Reforço estrutural com compósitos
em fibra

S&P FRP SYSTEMS
LAMINADOS CFRP
LAMINADOS CFRP PRÉ-ESFORÇADOS
MANTAS E TECIDOS C-SHEET, G-SHEET
— Materiais inovadores de reforço em fibra de
Carbono, Aramida e Vidro
— Reforço pouco intrusivo sem aumento
significativo de peso próprio ou implicações
em termos de disposição estrutural
— Líder no fabrico e desenvolvimento de
soluções inovadoras

S&P Sistemas de FRP

REFORÇO DE ESTRUTURAS COM SISTEMAS ADERENTES
O mercado da reabilitação é um mercado em crescimento. Edifícios existentes estão a ser remodelados e a sua
utilização alterada. Tal requer, muitas vezes, reforço dos elementos estruturais de betão armado por haver aumento de cargas ou solicitações para as quais os elementos não estavam inicialmente dimensionados.
Os materiais compósitos – FRP (Fibre reinforced polymer), como os laminados ou mantas/ tecidos constituem-se
como uma forma eficaz de reparação e reforço de elementos estruturais. Documentos técnicos internacionais
como Technical Approvals e Guidelines são a base do dimensionamento e aplicação destes materiais.
Muito frequentemente, o reforço com sistemas de FRP constitui-se como a solução mais favorável em termos
estéticos e económicos. Os sistemas de FRP, incluindo a resina, possuem uma espessura de 3-4 mm, que facilmente fica ocultada com uma camada de revestimento ou argamassa.
A S&P produz e desenvolve sistemas de reforço, bem como software de dimensionamento. Estamos disponíveis
para esclarecimento de dúvidas, prestamos apoio técnico desde o início do projecto até à instalação final em obra
e sempre que solicitado.

VANTAGENS DOS SISTEMAS FRP
— Sem aumento significativo de cargas permanentes
— Solução final do sistema com espessura de 3-4 mm,
incluindo resina
— Fácil montagem
— Possibilidade de manter a estrutura em funcionamento de forma parcial aquando do processo de
instalação

— Sem necessidade de suporte temporário durante a
aplicação
— Rápida instalação do sistema, pelo que a interrupção da normal utilização da estrutura é reduzida
— Excelente comportamento dinâmico e estático de
longo prazo
— Elevada resistência em ambientes agressivos
— Isento de corrosão

Aplicação

1

Preparação do suporte – limpeza e
regularização da superfície

2

Corte dos laminados, com recurso a
desenrolador

3

Limpeza do laminado de CFRP

Soluções do sistema de reforço
Laminados aplicados
externamente (EBR)
Laminados inseridos (NSM)
Laminados pré-esforçados
C-Sheet
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Parede resistente

Pilar

Flexão
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Tracção

-
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Encurvadura
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1 - Laje – reforço à flexão
2 - Viga – reforço ao corte através de mantas/ tecidos de carbono ou chapas de aço
3 - Parede resistente - aumento de capacidade de carga, rigidez ou resistência à tracção
4 - Pilar – confinamento total; possibilidade adicional de laminados inseridos

4

Mistura da resina

5

Aplicação da resina em forma de V
invertido no laminado (doseador de resina)

6

Montagem, ajustamento e pressão.
Verificação de irregularides

S&P C-Laminate
LAMINADOS APLICADOS EXTERNAMENTE (EBR)
Os S&P C-Laminate aplicados externamente possuem espessuras de
1.2 e 1.4 mm e largura numa gama de 50-150 mm.
A escolha da secção de laminado depende do dimensionamento, bem
como da relação custo-benefício.
Os laminados de CRFP são usados principalmente para o aumento de
resistência à flexão. Em vigas é muitas vezes necessário o recurso a
cintas exteriores com ancoragem na parte superior ou inferior da laje,
de forma a estabelecer a ligação entre a tracção exterior e a treliça
teórica no interior dos elementos.
— Sistema com 3-4 mm de espessura, sem estribos
(S&P C-Laminate + Resina)
— Possibilidade de reforço na diagonal (reforço biaxial)
— Sem necessidade de suporte temporário durante a aplicação
— Facilidade de manuseamento em obra, entrega em rolos até 150 m,
cortes executados em obra
— Aumento de resistência de elementos de betão armado e
pré-esforçado
— Reforço estrutural de elementos sujeitos a cargas predominantemente
estáticas, e também dinâmicas
— Substrato admissível de classe C12/15 (B15)
— Tensão mínima de aderência (pull-off) de 1.5 N/mm2
— Technical approval em diferentes países

S&P SLOT APPLIED CFRP LAMINATES (NSM)
LAMINADOS INSERIDOS
S&P C-Laminate inseridos possuem espessuras de 1.4; 2.5 e 2.8 mm.
Quando inseridos, os laminados caracterizam-se por uma elevada
tensão de aderência. Com o comprimento necessário, é possível
ancorar a totalidade da tensão do laminado. Os laminados inseridos,
com largura entre 10 e 20 mm, são inseridos em rasgos de 3 a 6 mm de
largura e envolvidos em resina epoxídica. A escolha do tipo de laminado, bem como a profundidade dos rasgos depende do cálculo e do
recobrimento da armadura. Em vigas, é muitas vezes necessário o
recurso a cintas exteriores com ancoragem na parte superior ou inferior
da laje, de forma a estabelecer a ligação entre a tracção exterior e a
treliça teórica no interior dos elementos.
— Excelente aderência na amarração
— Mobilização total em aderência da camada de recobrimento
— Sistema de reforço biaxial em combinação com o laminado aplicado
externamente (EBR)
— Sem necessidade de suporte temporário durante a aplicação
— Facilidade de manuseamento em obra, entrega em rolos até 150 m,
cortes executados em obra
— Aumento de resistência de elementos de betão armado e
pré-esforçado
— Reforço estrutural de elementos sujeitos a cargas predominantemente
estáticas, e também dinâmicas
— Substrato admissível de classe C12/15 (B15)
— Sem limite mínimo de tensão de aderência do suporte
— Technical approval em diferentes países

S&P C-LAMINATE COM ANCORAGEM END ANCHORING
O sistema S&P com ancoragem
end anchoring visa aumentar a
tensão de aderência dos laminados CFRP aplicados externamente.
Este sistema possui aprovação
técnica/ homologação e é
especialmente útil no caso de a
estrutura ser constituída por
betão de baixa resistência ou
comprimento de amarração
insuficiente.

S&P C-LAMINATE PRÉ-ESFORÇADOS
Sistema de reforço estrutural
para aplicação de pré-esforço a
laminados CFRP aplicados
externamente, que visa minimizar
a deformação existente.
Este sistema permite fechar
fissuras existentes no betão,
aliviar tensões de tracção nas
armaduras e/ou tensões de
compressão no betão, sendo de
elevada eficácia para cargas de
serviço.

Mantas e tecidos
S&P C-SHEET
A cintagem com tecido ou
mantas de carbono em pilares
melhora o confinamento e
constitui-se como reforço ao
esforço transverso.
Os tecidos e mantas de carbono
são também aplicáveis no
reforço ao corte de vigas de
secção rectangular ou em T.

Características técnicas
S&P C-LAMINATE
S&P C- LAMINATE
aplicados externamente

S&P C-LAMINATE
inseridos

SM (150/2000)
Baixo módulo

HM (200/2000)
Alto módulo

SM (150/2000)
Baixo módulo

HM (200/2000)
Alto módulo

50, 80, 100, 120, 150 (mm)
50, 60, 80, 90, 100, 120, 150 (mm)
-

50, 60, 80, 90, 100, 120, (mm)
-

10, 20 (mm)
15 (mm)
10 (mm)

10, 20 (mm)
-

Rolos até 150 m

Rolos até 150 m

Rolos até 150 m

Rolos até 150 m

Resistência à tracção (rotura)

≥ 2800 N/mm²

≥ 2800 N/mm²

≥ 2800 N/mm²

≥ 2800 N/mm²

Módulo de Elasticidade (v. médio)

≥ 170 kN/mm²

≥ 205 kN/mm²

≥ 170 kN/mm²

≥ 205 kN/mm²

16 ‰

13,5 ‰

16 ‰

13,5 ‰

(espessura = 1.2 mm)
(espessura = 1.4 mm)
(espessura = 2.5 mm)
(espessura = 2.8 mm)
Comprimento

Alongamento (rotura)

Dimensionamento de acordo com Guidelines e Technical approvals existentes

S&P C-SHEET
S&P C-Sheet 240

S&P C-Sheet 640

200 g/m²

300 g/m², 400 g/m², 600 g/m²

400 g/m²

Largura

300 / 600 (mm)

300 / 600 (mm)

300 (mm)

Comprimento

Rolos até 100 m

Rolos até 100 m

Rolos até 50 m

Módulo de Elasticidade (v. médio)

≥ 240 kN/mm²

≥ 240 kN/mm²

≥ 640 kN/mm²

Resistência à tracção (rotura)

≥ 4500 N/mm²

≥ 4300 N/mm²

≥ 2650 N/mm²

17,5 ‰

17 ‰

4‰

Alongamento (rotura)

Dimensionamento de acordo com Guidelines e Technical approvals existentes

Software de dimensionamento e suporte de engenharia
O dimensionamento de soluções de reforço com laminados de S&P C-Laminate encontra-se regulamentado pelos guidelines e technical approvals que estão
de acordo com o Eurocódigo 2, bem como com os
regulamentos específicos nacionais.
O software S&P FRP Lamella permite simular e realizar
a verificação da secção, a verificação da ancoragem,
determinação o comprimento de amarração do sistema
S&P C-Laminate bem como a verificação ao esforço
transverso.
A equipa de engenharia da S&P disponibiliza apoio
técnico ao nível do cálculo, especificação de soluções
optimizadas ao nível do dimensionamento estrutural,
faseamento construtivo, especificações técnicas
especiais, etc.

Protecção ao fogo
A verificação da segurança em termos de protecção ao fogo é realizada considerando o sistema estrutural na
sua globalidade.
Na maior parte dos casos, a contribuição do sistema de reforço CFRP pode não ser tida em consideração em
caso de acidente (fogo), desde que a estrutura não reforçada verifique as condições de resistência ao fogo.
Nesta situação, a verificação estrutural de resistência ao fogo depende apenas da sua estabilidade sem reforço.
Em situações particulares em que esta condição não se verifique, a S&P dispõe de ensaios demonstrativos de
sistemas de protecção ao fogo aplicados sobre o sistema de reforço. O conjunto de ensaios realizados no IST
demonstraram elevada eficiência, cumprindo requisitos muito exigentes. Os resultados destes ensaios estão
disponíveis para consulta e a S&P pode dar apoio no dimensionamento para verificação da resistência ao fogo.
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