusionats la disposició es unidireccional,

poden adequar la orientació de les fibres

mentre que en nusos i superfícies es combinen les bi i les multidi-

(millor resitència), el tipus de fibra o de

reccionals.

fibra de vidre: fibres obtingued a traves

plàstic, així com també la forma degut a la

e

CAM-CA

de la poltrusió de vidre fos. Cost molt en-

fàcil mecanització de les peces. Proporcio-

conòmic i molt bones prestacions.

na una sèrie d’avantatges en relació amb

implementation

Noves tecnologies de CAM/CAE permeten direccionar les fibres segons arxius de disseny, permetent reforçar aquelles parts del dis-

els materials tradicionals, com la resistèn-

seny que reben major esforç. Optimitzant l’us del material, el pes

cia a productes químics i a la corrosió, així

de l’estructura i el temps de fabricació.

com l’elèctrica i les les propietats aïllants.
fibra de carboni: fabricat a partir d’una

e

matriu de polímer consolidats amb fibra

mat rial properties

estructura del cor d’hidrògen

de carboni. Bon comportament resistent i
als agents externs.
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Typical strength values (dry condition)

s[MPa]
gfrp

[MPa]
Flexural strength, 0°

f b,0°

240

Flexural strength, 90°

fb,90°

100

Tensile strength, 0°

f t, 0°

240

Tensile strength, 90°

f t,90°

50

Compressive strength, 0°

f c, 0°

240

Comprehensive strength, 90°

fc,90°

70

Shear strength

fW

25

Pin-bearing strength, longitudinal
direction

fcB, 0°

150

Pin-bearing strength, transverse direction

fcB, 90°

70

400
acer
300

e

alumini

200

plastics & r sins

fusta

100

pvc
e(%)
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epoxi: és un polímer termoestable que
s’endureix quan es barreja amb un agent
catalitzador. Molt bona resitència

only]

poliester: és una resina sintètica derivada

Typical stiffness figures and transverse contraction (dry condition)
[MPa]

del petroli. Bona resitència

[--]

Modulus of elasticity

E 0°

23 000 / 28 000

Modulus of elasticity

E 90°

8 500

Modulus in shear

G

3 000

Poisson’s ratio

Q 0°,90°

0.23

Poisson’s ratio

Q

0.09

fenol: resina produïda per l’esterificació
d’una resina de epoxy amb un àcid mono-

90°,0°

carboxílic, resitencia al foc.

e

standard mat rials
Poltruded structural profiles: perfils com-

Planks: Taulers de forjat resistents, són molt

Gratings: religues resistents molt indicades

Cusom: perfils dissenyats per l’usuari, gran

ercials standard.

adequats per a la seva aplicació en àrees on

per zones amb requeriments especials.

flexibilitat en els dissenys.

propietats físiques

propietats físiques

es camina, situats en ambients agressius.

propietats físiques

propietats físiques
E0:

23 x 103

MPa

E0:

23 x 103

MPa

E0:

23 x 103

MPa

E0:

23 x 103

MPa

Ixx

1.07 x 10

mm

Ixx

1.07 x 106

mm4

Ixx

1.07 x 106

mm4

Ixx

1.07 x 106

mm4

E0xIx:

24.7 x 109

Nmm2

E0xIx:

24.7 x 109

Nmm2

E0xIx:

24.7 x 109

Nmm2

E0xIx:

24.7 x 109

Nmm2

Weight:

8.5

kg/m

Weight:

8.5

kg/m

kg/m

Weight:

8.5

kg/m

6

4

Weight:

8.5

es pot apreciar la tranparència del cor d’hidrògen, centre i nucli del
projecte i de la intervenció, conr energètic del parc i

unitat constructiva del cor d’hidrògen
planta del cor
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