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¿PER QUÉ LA FIBRA DE CARBONI (CFRP)?

Molt bona solució de cara al reforç d’estructures existents de FA
o Increment de sobrecàrrega
o Resolució de defectes de projecte o d’execució
o Canvis en configuració estructural original
o Pèrdua de resistència de l’armat

Posada a obra
o Facilitat d’execució
o Temps de prestació



¿PER QUÉ LA FIBRA DE CARBONI (CFRP)?

• Què pot resoldre?
o Mancances de tracció a flexió
o Mancances de tallants
o Insuficiència de resistència a 

compressió pilars
o Millora de la ductilitat (sisme)

• Què no pot resoldre?
o Problemes de deformacions

(“fletxa”)
o Problemes de tallant: bigues planes 

o lloses
o No s’hi pot comptar en situació 

accidental d’incendi



¿DE QUÈ ESTEM PARLANT?

CFRP: Carbon Fiber
Reinforced Polymer

LAMINATS DE CFRP



¿DE QUÈ ESTEM PARLANT?

TEIXITS CFRP



¿DE QUÈ ESTEM PARLANT?

RESINES



¿DE QUÈ ESTEM PARLANT?

CONTROL DE 
QUALITAT



¿PER QUÉ UN MONOGRÀFIC ACE-IEE?

“UN LLIBRE BLANC”
• Referent clarificador
• Consensuat
• Reuneix i sintetitza 

coneixements i experiència

GUIA DE CÀLCUL
• Reforç a flexió
• Reforç a tallant
• Reforç a confinament GUIA DE DISSENY

• Sistemes de reforç
• Requeriments
• Disseny i execució
• Inspecció i control
• Recepció a obra
• Recepció d’obra



¿PER QUÉ UN MONOGRÀFIC ACE-IEE?

CFRP: PRODUCTE INNOVADOR
• Prenormativa europea: Butlletí 14
• CTE-I-5.2-5: Producte innovador
• Norma Italiana: CNR

• A partir de: molts estudis i assaigs 
(fabricants, universitats)

• Considera que hi ha condicions i 
coneixements suficients que permeten 
emprar la CFRP considerant “risc normal”

• Homologar i consensuar criteris
o fabricants i proveïdors
o bases de càlcul

• Empreses que hi participen: BASF , BETEC-
PROPAMSA, IBERMAPEI, , SIKA

• Referència com a “memòria i plec de 
condicions” de projecte

• Facilitar-ne l’acceptació per part de les 
asseguradores

PROPOSTA



GUIA DE DISSENY

Objetiu:

Resumir, clarificar, consensuar
tots els aspectes que permetin 
a qualsevol tècnic (projectista, 
director d’execució, cap d’obra)

• Conèixer les condicions per a 
projectar i executar

• Facilitar-li la redacció d’una 
memòria i plec de condicions de 
projecte.

• Facilitar el control de qualitat a 
obra.

• Facilitar el coneixement de la 
bondat i fiabilitat del producte a 
les companyies asseguradores.



GUIA DE CÀLCUL

Abordar el tema del càlcul des 
de la realitat: normalment s’ha 
de resoldre pòrtics i no seccions 
(de bigues bi-recolzades)

OBJECTIU:



1. Referir-nos si és possible al Fib
14 i a la normativa actual (EHE 
08), no fent cap pas en el procés 
que no es justifiqui.

2. Procedir tot explicant el procés 
pas a pas, deixant molt clares 
totes les condicions que cal 
complir.

3. S’avança tot desenvolupant el 
procés de càlcul i al mateix 
temps resolent l’exemple del 
pòrtic en estudi.

GUIA DE CÀLCUL:
CRITERIS



MODES DE FALLIDA

Fallida més freqüent: 
RIP-OFF



DIMENSIONAT 
A FLEXIÓ

Superposició de diagrames:
• Situació prevista (original)
• Situació requerida

Equacions d’equilibri i 
diagrama de deformacions



FULL DE CÀLCUL SECCIO RECTANGULA A FLEXIÓ

Les cel·les en groc són 
les variables

Condicions:
• En blau compleix
• En vermell no 

compleix



DIMENSIONAT 
A TALLANT

Considerar les sol·licitacions a “tallant”
Abans de considerar el tema de la “flexió”

Superposició de diagrames:
• Situació prevista (original)
• Situació requerida



FULL DE CÀLCUL A TALLANT



Millorar la capacitat de 
treball dels pilars sol·licitats 
a flexo-compressió

CONFINAMENT DE 
PILARS

Importància de la 
curvatura de les 
arestes

Secció circular: 
òptima



FULLS DE CÀLCUL DE CONFINAMENT PILARS



FULLS DE CÀLCUL DE CONFINAMENT PILARS



CENTRE COMERCIAL GLÒRIES (BCN): LOCAL HEMA



CENTRE COMERCIAL GLÒRIES (BCN): LOCAL HEMA



CCG: HEMA

Assaig d’extracció

Reforç CFRP inferior



CCG: HEMA

Reforç superior
(protegit)



ENEMICS DE LA CFRP

• Escalfor >45º
• Incendi
• Impactes i actes vandàlics
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