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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Justificació

Hi ha una necessitat creixent d'estendre la vida útil dels edificis existents per motius econòmics i 
ambientals.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Justificació

En aquest context cal distingir adequadament els diferents conceptes que hi conviuen.
Activitat A9.1. Defineix amb les teves pròpies paraules els següents conceptes:
 Conservar:

 Restaurar:

 Mantenir:

 Rehabilitar:

 Reforçar:
4



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Justificació

Activitat A9.1. Defineix amb les teves pròpies paraules els següents conceptes:
 Conservar: Mantenir l’estat actual d’una construcció. Preservar-ne l’existència no 

necessàriament per l’ús original que va ser concebuda. 
 Restaurar: Recuperar l’estat anterior d’una construcció sense que això suposi que aquesta sigui 

funcional. 
 Mantenir: Preservar les condicions de seguretat estructural i funcionalitat d’una construcció al 

llarg del temps d’acord amb el pla establert a fi d’assolir la vida útil prevista.
 Rehabilitar: Tornar a dotar a una construcció de capacitat resistent i funcionalitat d’acord amb 

els requeriments i l’ús original.
 Reforçar: Augmentar la capacitat resistent d’una construcció existent per donar resposta a 

noves exigències o complir els nous requeriments normatius.
5



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

1) Encamisat i/o augment de l’armadura

Avantatges
Les dues opcions són els mètodes de reforç més antics d’estructures de formigó armat. Estan validats.
Requereixen un elevat cost d’aplicació però amb mà d’obra sense especialització particular. 6
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

1) Encamisat i/o augment de l’armadura
Inconvenients
Augment de pes
Estructura fora d’ús fins curat del formigó. A més és un procediment lent i costós d’aplicar.
Reducció de l’espai disponible per a l’ús

Reforç a flexió
En la zona de moments positius el més habitual és l’encamisat parcial amb nova configuració d’armat.
Permet augmentar ductilitat, rigidesa i resistència si la connexió amb la biga a reforçar és correcta. 
Es millora la connexió en bigues de cantell a partir de preparar la superfície (fricció) i imprimar l’element 
existent (adhesió). A més, l’ús d’armadura passant o connectors millora la connexió en tot tipus de biga. 
En la zona de moments negatius es pot optar per augmentar l’armadura.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

1) Encamisat i/o augment de l’armadura

Reforç a tallant
El propi encamisat augmenta la resistència a tallant per augment del 
material resistent.

També es pot optar per afegir armadura (estreps) on es requereixin 
sense necessitat d’augmentar la secció. S’ha de fer un per un per no 
comprometre l’element a reforçar.

Repicar  afegir estrep  cobrir amb morter sense retracció
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

1) Encamisat i/o augment de l’armadura
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

2) Perfils/Plaques d’acer
Avantatges
Posada en servei immediatament 
després de la intervenció
No requereix treballadors amb 
especialització específica.

Inconvenients
Augment de pes.
Requereix protecció front corrosió i foc.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

2) Perfils/Plaques d’acer
Reforç a flexió
Si s’afegeix un perfil d’acer  Considerar únicament la capacitat resistent d’aquest. Molt difícil aconseguir 
unió efectiva.

Si s’afegeixen platabandes d’acer  Augment de la capacitat resistent. Molt eficaç en suports (pilars). 
Augmenta molt l’efectivitat si s’adhereixen les platabandes amb epoxi perquè millora la transmissió 
d’esforços (es pas previ a FRP que ha anat substituint aquesta tècnica).
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

2) Perfils/Plaques d’acer
Reforç a tallant
S’adhereixen plaques amb secció d’ “U” o bé plaques laterals continues. 
Cal adherir les plaques amb epoxi. Caldrien moltíssims connectors per assolir la transmissió d’esforços per 
connexió mecànica. Es poden prefixar plaques amb cargols, injectar epoxi i apretar cargols com alternativa 
funcional.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

2) Perfils/Plaques d’acer
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

3) Tirants d’acer pottesat
És el mètode més efectiu per estructures de formigó armat molt danyades ja que en descarrega 
les tensions de tracció/tallant a l’acer. 
És complicat d’aplicar i cal un anàlisis en profunditat ja que introdueix concentradors de tensions, 
modifica les reaccions de l’element sobre el conjunt estructural o el substrat pot no ser capaç de 
resistir la compressió addicional o distribuir-la.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç comuns

3) Tirants d’acer pottesat
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
L’FRP és un material compost format per fibres resistents continues embegudes en una matriu polimèrica.

En general les fibres són de material sintètic d’elevada capacitat resistent: carboni, aramida, basalt, vidre. La 
seva funció és resistir els esforços de tracció i dotar de rigidesa el reforç. Es solen alinear en la direcció 
requerida, resultant un tipus d’FRP anisòtrop.

El polímer més habitual en l’FRP de reforç és la resina epoxi (també hi a polièster, vinilèster, etc.). La seva 
funció és mantenir les fibres unides i protegides, però sobretot transmetre els esforços de la superfície de 
l’FRP fins a les fibres.

La seva aplicació requereix personal especialitzat i es treballa amb productes tòxics. 
16



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Trobem 3 sistemes de comercialització de l’FRP per al reforç d’estructures:
a) Sistemes precurats
b) Sistemes d’aplicació en humit
c) Sistemes “pre-preg” (No s’utilitzen en el reforç d’elements de formigó armat)

Sistemes precurats
• Distribució en forma de barra o làmina
• Aplicació principal en el reforç a flexió de bigues.
• Requereix preparació de la superfície obrint porus + imprimació. 
• S’adhereixen en superfície o NSM mitjançant resina epoxi
• Hi ha la possibilitat de pretesar 17



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Sistemes precurats
Platina té major superfície de contacte

18
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Sistemes precurats
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Sistemes d’aplicació en humit
• Distribució de les fibres (mantes amb fibres unidireccionals) i la resina 

per separat. 
• Aplicació principal en el reforç a tallant de bigues i el confinament de 

pilars (geometria complexa)
• Requereix preparació de la superfície obrint porus + imprimació. 
• Es fabrica l’FRP in-situ disposant les capes necessàries de fibra (gruix 

ad-hoc) i la resina que fa de matriu. També s’apliquen l’adhesiu i el 
recobriment de protecció, tot en humit. Resultat amb qualitat menys 
controlada que els precurats.

• Més adaptable a geometria, quantitat de fibra, orientació, etc. que el 
precurat.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Sistemes d’aplicació en humit
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Avantatges
Existeix normativa sobre l’aplicació de reforços d’FRP en estructures de formigó ben consolidada: 
ACI 440.2R-08 (2008); CNR-DT 200 R1/2012 (2012); FIB Bulletin 90 (2019)

Hi ha múltiples distribuïdors, aplicadors especialitzats i molta recerca realitzada que confirma 
l’efectivitat en l’augment de la rigidesa i capacitat portant tant a flexió, com a tallant com a 
compressió (pilars).

És el sistema avançat més estès actualment i ja es podria considerar convencional per les 
enginyeries habituals. 

22



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Inconvenients
Incompatibilitat mecànica i deformacional amb el formigó (FRP massa rígid). Pot introduir concentracions de tensions.

Resines tòxiques per a l’aplicador i perilloses pel medi ambient.

Aplicació complexa que requereix personal especialitzat.

Resistència a la llum UV en dubte i cap resistència al foc.

Cost elevat.

No reciclable. 23
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Eficàcia
Conceptes principals resultants de les recerques realitzades:
• Fibres de carboni són les més rígides i les que aporten major capacitat resistent. En l’altre extrem 

trobem les fibres de vidre.
• Es reporten augments del 100% a flexió, del 300% en columnes confinades (millor si vèrtex 

arrodonits) i del 800% en arcs (canvia tipologia estructural). 
• FRP redueix la dispersió en la resposta estructural.
• L’adherència sol estar assegurada en la major part d’aplicacions. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Conceptes de càlcul estructural bàsics ACI 440.2R-08
• FRP ha de mantenir compatibilitat deformacional amb formigó (adherència perfecta)
• FRP no contribueix a compressió
• En ELS, utilitzar seccions homogeneïtzades.
• En ELU, norma no confia en FRP. L’estructura original, per si sola ha de resistir 110% del pes 

propi + 75% de les càrregues vives.
• Limita temperatura a 60⁰C
• Redueix la resistència i deformació última de l’FRP segons exposició ambiental (CE)
• Assumeix resposta linear elàstica fins a ruptura
• Limita la deformació en l’FRP per evitar “debonding”.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Conceptes de càlcul estructural bàsics ACI 440.2R-08
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

1) FRP (Fibre Reinforced Polymer)
Conceptes de càlcul estructural bàsics ACI 440.2R-08
• La deformació màxima en l’FRP depèn de la deformació inicial del substrat.
• Exigeix que en el moment de ruptura de la secció (FRP, debonding, formigó) l’acer assoleixi una 

deformació de 0,005 per assegurar la ductilitat de l’estructura. S’aplica factor de reducció de la 
resistència a comparar amb les càrregues.

• S’afegeix un factor reductor de la resistència de l’FRP del 85% a flexió (norma formigó).
• Imposa equilibri seccional i compatibilitat de deformacions simplificant alguns coeficients.

Conclusió: Es pot aprofitar únicament entre el 30% i el 70% de la capacitat de l’FRP (segons 
condicions) i només per resistir el 25% de les càrregues variables. 
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

2) FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix)
L’FRCM és un material compost fabricat in-situ i constituït per fibres resistents continues disposades en forma 
de malla oberta embegudes en una matriu inorgànica.

En general les malles són de fibres de material sintètic d’elevada capacitat resistent: carboni, aramida, basalt, 
vidre, PBO. També es comença a investigar l’ús de fibres naturals. La seva funció és resistir els esforços de 
tracció. Es solen presentar en dues direccions ortogonals, no necessàriament amb la mateixa quantia. 

La matriu inorgànica més habitual són morters de ciment Portland molt additivats, tot i que també s’utilitzen 
morters de calç. En aquest cas la matriu realitza una doble funció: protegir les malles de fibres resistents i 
transmetre els esforços del substrat a les fibres, adherint-se al substrat a reforçar.

La seva aplicació no requereix personal especialitzat. 28
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

2) FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix)
L’FRCM “permet” la combinació de materials diferents en les dues direccions de la malla.
El recobriment de les fibres de la malla és fonamental per assegurar l’adherència amb la matriu de morter.
El procediment d’aplicació és el següent:
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

2) FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix)
Algunes recerques indiquen la necessitat d’utilitzar connectors mentre que altres ho descarten.

Avantatges
Bona compatibilitat deformacional amb el formigó
Procés d’aplicació simple, materials no tòxics i econòmics
Resistent al foc i als raigs UV
Inconvenients
Deformabilitat major que l’FRP ja que requereix la fissuració del morter de reforç per entrar en càrrega la 
malla resistent  Ús prioritari en obra de fàbrica, confinament de pilars, túnels, etc.
Sistema en desenvolupament. 
Normativa existent és recent. Falta d’experiència. ACI 549.4R-13/20 (2013/2020); CNR-DT 215/18 (2018)
Pocs distribuïdors de materials 30
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

2) FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix)
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

2) FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix)
Eficàcia
Investigacions han demostrat que el TRM es tan eficaç com l’FPR en l’augment de la resistència (20-40% a 
flexió, augment de capacitat a tallant similar a l’FRP 20%-100%) i l’augment de la rigidesa a flexió post-
fissuració.
Hi ha estudis contradictoris sobre l’eficàcia d’augmentar el nombre de capes de teixit. Ve limitada per la 
capacitat del substrat i els problemes de “desengaxament” si hi ha més de dues capes  connectors.
S’aprofita la capacitat resistent de la malla de forma evident. Arriba a trencar com mode de fallada preferent 
per longituds d’ancoratge majors de 20cm.
Augmenta la ductilitat de l’estructura (si 1 capa de malla).
L’eficàcia depèn en gran mesura de la idoneïtat de l’emparellament malla-morter.
A tallant és fonamental que la malla arribi al cap de compressions per evitar desenganxament.
FRCM ha demostrat una gran capacitat de dissipació d’energia en càrregues dinàmiques. 32
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

2) FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix)
Conceptes de càlcul estructural bàsics ACI 549.4R-13
• Per al càlcul en ELS s’assumeix comportament lineal i es permet homogeneïtzar seccions.
• Per al càlcul en ELU cal imposar tensions i deformacions límit de cada material assumint compatibilitat 

entre ells.
FLEXIÓ
• Limita deformació a compressió al formigó al 0,003. Limita la deformació del FRCM al 1,2%.
• Redueix la resistència a flexió a un 65%-90% segons deformació última de l’acer com en FRP (norma 

formigó).
• Limita increment de resistència a flexió al 50% de l’existent.
• Limita la tensió a l’acer al 80% del límit elàstic en ELS.
• Front a fatiga i fluència es pot utilitzar entre el 20% i el 55% de 
la resistència de l’FRCM. 
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

2) FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix)
Conceptes de càlcul estructural bàsics ACI 549.4R-13
TALLANT
• A tallant només es permet l’encamisat parcial (U-jacketing) o complet (complete wrapping)
• La deformació de l’FRCM es limita al 0,4%.
• S’imposa un factor a reducció de la resistència a tallant del 75% (norma formigó)
• Limita l’augment de resistència a tallant al 50% de l’existent.

Conclusió: L’FRCM només permet augmentar un 50% la resistència de l’element existent. Es limita la 
deformació de l’FRCM de forma arbitrària prioritzant malles de reforç rígides.
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Reforç d’estructures de formigó

Sistemes de reforç avançats

Activitat A9.2. Es té una biga birecolzada d’un pont d’autopista de formigó armat de secció 400mm d’ample i 
1000mm d’alçada que està danyada. La inspecció tècnica revela que la resistència mitjana del formigó és de 
35,3MPa. L’acer de l’armadura principal segons projecte original eren 4φ20 de tipus B500S a tracció. També es 
van disposar 2φ16 a compressió. L’armat a tallant haurien de ser cèrcols φ10 cada 30cm.
L’observació de l’estructura permet concloure que l’oxidació ha reduït la secció dels cèrcols a tallant a 8mm de 
diàmetre efectiu en la cara inferior degut a un mal recobriment en aquesta cara i que una de les armadures a 
tracció està tallada per un impacte extern accidental en la zona de centre de llum que ha deixat l’estructura 
fora de servei fins que se’n determini la seguretat.
Un estudi de les càrregues actuals estableix que els esforços de disseny haurien de ser de 200kN a tallant i de 
500kNm a flexió.

Cal reforçar a flexió? Justifica numèricament. Cal reforçar a tallant? Justifica numèricament. Es pot recuperar 
la resistència inicial amb FRP? I amb FRCM? Justifica quin tipus de reforç avançat implementaries (FRP o 
FRCM) i perquè. 35
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