
1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS



CAPÍTOL 1:  Introducció i objectius

1

1.1.- INTRODUCCIÓ

El reforç (increment de la capacitat portant) a flexió d’estructures existents de formigó
s’ha dut a terme, tradicionalment, mitjançant tècniques com l’encolat de xapes d’acer, el
recrescut de seccions o el pretensat exterior. Com a alternativa a aquestes tècniques i
materials convencionals, han aparegut els sistemes de reforç per encolat exterior de
materials compostos de polímers armats amb fibres, coneguts com FRP (fiber-
reinforced polymer).

Els sistemes de reforç amb FRP, a grans trets, estan formats per fibres embegudes en
una matriu de resina, que s’encolen al substrat de formigó mitjançant un material
adhesiu. En enginyeria civil, les fibres més utilitzades són les de carboni (CFRP), vidre
(GFRP) i aramida (AFRP), mentre que la matriu i l’adhesiu són resines de tipus
epoxídic.

L’interès creixent en l’ús dels FRP com a reforços estructurals és degut a diversos
factors. Els FRP són materials lleugers, d’elevada resistència mecànica (amb
comportament lineal fins a ruptura), resistents a la corrosió i a altres agents causants de
patologies en el formigó estructural, i presenten un bon comportament a fatiga. Són
adaptables a qualsevol geometria, i per la seva forma de presentació en qualsevol
longitud, s’eliminen  unions i soldadures. Però sobretot, tot i que són més cars que els
materials de reforç convencionals, els costos d’instal·lació dels FRP poden ser
competitius pel fet d’utilitzar mitjans auxiliars lleugers i requerir menors terminis
d’execució.

Els modes de ruptura desitjables en un element reforçat a flexió amb FRP serien la
ruptura a tracció del material compost o l’aixafament del cap de compressió de formigó.
Però l’existència de certs fenòmens locals, com la ruptura del formigó deguda a la
concentració de tensions a l’entorn de les fissures (debonding) o a l’extrem del reforç
(concrete cover delamination), condueixen a un despreniment prematur del reforç abans
d’esgotar la resistència del material compost.

Aquest mode de ruptura fràgil (coneguda en sentit ampli com a peeling o delaminació)
és el resultat de tensions interfacials excessives degudes a la presència de
discontinuïtats, i disminueix la potencial capacitat portant de l’element reforçat. El seu
efecte és reduir significativament la deformació màxima que es pot assolir en el reforç,
amb la qual es calcula la capacitat portant de la secció reforçada.

Tot i que la deformació de delaminació és un paràmetre essencial en el disseny del
reforç, encara no es disposa de prou consens entre la comunitat tècnica sobre com
establir aquesta deformació. Mentre que per una banda els fabricants fixen uns valors
basats en la seva experimentació, per l’altra existeixen codis estructurals amb mètodes
de càlcul que no tenen en compte aspectes tan importants com la resistència del
formigó, l’efecte de la fissuració o les propietats de la resina d’encolat.

L’experimentació en tipologies variades de bigues ha donat lloc a deformacions de
delaminació inferiors a les fixades pels fabricants. I en els mateixos codis de disseny
s’apunta la necessitat de refinar els mètodes de predicció de la deformació última del
reforç en flexió.



Disseny del reforç a flexió de ponts de formigó amb materials compostos:
proposta i verificació d’ una metodologia simplificada

2

El desenvolupament de models més comprensius del fenomen de delaminació resulta
així del màxim interès per a l’establiment de futures normes de projecte de reforços amb
materials compostos FRP.

1.2.- INTERÈS DEL TREBALL DE RECERCA

Es presenten models de predicció de dos dels modes de ruptura (delaminació per
desencolat i arrencament del formigó als extrems del reforç) més freqüents i indesitjats
dels que es donen en els reforços amb FRP. Els models es formulen des del
coneixement teòric del comportament d’aquests sistemes de reforç. Es contribueix així
en el desenvolupament de mètodes més acurats i comprensius de predicció de la ruptura
per delaminació, tema declarat com a focus d’interès en el camp dels reforços
estructurals amb materials compostos.

Es descriu la formulació matemàtica analítica i s’apunten estratègies per abordar el
problema complert des del punt de vista numèric. Es presenta una metodologia
simplificada que pot ser d’interès per a una aplicació més senzilla des del punt de vista
de la pràctica habitual. Aquest mètode es verifica mitjançant resultats experimentals de
provetes d’adherència i de models de pont a gran escala de diverses tipologies utilitzant
diferents tipus d’FRP.

1.3.- ANTECEDENTS

Els antecedents directes d’aquest treball d’investigació es troben en els estudis
experimentals del reforç de ponts de formigó amb materials compostos duts a terme a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB) (Alarcón, 2002; Salaverría, 2003). Amb aquests treballs es disposa d’una
bona base de dades de les deformacions de ruptura d’aquests sistemes de reforç en
models de pont que, per les seves característiques i condicions d’assaig, poden
aproximar adequadament les condicions reals dels ponts reforçats.

D’altra banda, en les recomanacions existents (ACI 440.2R-02, 2002) es ve reclamant la
necessitat de desenvolupar mètodes que permetin obtenir de manera més acurada la
deformació de delaminació. Deformació que és essencial fixar de la manera més fiable
possible perquè, en la major part dels casos, controla la capacitat portant de les seccions
reforçades.

En aquest sentit, el tercer punt de partida d’aquest treball és un article (Harmon et al.,
2002) on es presenta un model teòric del comportament dels reforços amb FRP en les
condicions típiques d’adhesió a substrats fissurats de formigó estructural.
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1.4.- OBJECTIUS

1.4.1.- Objectius generals

L’objectiu global d’aquesta tesina és contribuir al coneixement del comportament dels
sistemes de reforç amb materials compostos d’FRP adherits externament a elements de
formigó estructural treballant a flexió. I més concretament, proporcionar recerca en la
línia de refinament de la predicció de les deformacions últimes dels reforços associades
als modes de falla per delaminació.

L’objectiu final és contribuir a la seguretat en el disseny d’aquests sistemes de reforç a
flexió aplicats a elements de formigó, en general, i als ponts en particular.

1.4.2.- Objectius específics

Per tal d’acomplir amb els objectius generals d’aquesta tesina, s’han plantejat els
objectius específics següents:

1. Realitzar una investigació bibliogràfica extensa, per tal de fonamentar la tesina en
relació a l’estat del coneixement del reforç d’estructures de formigó mitjançant
materials compostos del tipus FRP.

2. Conèixer la problemàtica i les limitacions més importants en la seva utilització
pràctica com a reforç a flexió d’estructures de formigó.

3. Analitzar, des del punt de vista teòric, la mecànica dels mecanismes de ruptura
(delaminació) crítics en elements a flexió: desencolat (debonding) i arrencament del
formigó a les proximitats de l’ancoratge (concrete cover delamination).

4. Presentar una formulació matemàtica d’acord amb aquest desenvolupament teòric.
Proposar les bases de la seva resolució numèrica i discutir-ne l’aplicabilitat pràctica.

5. Formular un mètode simplificat del model anterior. Analitzar-ne l’aproximació
mitjançant estudis paramètrics i de sensibilitat.

6. Verificar el mètode a través de resultats experimentals en provetes d’adherència i
models de ponts a escala.

7. Proporcionar conclusions i recomanacions finals.
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1.5.- ESTRUCTURA DE LA TESINA

Aquesta tesina està formada per 6 capítols, incloent la introducció i objectius, les
conclusions finals i les referències bibliogràfiques.

En el capítol 2 hi ha un recull de l’estat del coneixement en relació al reforç
d’estructures en general i, més específicament, a la utilització dels materials compostos
d’FRP com a reforç a flexió d’estructures de formigó.

En el capítol 3 es presenten una sèrie de models de predicció de la deformació de
delaminació en elements a flexió. Es fa èmfasi en el significat físic de les expressions,
explicant així la naturalesa d’aquests modes de ruptura. S’apunten estratègies de
resolució numèrica i es formula una metodologia de resolució simplificada.

En el capítol 4 es verifica la bondat dels models, comparant les prediccions amb els
resultats experimentals d’assaigs en provetes d’adherència i en models a gran escala de
ponts de tram recte.

Les conclusions i recomanacions finals es presenten en el capítol 5.

Finalment, en el capítol 6 es recullen les referències bibliogràfiques consultades durant
el desenvolupament d’aquesta tesina.




