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INTRODUCCIO SOBRE LES FIBRES DE PPT 

 Les estructures de formigó armades amb acer exposades a ambients agressius, com poden ser  
 els marins, veuen reduïda la seva durabilitat a causa de la corrosió de les barres de reforç  
 (progressiu deteriorament dels elements metàl·lics per acció d’agents externs), ocasionant  
 importants costos de manteniment, reparació o substitució. 
 Actualment , s’està fent un estudi experimental del comportament  
 de bigues de formigó armades amb barres de materials compostos de matriu polimèrica (en  
 anglès Fiber Reinforced Polymers, en endavant FRP) una possible solució al problema  
 esmentat anteriorment. 
 Els FRP són materials compostos de matriu polimèrica, els més emprats són els de fibra de  
 vidre (GFRP), de carboni (CFRP) o d’aramida (AFRP). Els analitzats en l’estudi són els GFRP. 
 Als EUA ja fa temps que s’utilitza en la construcció, la base dels càlculs es refereix en la norma 
 americana ACI – 440.1R-06 que estudia la seva utilització. 
 Un punt molt important a tenir en compte, a l’hora de parlar de la substitució de les barres  
 d’acer per les de l’FRP, és que, a diferència de l’acer, els FRP tenen el mòdul de Young inferior 
 (de l’ordre de 40  60GPa per GFRP comparat amb 210GPa de l’acer), això provoca que en la  
 seva utilització es creïn més fissures i més deformacions. També hem de tenir en compte que  
 els FRP tenen un comportament lineal de tensió deformació (    ) lineal fins a ruptura,  
 provocant que la falla de la secció sigui de tipus fràgil. 
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CLASES DE FIBRES DE PPT 
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COMPARATIVA DE ASSAJOS 
 

ASSAJOS A FLEXIO DE FORMIGO SENSE FIBRES ASSAJOS A FLEXIO DE FORMIGO AMB FIBRES 
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 Les fibres ens permeten reduir el gruixos de treball 

 

 Substituir l’armat metàl·lic tradicional (evitan l’oxidació del mateix) 

 

 Augmentar la resistència a flexió/tracció 

 

 Son mùltiples els estudis realitzats que demostren que les fibres milloren 
les prestacion del formigó 
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