
Resumo 

  

O reforço ou reabilitação de vigas de madeira, mediante colagem simples delaminados 

de fibras de carbono, constitui uma não-solução, dado o baixo potencialde reforço que 

apresenta e os problemas que suscita. Destes, merece especialatenção o risco de 

delaminação no interface de colagem ou na sua vizinhança, porconstituir o modo 

predominante de rotura de elementos reforçados desta forma. Aincapacidade de 

explorar mais do que 15 a 20% da elevada resistência à tracção dolaminado constitui 

outra desvantagem, sobretudo tendo em conta o seu elevadopreço. Finalmente, o 

aumento de capacidade resistente conseguido situa-se,tipicamente, na casa dos 20% 

o que, não sendo despiciendo, é modesto em facedos custos envolvidos.  

A colagem em tensão dos laminados origina um estado de pré-esforço que podemitigar 

parcialmente estes problemas, além de produzir uma contraflecha quereduza 

deformação em serviço, a qual é, com frequência, condicionante nodimensionamento 

de estruturas de madeira.  

Esta comunicação descreve o estudo teórico e experimental de uma das técnicas 

depré-esforço possíveis, consistindo na colagem do laminado contra a face inferior 

daviga, temporariamente sujeita, mediante a introdução de uma contraflecha, a 

umestado de coacção oposto ao de serviço.  

O programa experimental foi dividido em duas fases. A primeira incidiu sobre oestudo 

da aderência entre a madeira e o laminado, tendo sido ensaiadas váriasséries de 

provetes pequenos, produzidos sob distintas condições termo-higrométricas ou com 

diferentes agentes de ligação. A segunda fase investigou ocomportamento de 

elementos de dimensão estrutural, previamente reforçadossegundo a técnica 

mencionada ou, alternativamente, simplesmente reabilitadoscomo laminado após a 

rotura das vigas simples.  

O estudo permitiu concluir que a utilização de pré-esforço aumenta a eficiência 

dosistema de reforço, embora o problema da delaminação continue a constituir o 

seuponto fraco, requerendo investigação adicional.  



Abstract 

 
The reinforcement of timber beams with glued carbon fibre laminates is a non-solution, 

given the low strengthening potential and the inherent problems of suchsystem. Among 

these, one must mention the delamination risk, either in the bondline or in the adjacent 

area, as this is the most common failure mode of elementsreinforced with this technique. 

The impossibility of achieving more than 15% to 20%of the total tension strength of the 

laminate is another disadvantage, given the highcost of these materials. Finally, the 

strength increased achieved for the solution isusually around 20%, which is a modest 

yet not neglectable value.  

Prestressing the laminates prior to gluing them to the timber might partiallyminimize 

these inconvenients, besides of originating an opposite deflection whichcould reduce the 

service deformation that is often conditioning in timber structuresdesign.  

This work describes the research and experimental study of one of the 

possibleprestressing techniques, consisting of gluing a laminate to the bottom tensile 

face ofa beam temporarily cambered upwards, and then released after the adhesive 

cure,resulting in a residual bending stress distribution opposite to that of the 

servicecondition.  

The experimental program was split in two branches. In the first part, the bondbetween 

the wood and the laminate was studied, by testing several series of small-size 

specimens, produced under different hygro-thermal environmental conditions orwith 

different adhesives. The second part focused on the behaviour of structuralsized 

elements, either reinforced with the mentioned technique or, alternatively,rehabilitated 

by simply gluing the laminate after the structural collapse of the singlebeams.  

With this experimental work, it is possible to conclude that the use of prestressincreases 

the reinforcement effectiveness, although the delamination problemremains. This 

problem keeps on being the weak point of this solution, thus requiringfurther 

investigation.  

 


