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3.1.- INTRODUCCIÓ

En aquest capítol es presenten models de predicció de la tracció (o la deformació) de
delaminació dels reforços a flexió amb FRP. El model d’adherència és aplicable en les
condicions aparentment ideals dels assaigs d’adherència. Els models de bigues són
aplicables a elements de formigó estructural reals a flexió (bigues, lloses) en la
predicció dels modes de delaminació per desencolat (debonding) i per arrencament del
formigó als extrems del reforç (concrete cover delamination).

3.2.- MODEL D’ADHERÈNCIA

3.2.1.- Introducció

El model d’adherència constitueix la base dels models de predicció recollits en aquest
treball. Prové de la solució analítica del problema de contorn que governa el camp de
desplaçaments (relatius a una secció de fissura aïllada) que experimenta el reforç en les
condicions que es presenten en els assaigs d’adherència.

La interpretació física d’aquesta solució explica com es transfereixen les traccions del
reforç al substrat de formigó. Dóna idea de com són les tensions tangencials a la
interfase i de perquè es produeix el desencolat del reforç a les fissures del formigó.

Es basa en determinar una longitud efectiva d’encolat que, multiplicada per una tensió
tangencial màxima d’adherència, proporciona la tracció (o la deformació) per unitat
d’ample de delaminació del reforç. És aplicable en les condicions que es presenten en
els assaigs de caracterització de l’adherència.

3.2.2.- Condicions en els assaigs d’adherència

Existeixen múltiples assaigs per caracteritzar l’adherència en juntes entre formigó i
reforç. D’entre ells, el que potser millor representa el fenomen de la delaminació a partir
de les fissures és el que es presenta a continuació, i al qual aplica aquest model.

L’artefacte d’assaig (figura 3.1) està format per dos blocs paral·lelepipèdics de formigó
armat, als que s’encola una banda de reforç d’FRP en el parament inferior. Aquests
blocs solen anar armats de manera generosa, per evitar que es produeixin ruptures en el
formigó de naturalesa diferent a la que s’està buscant. Per la part superior, la vinculació
entre els blocs es realitza mitjançant una ròtula d’acer. Entre els blocs de formigó es
deixa una junta farcida de porexpan, a través de la qual no hi ha armadura passant.

L’esquema típic de càrrega d’aquests assaigs és el de flexió a quatre punts. La càrrega
s’aplica amb el gat sobre un perfil laminat d’acer, que està birecolzat en rodets sobre els
blocs de formigó.
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Fig. 3.1- Assaig d’adherència de flexió a quatre punts.

En aquestes condicions, és immediat avaluar la tracció que experimenta el reforç a la
zona de junta per a qualsevol valor de la càrrega exterior aplicada. En efecte, al no
existir armadura passant cosint la junta, el moment flector a centre llum només pot ser
resistit pel parell format per la tracció al reforç i la compressió a la ròtula. El braç
mecànic d’aquest parell de forces és constant i conegut en tot moment, donat que la
compressió està forçada a passar sempre pel mateix punt.

Els avantatges que suposa aquest esquema tan simple són clars. Es resumeixen en què
l’obtenció de la tracció a l’FRP és immediata per a qualsevol nivell de càrrega. I per
tant, en la situació de delaminació la càrrega que suporta el reforç és perfectament
coneguda i es pot comparar així amb la que prediu el model.

Fig. 3.2- Mecanisme resistent en la proveta d’adherència.

L’objecte de disposar la junta entre blocs és reproduir les condicions d’obertura de
fissures en bigues monolítiques o l’obertura de juntes en bigues de dovel·les. Amb
l’obertura de fissures es produeixen dos fenòmens que juguen un paper determinant en
la delaminació del reforç: una concentració de tensions tangencials a la punta de fissura
i l’existència d’espai lliure contra el qual pugui donar-se l’empenta al buit.
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3.2.3.- Plantejament del model matemàtic

Sigui x la distància horitzontal mesurada des de la secció on apareix una junta en el
formigó. Aquesta junta pot representar la fissuració de flexió d’un element de formigó
estructural o bé una junta de construcció (per exemple, una junta seca entre dovel·les en
ponts). Es tracta de plantejar matemàticament les equacions que governen el camp de
desplaçaments, deformacions, tensions tangencials a la interfase i traccions al reforç al
llarg de la coordenada longitudinal x.

Per això, aïllem un element diferencial de reforç (laminat/teixit d’FRP + resina
adhesiva) i apliquem-hi les equacions d’equilibri i les equacions cinemàtiques de
compatibilitat. A la figura 3.3 es mostra la geometria de la configuració deformada
d’aquest element de reforç. S’admet que la deformada del reforç és deguda a la
flexibilitat de la resina davant els esforços de tall horitzontal i a la deformabilitat
extensional de la làmina d’FRP davant les traccions que suporta.

Fig. 3.3- Cinemàtica i equilibri en l’element diferencial de reforç.

La cara dorsal (menor coordenada x) està sotmesa a més desplaçament horitzontal (i
més tracció) que la cara frontal. Per tant, el balanç net d’esforços axials en l’element és
un diferencial de força dT dirigit en el sentit de la tracció T a la punta de fissura.
Igualment, du és el corriment horitzontal net de l’element diferencial de longitud, és a
dir, el de la cara dorsal relatiu a la frontal suposada aquesta última immòbil. γ és l’angle
de distorsió.

L’equilibri de forces horitzontals a l’element diferencial es tradueix en:

(3.1)                  τ=
dx
dT
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Que també es pot escriure com:

La diferència de deformació entre les cares dorsal i frontal es relaciona amb el
diferencial de tracció segons l’expressió de la deformació per esforç axial:

Noti’s que estem treballant per unitat d’ample de reforç, assumint un comportament en
deformació plana.

L’angle de distorsió està relacionat amb el gruix de resina i el desplaçament horitzontal
segons:

A partir de les equacions (3.2) a (3.4), podem escriure:

I com que la deformació axial és el gradient dels desplaçaments en aquesta direcció,
l’equació (3.5) s’expressa en desplaçaments a través de l’equació (3.7):

Si definim α com:

podem reescriure (3.7) en la forma més habitual en què apareix aquesta equació
diferencial lineal ordinària d’ordre 2 en física matemàtica:

(3.9)                02 =−′′ uu α

(3.2)             dxGdT γ=

(3.3)            
ff tE

dTd =ε

(3.4)                 
bt
u=γ

(3.5)      u
ttE

G
dx
d
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(3.7)         2
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=

(3.6)                    
dx
du=ε

(3.8)                
bff ttE

G=α
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Més endavant s’analitzarà el significat físic d’aquest paràmetre α. Però ja s’avança que
juga un paper fonamental en el comportament del reforç quant a la delaminació es
refereix.

L’equació (3.9) modelitza el comportament d’un reforç adherit externament a un
substrat de formigó mitjançant una capa deformable de resina. Juntament amb les
equacions que han permès obtenir-la, determina el camp de desplaçaments,
deformacions i tensions. Però com se sap, l’equació (3.9) per si sola no determina tot el
problema. Cal plantejar unes condicions de contorn adequades al tipus de comportament
que es vol modelitzar.

En els assaigs d’adherència, la tracció al reforç és màxima a la punta de fissura. Tota
aquesta força de tracció es troba ancorada al formigó passada una certa longitud, al llarg
de la qual existeixen tensions tangencials significatives a la interfase. De manera que a
partir d’una cera distància L la tracció al reforç és pràcticament nul·la. De moment se
suposa que, per la raó que sigui, aquesta fissura crítica es troba aïllada, sense fissures
veïnes. O millor dit, sense que calgui contemplar la influència de fissures veïnes.
Matemàticament, es formula a través del problema de contorn següent:

Noti’s que la tracció és funció de la deformació, que deriva del camp de desplaçaments.
Les condicions de contorn en (3.10) equivalen a condicions de Neumann (condicions
sobre la primera derivada). En conseqüència, el problema anterior està ben plantejat. Es
recorda que, en totes aquestes expressions, T és tracció al reforç per unitat d’ample del
mateix.

3.2.4.- Interpretació física de la solució

La solució del problema de contorn ens dóna una expressió per a la distribució de
tensions tangencials que es desenvolupen a la interfase. Aquesta distribució segueix una
llei exponencial negativa. La tensió és màxima a la punta de fissura i tendeix a zero de
manera asimptòtica.

Es defineix com a longitud efectiva d’encolat la inversa d’α:
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Le és la distància des de la junta a la que la tensió tangencial és el 37% de la màxima
existent a la punta de la fissura. Mentre que a una distància de 4 Le, el valor s’ha reduït a
tan sols un 1.8%.

Fig. 3.4- Solució analítica en tensions tangencials.

Una altra manera d’interpretar físicament el paràmetre Le és a través de la força
ancorada a una distància x qualsevol. Per això, si integrem la llei de tensions tangencials
entre la secció de fissura i una secció qualsevol resulta:

A x = ∞  la totalitat de la tracció al reforç està ancorada al formigó per les tensions
tangencials de la interfase. Per tant:

Aleshores, la longitud efectiva d’encolat és la longitud necessària per ancorar la tracció
existent a la punta de fissura a una tensió tangencial constant igual a la tensió màxima
d’adherència. És una longitud característica de la longitud de transferència de les
tensions tangencials a la interfase. I, a la vista de l’equació (3.14), un artifici de càlcul
de la tracció última de delaminació del reforç.

3.2.5.- Formulació del mètode de càlcul

El model analític d’adherència expressa la tracció última de delaminació del reforç (per
unitat d’ample del mateix) com:

( ) (3.13)           1)()(
0

emax

x
x LedxxxT ττ α

∫
−−==

(3.14)                           emaxancor LT τ=

(3.15)                              emaxu LT τ=
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Noti’s que la deformació de delaminació, que és el que finalment interessa de cara a
obtenir la capacitat portant de la secció reforçada, s’obté de manera immediata dividint
aquesta tracció pel producte Eftf, on Ef és el mòdul de Young de l’FRP i tf el seu gruix.

La formulació que es presenta inclou expressions per avaluar tant la longitud efectiva
d’encolat com la tensió tangencial màxima d’adherència.

3.2.5.1.- Tensió tangencial màxima d’adherència

Pel que fa a la tensió tangencial màxima d’adherència entre formigó i reforç, existeixen
múltiples expressions per avaluar-la. Això és degut al fet que, com s’ha comentat,
existeix una àmplia diversitat d’assaigs per caracteritzar l’adherència. Una recopilació
de diverses expressions es pot trobar a (Alarcón, 2002). Totes les expressions fan
referència (directament o indirecta) a la resistència a tracció del formigó. Es proposen
valors entre els 4.2 i els 8 MPa.

L’expressió que s’adopta en aquest treball prové del model plantejat per Harmon
(Harmon et al., 2003). Proposa que la tensió tangencial a la punta de fissura en el
moment de falla, τmax, ve controlada per la resistència a compressió del formigó. En
concret, l’expressió és del tipus:

El coeficient η s’obté experimentalment pel millor ajust a les dades. El valor ajustat per
Harmon (Harmon et al., 2003) és aproximadament igual a la unitat, en les unitats del SI.

En concret, resulta:

En l’expressió anterior, les unitats són els MPa.

A la taula 3.1 s’indiquen els valors de τmax que proporciona aquesta formulació en
funció de la resistència a compressió del formigó.

fc τmax
20 4,5
25 5,0
30 5,5
35 5,9
40 6,3

Taula 3.1- Valors de τmax per als formigons més habituals. Unitats en MPa.

(3.16)                 fcmax ητ =

(3.17)           996.0 fcmax =τ
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3.2.5.2.- Longitud efectiva d’encolat

El paràmetre Le, longitud efectiva de l’encolat, engloba tota la informació sobre la
difusió de les tensions tangencials a la interfase. Depèn no només de la làmina d’FRP,
sinó també de la resina adhesiva.

En el cas que es menyspreï la deformabilitat del formigó a esforços de tall horitzontals,
com s’ha fet en la deducció de l’equació de govern, aquesta longitud val simplement:

La longitud efectiva d’encolat és, bàsicament, una relació entre la rigidesa extensional

de la banda d’FRP i la rigidesa a tall de la capa de resina d’encolat. Si la resina és molt
flexible, Le serà gran, caldrà una zona més àmplia per transferir-se les tensions
tangencials. La tracció última de delaminació també serà gran. En canvi, si la resina és
rígida la longitud Le serà més petita. La zona de transferència de tensions estarà més
concentrada a prop de la fissura. La delaminació del reforç es produirà abans.

Fig. 3.5- Influència de la rigidesa del sistema de reforç en la distribució
 de tensions rasants.

A la figura 3.5 es mostra la influència de la rigidesa relativa del sistema de reforç en la
distribució de tensions rasants. En deformacions, el comportament és anàleg.

Veiem, doncs, que els sistemes de reforç amb resines rígides funcionaran pitjor des del
punt de vista de la delaminació. Cal tenir en compte que les propietats de la resina
evolucionen amb la temperatura i en el temps. Amb l’envelliment, s’incrementa el
mòdul d’elasticitat transversal. Per això, caldria avaluar la resistència del sistema de
reforç comptant amb la situació pèssima previsible al llarg de la seva vida útil.

En la deducció de l’equació de govern s’ha considerat que el desplaçament de l’FRP és
degut només a la flexibilitat extensional del reforç i a la flexibilitat a tall de la resina
d’encolat. Però és possible tenir en compte també la flexibilitat del formigó. Aquest

(3.18)          
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factor s’inclou, de manera aproximada, considerant una segona capa deformable a tall,
corresponent al formigó.

En general, la longitud efectiva d’encolat depèn de la rigidesa extensional de l’FRP, la
rigidesa a tall de la resina d’encolat i la rigidesa a tall de la capa de formigó que
transfereix les tensions tangencials de la interfase al substrat. L’expressió general que
adopta aquest model és:

El numerador a dins de l’arrel correspon a la rigidesa extensional de l’FRP. El
denominador representa la rigidesa a tall de la resina i de la part de formigó deformable
sota l’acció del rasant horitzontal a la interfase.

A la figura 3.6 es mostren les variables geomètriques que intervenen en el càlcul
d’aquestes rigideses.

Fig. 3.6- Geometria pel càlcul de la longitud Le.

La rigidesa extensional de l’FRP, per unitat d’ample del reforç és:

Amb Ef el mòdul d’elasticitat de l’FRP i tf el seu gruix.

La rigidesa a tall de la resina es calcula com:

On Gr i tb són el mòdul d’elasticitat transversal de la resina i el seu gruix,
respectivament.

(3.19)               
b

f
e g

k
L =

(3.20)          fff tEk =

(3.21)              
b

r
r t

Gg =
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Cal comentar que no sol ser habitual disposar del mòdul elàstic G de les resines en els
catàlegs dels fabricants. Es pot calcular a partir del mòdul E adoptant un coeficient de
Poisson ν de l’ordre de 0.38.

Anàlogament a la resina, la rigidesa a tall del formigó es calcula com:

Pel càlcul de Gc a partir del mòdul elàstic del formigó, Ec, s’adopta un ν = 0.50. Es
considera que, en ruptura, el formigó és incompressible (Martínez et al., 1978).

El gruix de la capa de formigó que es considera treballant en la difusió de les tensions
tangencials de la interfase cap al seu interior és aproximadament igual a l’ample encolat,
i no superior a la meitat del cantell total de formigó:

Les unitats de l’equació (3.23) són el mm.

Finalment, la rigidesa a tall conjunta de formigó i resina s’expressa:

3.3.- MODELS EN BIGUES

3.3.1.- Introducció

Les bigues reals no són tan simples com el prototip utilitzat en els assaigs de
caracterització de l’adherència. En les bigues de formigó estructural, elements que
treballen bàsicament a flexió, es presenta el conegut esquema de fissuració per flexió i
tallant. Al llarg de l’element tindrem múltiples fissures relativament properes les unes a
les altres. A priori, això és completament diferent de la situació ideal que es planteja en
les provetes d’adherència, on existeix una única fissura que controla la delaminació del
reforç. A més a més, en les bigues reals cal considerar la secció final (d’ancoratge) del
reforç com a possible punt dèbil del sistema.

En aquest apartat es presenten models de predicció de dos dels modes de ruptura que cal
tenir més en compte en el dimensionament del reforç a flexió de bigues mitjançant
sistemes d’FRP encolats exteriorment: la delaminació del reforç en les fissures de flexió
(fissura A) i l’arrencament del formigó a la secció d’ancoratge del reforç (fissura D).

(3.22)                       
ce

c
c t

G
g =

(3.23)          2 8.50 hwt fce ≤+=
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Fig. 3.7- Modes de ruptura predits pels models.

3.3.2.- Model de delaminació per desencolat (debonding)

3.3.2.1.- Plantejament del model matemàtic

Aquest model és una extensió del model de delaminació del reforç en assaigs
d’adherència. El model pels assaigs d’adherència prediu la tracció al reforç en la secció
de junta que en desencadena el despreniment segons el mecanisme de falla de
desencolat. Aquest és un model simple, tant la seva formulació com llur aplicació
pràctica, ja que es planteja per una situació ideal simple. Una única junta (fissura) marca
el punt per on s’haurà de produir la falla del reforç.

En el cas de fissura única, la tracció existent al reforç a la secció de fissura viatja cap al
substrat de formigó a través de tensions tangencials a la interfase. Aquestes tensions
segueixen una llei exponencial negativa, segons la solució presentada en l’apartat 3.2.

Fig. 3.8- Distribució de tensions tangencials a la interfase
en zona de fissura única.

En les bigues reals la situació no és tan simple. Les bigues de formigó estructural
presentaran una distribució de fissures relativament properes les unes a les altres.
L’existència de fissures adjacents a una fissura donada provoca l’aparició d’una tensió
tangencial addicional en la zona de transferència de la tracció del reforç cap al substrat
de formigó.

De manera més gràfica: de l’existència d’altres fissures (fissura 2) resultarà un cert
solapament de la distribució de les tensions tangencials a la zona de la fissura crítica
(fissura 1), com es mostra a la figura 3.9.
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Fig. 3.9- Solapament de tensions tangencials en cas de múltiples fissures.

Si es compara el signe de les tensions tangencials provocades per la tracció a la fissura
crítica, T1, i a les fissures immediatament adjacents (a dreta i a esquerra de la crítica),
T2, s’observa (veure figura 3.10) que, degut a l’existència d’aquesta fissuració, la tensió
tangencial resultant a l’entorn de la fissura crítica es redueix. I com que la tensió rasant
que sol·licita el formigó a la interfase és menor, la delaminació del reforç es produirà
per una càrrega major. Segons això, seria interessant disposar d’un model que tingués
en compte la influència de la fissuració existent en les bigues reals.

Ara bé, caldria que ens preguntéssim a partir de quina separació entre fissures aquesta
contribució a la disminució del rasant deixa de ser significativa. Perquè s’ha observat
experimentalment (Harmon et al., 2003) que la zona de transferència de tensions entre
el reforç i el substrat de formigó representa una distància relativament petita (de l’ordre
de les desenes de mm).

Fig. 3.10- Sentit de les tensions rasants a la interfase formigó-reforç.

Si la separació entre fissures és prou gran (en relació a alguna longitud característica de
la transferència de tensions tangencials a la interfase), resulta evident que la influència
de les fissures veïnes serà molt reduïda. En aquests casos, la situació ja no serà tan
diferent a la que es presenta en una proveta d’adherència.



CAPÍTOL 3:  Models de predicció de la delaminació

30

Tot això és només a nivell qualitatiu, i per això és important. Però cal quantificar.

El model analític descrit per Thomas Harmon (Harmon et al., 2003) proporciona
l’expressió següent per a la tracció última de delaminació (debonding) del reforç en les
condicions que es donen en les bigues amb presència de múltiples fissures de flexió:

T1 = Tu     (3.26)

Quan la tracció en la secció 1 iguala el valor donat per (3.25) es produeix la delaminació
per desencolat. Però les traccions en les seccions 1 i 2 no són independents, de manera
que el procés de resolució de l’equació (3.26) és iteratiu.

S’observa en l’estructura de l’equació (3.25) que la resistència a la delaminació és una
fracció de la resistència en cas de fissura única més una fracció de la tracció al reforç en
les fissures immediates a la crítica. La càrrega última que proporciona aquesta equació
és superior a la que prediu l’equació (3.15), ja que té en compte l’efecte de reducció del
rasant a la fissura crítica a causa de la tracció existent a les fissures adjacents.

Els coeficients ξ1 i ξ2 són els pesos que marquen la importància relativa de les dues
contribucions a la resistència a la delaminació: l’adherència a la fissura crítica i la
tracció a les fissures adjacents. Aquests coeficients són funció, d’una banda, de
característiques geomètriques (gruixos) i mecàniques (mòduls d’elasticitat) dels
materials (substrat de formigó, resina d’encolat i reforç d’FRP) i, de l’altra, de l’espaiat
entre fissures.

El producte adimensional αs = s/Le, que es defineix com a separació relativa entre
fissures, és un paràmetre determinant. En efecte, és el quocient entre la separació entre
fissures, s, i la longitud efectiva d’encolat, Le. Ens dóna idea de com és de gran la
separació entre fissures en relació a la longitud al llarg de la qual s’efectua la
transferència de tensions rasants a la interfase formigó-reforç.

La distància entre fissures serà gran o no depenent de la separació física que presentin i
també (i en alguns casos, sobretot) de les propietats mecàniques del sistema de reforç
(conjunt resina-FRP) i del formigó al què s’adhereix.
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Com s’ha comentat de manera qualitativa, si la separació entre fissures és gran, és a dir,
si αs és gran, el paràmetre ξ1 tendirà a 1 i ξ2 a 0. Aleshores, el model de bigues tendirà
al model d’adherència, perquè les fissures adjacents no influiran pràcticament en el
comportament del reforç a la fissura crítica.

De moment, encara que no se sap quant val la separació entre fissures, ens podem fer
una idea de què s’entén per separació gran entre fissures si representem gràficament les
funcions ξ1 i ξ2.

Fig. 3.11- Coeficients ξ1 i ξ2 en funció de la separació relativa entre fissures.

A la vista de la figura anterior s’observa que, com a ordre de magnitud, es pot parlar de
separació gran entre fissures a partir d’una relació s/Le al voltant de 4. Els valors
numèrics es troben recollits a la taula 3.2.

s/Le x1 x2
0 0,0000 1,0000

0,25 0,2449 0,9695
0,5 0,4621 0,8868
0,75 0,6351 0,7724

1 0,7616 0,6481
1,25 0,8483 0,5295
1,5 0,9051 0,4251
1,75 0,9414 0,3374

2 0,9640 0,2658
3 0,9951 0,0993
4 0,9993 0,0366
5 0,9999 0,0135
6 1,0000 0,0050
7 1,0000 0,0018
8 1,0000 0,0007
9 1,0000 0,0002
10 1,0000 0,0001

           Taula 3.2- Valors numèrics dels coeficients ξ1 i ξ2 .
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Pel que fa a la qüestió de quin valor adoptar per a s, es proposa (Harmon et al., 2003)
com una estimació raonable de l’espaiat entre fissures prendre la meitat del cantell útil
de la biga en qüestió.

s = d/2          (3.30)

Fig. 3.12- Distribució ideal de fissures de flexió en bigues.

3.3.2.2.- Resolució numèrica

Fins aquí s’han pogut calcular els diferents termes de l’expressió (3.25) de manera
directa. Però la determinació de la tracció última a partir d’aquesta equació, tal i com es
planteja en l’article de Harmon (Harmon et al., 2003), no es pot fer de manera directa,
sinó a través d’un procés iteratiu força complex. El procés de càlcul que requereix
s’esquematitza en el diagrama de flux de la figura 3.13.

La resolució de l’equació (3.26) ha de ser forçosament numèrica. Involucra un càlcul
seccional per partida doble, de dues seccions properes en l’estructura. Es tracta, per tant,
d’un càlcul als dos nivells: seccional i estructural. La dificultat d’aplicar aquest mètode
de manera pràctica està en haver de passar per la determinació del diagrama moment-
corbatura de la secció reforçada. A través de la informació que proporciona aquest
diagrama, pas a pas, s’incrementa el nivell de la sol·licitació fins a convergir a l’equació
(3.26).

El diagrama moment-corbatura és la base de càlcul necessària per obtenir l’estat
tensional d’una secció que es troba sol·licitada a flexió per un nivell d’esforços
qualsevol. Com se sap, el pas natural és de deformacions a esforços, mitjançant les lleis
constitutives dels materials i la integració de tensions sobre la secció. Però estem més
avesats a treballar amb els esforços, obtinguts de l’anàlisi estructural, i el pas d’esforços
a tensions ja no és immediat.
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Fig. 3.13- Procediment de càlcul de la tracció de delaminació de l’FRP.

En una secció de formigó armat es pot determinar fàcilment la tracció a les armadures
en fase de servei (secció fissurada i materials en règim lineal) i en ruptura per flexió
(mètode del rectangle). El problema d’una secció de formigó armat reforçada amb fibres
està en què, en l’estat de càrregues que produeix la delaminació del reforç, la secció no
està ni en règim lineal ni en ruptura. En general, quan el reforç delamina la secció està
en fase de preruptura. El formigó no necessàriament ha assolit la deformació de 0.0035
en la fibra més comprimida, sinó que en general està en la paràbola de la seva llei σ-ε.
L’acer pot estar totalment plastificat o no, de manera que ni un càlcul lineal ni un en
ruptura ens donen bons resultats quan es tracta de determinar la tracció existent a l’FRP.

L’única manera de conèixer la tracció que s’endú el reforç és conèixer completament
l’estat de tensions en els diferents materials. I per això cal abordar el càlcul seccional de
la manera més general, perquè les traccions al reforç han de ser determinades per a cada
moment flector que introdueix l’increment de càrrega exterior sobre l’estructura. Això
per partida doble, ja que intervenen dos seccions: la de fissura crítica i l’adjacent.

Cal comentar també que, sense pèrdua de generalitat del procés de càlcul, les seccions
reforçades acostumen a presentar un caràcter evolutiu: parteixen d’una configuració
prèvia de secció de formigó armat per passar a ser una secció mixta constituïda per tres
materials. La secció de formigó armat haurà fet front a les càrregues de pes propi,
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mortes i, eventualment, a sobrecàrregues. En el moment d’instal·lar el reforç actuaran,
en general, les càrregues permanents. La secció estarà fissurada, però no seran d’esperar
plastificacions en les armadures, degut al control de tensions que han de verificar les
combinacions en servei. El reforç en la nova secció mixta entrarà en tracció només per a
les noves sobrecàrregues (deformacions post-reforç, en general). Si bé tot això afecta el
càlcul del diagrama moment-corbatura, no altera per a res el plantejament general del
mètode de resolució numèrica esquematitzat en la figura 3.13.

L’obtenció del diagrama moment-corbatura d’una secció reforçada segueix els passos
mostrats en el diagrama de flux de la figura 3.14.

Fig. 3.14- Procediment de càlcul del diagrama moment-corbatura
d’una secció reforçada.
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Per a la resolució numèrica de l’equació (3.26), s’adopten com a hipòtesis que la relació
r = M2 / M1 és constant i que les seccions 1 i 2 tenen el mateix diagrama moment-
corbatura. Aquestes hipòtesis no són, en absolut, restrictives: la primera, en una anàlisi
estàtica lineal sense redistribució d’esforços és certa; la segona és molt raonable, doncs
les seccions 1 i 2 són molt properes en l’estructura i, per tant, podem considerar que són
iguals.

Adoptant aquestes hipòtesis, l’estratègia a seguir és la següent: amb el diagrama
moment-corbatura calculat, s’assignen a la secció 2 els valors dels punts de càlcul
obtinguts del diagrama, disposant-se així de tota la sèrie M2-T2. M1 s’obté, en cada cas, a
partir de l’M2 i de la relació de moments. Com que, en general, M1 no correspondrà a
cap punt de càlcul del diagrama, la tracció T1 s’interpola a partir del punt de càlcul
immediatament anterior i del pendent secant del segment que formen els dos punts de
càlcul entre els quals queda comprès el moment M1.

Fig. 3.15- Interpolació de la tracció en la secció crítica
a partir de la tracció calculada en el diagrama M-T.

Fet això, es calcula el valor de Tu donat per (3.25) i la diferència amb T1, observant el
signe d’aquesta diferència. Quan es produeix el canvi de signe entre una iteració i la
següent, s’interpola el valor de Tu corresponent a la solució (Tu – T1 = 0) a partir dels
valors que pren en els extrems d’aquest interval i de manera proporcional a ells.

3.3.2.3.- Proposta de metodologia simplificada

En aquesta tesina es tractava de validar els models en base a dades del comportament
experimental de ponts a gran escala.  A la vista de la complexitat en l’aplicació pràctica
del model anterior, va semblar interessant desenvolupar alguna variant simplificada del
mètode.

En les campanyes experimentals (Alarcón, 2002; Salaverría, 2003), els models a escala
van ser assajats a ruptura, reparats i reassajats diverses vegades. És difícil, en aquestes
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condicions, reproduir la història tensional de seccions amb materials que presenten
importants deformacions remanents d’un assaig a l’altre. Fins i tot a nivell numèric,
caldria disposar d’un diagrama moment-corbatura que no només tingui en compte els
aspectes evolutius esmentats de la secció transversal resistent; a més a més hauria de
reproduir cicles de càrrega-descàrrega-recàrrega.

La variant simplificada del model de desencolat, que es proposa en aquesta tesina,
parteix de la consideració següent: suposem que es pogués expressar la tracció T2 com
una determinada fracció de la tracció a la fissura crítica, T1. Per això, es defineix ξ3
com:

És evident que ξ3 és funció del l’estat de càrregues (i de la història de tensions
acumulada en els materials) que actuen sobre l’estructura. I, per tant, en ell rau la
complexitat de la resolució.

Ara substituïm l’equació (3.31) en l’equació (3.27) i tenim:

A l’instant en què es produeix la delaminació del reforç, és a dir, quan T1 assoleix el
valor de Tu , la tracció última de delaminació del reforç a la punta de la fissura crítica es
pot expressar com:

on es defineix β segons:

L’equació (3.33) expressa la resistència a la delaminació del reforç en les fissures de
flexió de bigues reals com un coeficient que multiplica la resistència a delaminació en
assaigs d’adherència (o en condicions de fissura única). Aquest coeficient β és funció de
la separació relativa entre fissures i de la càrrega exterior (o millor, de la història de
tensions). Fins aquí no s’ha fet cap simplificació, només s’ha expressat l’equació (3.25)
d’una altra manera. La simplificació s’haurà de fer per establir el valor de ξ3.

Ara caldria conèixer quant pot valdre aquesta aportació addicional de resistència,
expressada a través del coeficient β.  Però abans, donada la incertesa que tenim encara
en el valor de ξ3, serà interessant analitzar la sensibilitat de β a ξ3.

Per això, considerem el domini de valors de ξ3, comprès entre 0 i 1. Quant als valors de
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la separació relativa entre fissures, es considera un rang de variació entre 0.5 i 10. El
límit inferior de 0.5 és un valor força baix, d’acord amb els que es tenen a les bigues
reals. Aquests valors tan reduïts només s’assoleixen en elements de poc cantell i amb el
sistema de reforç molt flexible. Per exemple, amb un element de 20 cm de cantell (una
llosa, per exemple) i una longitud efectiva d’encolat Le de 200 mm (valor gran per a un
sistema de reforç amb FRP) tenim un quocient s/Le de 0.45. En les bigues considerades
en aquest treball, la relació s/Le està entre 2.85 i 7.5.

Dins d’aquest rang de valors s’ha tabulat el valor del coeficient β. En la figura següent
es mostren els resultats en forma de corbes. Cada corba correspon a un valor fixat de ξ3.

Fig. 3.16- Coeficient β en funció d’ s/Le  per a diferents valors de ξ3.

S’observa que, típicament, aquesta aportació extra de resistència no supera el 60%.
Increments significatius de resistència només es donen en cas de separacions relatives
entre fissures petites i valors de ξ3 iguals o superiors a 0.90. Com es veurà més
endavant, en general en la situació de delaminació no tindrem valors de ξ3 iguals o
propers a la unitat. Habitualment, la relació està al voltant o per sota de 0.80.

A la vista dels resultats, a partir d’una relació s/Le de l’ordre de 4 el coeficient β és molt
poc sensible al valor de ξ3. Concretament, per aquesta separació relativa entre fissures,
considerar un ξ3 de 0.1 a 1 suposa un β de 1.00 a 1.04, respectivament. En canvi, si es té
un valor d’s/Le igual a 2, β ja es mou entre valors més considerables des d’1.00 a 1.31.

En conseqüència, si la relació s/Le és de fins a l’ordre de 2, el valor de β és molt sensible
a ξ3. En aquests casos, és important determinar adequadament aquest paràmetre, ja que
l’error en la tracció última predita pot ser de més del 100%. I és també en aquests casos
en què l’increment de resistència a delaminació és substanciosament superior al que
prediu el model d’adherència. Amb s/Le = 2 aquest increment pot arribar a ser de l’ordre
del 30%.
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D’altra banda, si s/Le és de l’ordre de 4 o superior, comença a no tenir sentit, a efectes
pràctics, afinar en el valor de ξ3 perquè l’increment de resistència respecte la que prediu
el model d’adherència ja no supera el 4%. Els valors numèrics de β als quals s’ha fet
referència en aquesta anàlisi de sensibilitat es troben recollits a la taula 3.3.

En aquells elements reforçats a flexió que presentin un índex s/Le inferior a 2,
l’aplicació del model de bigues proporciona una càrrega de delaminació superior a la
que prediu el model d’adherència. Per tant, en aquests casos és interessant aplicar el
model de bigues, tot i que en la versió complerta resulta un tant complex. La
simplificació presentada en aquest treball pot ser una situació de compromís davant
aquesta complexitat. En aquells elements amb un índex s/Le superior a 4, el model de
bigues no proporciona un augment significatiu de resistència respecte el model
d’adherència, al qual tendeix.

A la taula 3.4 es mostren els valors que adopta el quocient s/Le en elements de cantell
entre 0.2 i 2.0 m. Aquest rang de cantells cobriria des de lloses fins a bigues
prefabricades per ponts de petites i mitjanes llums. S’han considerat per a Le els valors
típics que presenten els sistemes de reforç amb FRP; l’ordre de magnitud està entre els
15 mm i els 200mm (Harmon et al., 2003). El cantell útil considerat és 0.9 vegades el
cantell total de l’element.

L’interessant d’aquesta taula és que, de manera gràfica, mostra les diferents
combinacions de cantell de l’element (biga, llosa) i longitud efectiva d’encolat del
sistema de reforç per a les quals aplica el model de bigues o el model d’adherència.
Donats el cantell de l’element a reforçar i el paràmetre Le del reforç considerat indica,
de manera ràpida i aproximada, el model a utilitzar.

El límit superior per a l’aplicabilitat del model de bigues s’ha establert, com s’acaba de
justificar, en un quocient s/Le = 2. El límit inferior a partir del qual el senzill model
d’adherència és prou aproximat s’ha fixat en s/Le = 4. La franja intermitja es deixa com
una zona de frontera difosa entre dos tipus de comportament.



39

x3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
s/Le x1 x2 b
0,5 0,4621 0,8868 0,5071 0,5618 0,6296 0,7162 0,8303 0,9876 1,2186 1,5905 2,2893 4,0830
0,75 0,6351 0,7724 0,6883 0,7512 0,8267 0,9191 1,0348 1,1837 1,3828 1,6623 2,0835 2,7905

1 0,7616 0,6481 0,8144 0,8750 0,9454 1,0281 1,1267 1,2461 1,3939 1,5815 1,8275 2,1640
1,25 0,8483 0,5295 0,8957 0,9488 1,0085 1,0763 1,1538 1,2433 1,3479 1,4718 1,6207 1,8031
1,5 0,9051 0,4251 0,9453 0,9893 1,0375 1,0906 1,1495 1,2151 1,2886 1,3716 1,4660 1,5744
1,75 0,9414 0,3374 0,9742 1,0095 1,0474 1,0882 1,1324 1,1803 1,2324 1,2894 1,3518 1,4206

2 0,9640 0,2658 0,9904 1,0182 1,0476 1,0787 1,1118 1,1469 1,1844 1,2244 1,2672 1,3130
3 0,9951 0,0993 1,0050 1,0152 1,0256 1,0362 1,0471 1,0581 1,0694 1,0809 1,0927 1,1048
4 0,9993 0,0366 1,0030 1,0067 1,0104 1,0142 1,0180 1,0218 1,0256 1,0295 1,0334 1,0373
5 0,9999 0,0135 1,0013 1,0026 1,0040 1,0053 1,0067 1,0081 1,0094 1,0108 1,0122 1,0136
6 1,0000 0,0050 1,0005 1,0010 1,0015 1,0020 1,0025 1,0030 1,0035 1,0040 1,0045 1,0050
7 1,0000 0,0018 1,0002 1,0004 1,0005 1,0007 1,0009 1,0011 1,0013 1,0015 1,0016 1,0018
8 1,0000 0,0007 1,0001 1,0001 1,0002 1,0003 1,0003 1,0004 1,0005 1,0005 1,0006 1,0007
9 1,0000 0,0002 1,0000 1,0000 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0002 1,0002 1,0002 1,0002
10 1,0000 0,0001 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001

Taula 3.3- Coeficient β en funció d’ s/Le  per a diferents valors de ξ3.
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Taula 3.4- Relació s/Le  per a diferents cantells de biga.

h(m) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3
Le (mm) s/Le <=2  model de bigues s/Le

15 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 39,00
20 4,50 6,75 9,00 11,25 13,50 15,75 18,00 20,25 22,50 24,75 27,00 29,25
25 3,60 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40 16,20 18,00 19,80 21,60 23,40
30 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 16,50 18,00 19,50
35 2,57 3,86 5,14 6,43 7,71 9,00 10,29 11,57 12,86 14,14 15,43 16,71
40 2,25 3,38 4,50 5,63 6,75 7,88 9,00 10,13 11,25 12,38 13,50 14,63
45 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00
50 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00 9,90 10,80 11,70
55 1,64 2,45 3,27 4,09 4,91 5,73 6,55 7,36 8,18 9,00 9,82 10,64
60 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50 8,25 9,00 9,75
65 1,38 2,08 2,77 3,46 4,15 4,85 5,54 6,23 6,92 7,62 8,31 9,00
70 1,29 1,93 2,57 3,21 3,86 4,50 5,14 5,79 6,43 7,07 7,71 8,36
75 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20 7,80
80 1,13 1,69 2,25 2,81 3,38 3,94 4,50 5,06 5,63 6,19 6,75 7,31
85 1,06 1,59 2,12 2,65 3,18 3,71 4,24 4,76 5,29 5,82 6,35 6,88
90 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
95 0,95 1,42 1,89 2,37 2,84 3,32 3,79 4,26 4,74 5,21 5,68 6,16

100 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85
105 0,86 1,29 1,71 2,14 2,57 3,00 3,43 3,86 4,29 4,71 5,14 5,57
110 0,82 1,23 1,64 2,05 2,45 2,86 3,27 3,68 4,09 4,50 4,91 5,32
115 0,78 1,17 1,57 1,96 2,35 2,74 3,13 3,52 3,91 4,30 4,70 5,09
120 0,75 1,13 1,50 1,88 2,25 2,63 3,00 3,38 3,75 4,13 4,50 4,88
125 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60 3,96 4,32 4,68
130 0,69 1,04 1,38 1,73 2,08 2,42 2,77 3,12 3,46 3,81 4,15 4,50
135 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33
140 0,64 0,96 1,29 1,61 1,93 2,25 2,57 2,89 3,21 3,54 3,86 4,18
145 0,62 0,93 1,24 1,55 1,86 2,17 2,48 2,79 3,10 3,41 3,72 4,03
150 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90
155 0,58 0,87 1,16 1,45 1,74 2,03 2,32 2,61 2,90 3,19 3,48 3,77
160 0,56 0,84 1,13 1,41 1,69 1,97 2,25 2,53 2,81 3,09 3,38 3,66
165 0,55 0,82 1,09 1,36 1,64 1,91 2,18 2,45 2,73 3,00 3,27 3,55
170 0,53 0,79 1,06 1,32 1,59 1,85 2,12 2,38 2,65 2,91 3,18 3,44
175 0,51 0,77 1,03 1,29 1,54 1,80 2,06 2,31 2,57 2,83 3,09 3,34
180 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25
185 0,49 0,73 0,97 1,22 1,46 1,70 1,95 2,19 2,43 2,68 2,92 3,16
190 0,47 0,71 0,95 1,18 1,42 1,66 1,89 2,13 2,37 2,61 2,84 3,08
195 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 1,62 1,85 2,08 2,31 2,54 2,77 3,00
200 0,45 0,68 0,90 1,13 1,35 1,58 1,80 2,03 2,25 2,48 2,70 2,93
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Taula 3.4 (continuació)- Relació s/Le  per a diferents cantells de biga.

h(m) 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
Le (mm) s/Le s/Le > =4  model d'adherència

15 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00 54,00 57,00 60,00
20 22,50 24,75 27,00 29,25 31,50 33,75 36,00 38,25 40,50 42,75 45,00
25 18,00 19,80 21,60 23,40 25,20 27,00 28,80 30,60 32,40 34,20 36,00
30 15,00 16,50 18,00 19,50 21,00 22,50 24,00 25,50 27,00 28,50 30,00
35 12,86 14,14 15,43 16,71 18,00 19,29 20,57 21,86 23,14 24,43 25,71
40 11,25 12,38 13,50 14,63 15,75 16,88 18,00 19,13 20,25 21,38 22,50
45 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
50 9,00 9,90 10,80 11,70 12,60 13,50 14,40 15,30 16,20 17,10 18,00
55 8,18 9,00 9,82 10,64 11,45 12,27 13,09 13,91 14,73 15,55 16,36
60 7,50 8,25 9,00 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13,50 14,25 15,00
65 6,92 7,62 8,31 9,00 9,69 10,38 11,08 11,77 12,46 13,15 13,85
70 6,43 7,07 7,71 8,36 9,00 9,64 10,29 10,93 11,57 12,21 12,86
75 6,00 6,60 7,20 7,80 8,40 9,00 9,60 10,20 10,80 11,40 12,00
80 5,63 6,19 6,75 7,31 7,88 8,44 9,00 9,56 10,13 10,69 11,25
85 5,29 5,82 6,35 6,88 7,41 7,94 8,47 9,00 9,53 10,06 10,59
90 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00
95 4,74 5,21 5,68 6,16 6,63 7,11 7,58 8,05 8,53 9,00 9,47

100 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 7,20 7,65 8,10 8,55 9,00
105 4,29 4,71 5,14 5,57 6,00 6,43 6,86 7,29 7,71 8,14 8,57
110 4,09 4,50 4,91 5,32 5,73 6,14 6,55 6,95 7,36 7,77 8,18
115 3,91 4,30 4,70 5,09 5,48 5,87 6,26 6,65 7,04 7,43 7,83
120 3,75 4,13 4,50 4,88 5,25 5,63 6,00 6,38 6,75 7,13 7,50
125 3,60 3,96 4,32 4,68 5,04 5,40 5,76 6,12 6,48 6,84 7,20
130 3,46 3,81 4,15 4,50 4,85 5,19 5,54 5,88 6,23 6,58 6,92
135 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 5,33 5,67 6,00 6,33 6,67
140 3,21 3,54 3,86 4,18 4,50 4,82 5,14 5,46 5,79 6,11 6,43
145 3,10 3,41 3,72 4,03 4,34 4,66 4,97 5,28 5,59 5,90 6,21
150 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00
155 2,90 3,19 3,48 3,77 4,06 4,35 4,65 4,94 5,23 5,52 5,81
160 2,81 3,09 3,38 3,66 3,94 4,22 4,50 4,78 5,06 5,34 5,63
165 2,73 3,00 3,27 3,55 3,82 4,09 4,36 4,64 4,91 5,18 5,45
170 2,65 2,91 3,18 3,44 3,71 3,97 4,24 4,50 4,76 5,03 5,29
175 2,57 2,83 3,09 3,34 3,60 3,86 4,11 4,37 4,63 4,89 5,14
180 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
185 2,43 2,68 2,92 3,16 3,41 3,65 3,89 4,14 4,38 4,62 4,86
190 2,37 2,61 2,84 3,08 3,32 3,55 3,79 4,03 4,26 4,50 4,74
195 2,31 2,54 2,77 3,00 3,23 3,46 3,69 3,92 4,15 4,38 4,62
200 2,25 2,48 2,70 2,93 3,15 3,38 3,60 3,83 4,05 4,28 4,50
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Ara se sap que per a determinats valors de la separació relativa entre fissures (que
s’acaben de delimitar) no és necessari, a efectes pràctics, determinar el valor de ξ3. Però
el problema continua estant en aquells casos en què sí cal determinar-lo. Com que
l’única manera de fer-ho amb exactitud és a través del diagrama moment-corbatura, en
primer lloc s’analitzarà el comportament d’una secció de formigó armat reforçada, a
través de la informació continguda en el seu esmentat diagrama.

S’ha considerat una secció típica de les que presenten els models de pont que han servit
de verificació en aquesta tesina. S’ha escollit un moment previ sobre la secció abans de
reforçar de 16 Tm, de l’ordre del 60 % del moment de plastificació, que correspondria a
una sol·licitació típica en servei. Les característiques mecàniques del reforç són les dels
TFC descrites al capítol 4. S’ha fixat una deformació límit del reforç del 0.6 %, valor
habitual recomanat pels fabricants.

Fig. 3.17- Secció considerada en el càlcul del diagrama M-χ.

Els resultats del càlcul d’aquesta secció es presenten a continuació. Aquests resultats
serveixen d’exemple per il·lustrar el comportament tipus de les seccions de formigó
armat reforçades a flexió amb FRP.
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Fig. 3.18- Diagrama M-χ tipus de les seccions reforçades.

La secció de formigó armat presenta inicialment un comportament lineal en fase
fissurada. Un cop l’armadura plastifica, la secció entra en la branca de preruptura,
caracteritzada per una pèrdua molt important de rigidesa. La fase de preruptura es
desenvolupa al llarg d’una branca més o menys dúctil, fins que la secció es precipita a la
ruptura. És convenient que la secció estigui armada adequadament per tal de tenir una
ruptura dúctil per l’acer traccionat

Ara considerem el cas típic d’actuar reforçant una estructura existent de formigó. La
secció de formigó estructural ha estat sotmesa a un moment previ abans de ser
reforçada. En general, ha resistit els moments de pes propi (introduïts al llarg d’un
procés constructiu més o menys evolutiu), càrregues mortes i eventuals sobrecàrregues.
Sota aquests moments la secció ha estat més o menys presol·licitada però, en general,
s’ha mantingut en la fase lineal (almenys això és el que persegueix el disseny en
càrregues de servei).

Quan es decideix reforçar, la secció es troba sotmesa al moment de pes propi resultant
del procés constructiu més el moment degut a les càrregues mortes (equipament de
superestructura). Aquesta suma de moments constitueix la presol·licitació prèvia a
l’aplicació del reforç. En el cas particular que s’està analitzant, el moment previ és de
l’ordre del 60 % del moment final de la fase lineal.

Un cop el reforç entra en càrrega, el diagrama moment-corbatura se separa del de la
secció de formigó armat, perquè segueix pel que li correspon a la nova secció mixta que
s’ha constituït. El diagrama de la secció reforçada continua per una branca de pendent
superior: amb el reforç, la rigidesa en servei de la secció ha augmentat. El
comportament general en servei millora respecte la secció de formigó armat sense
reforçar, i la fase de comportament lineal es prolonga.

Diagrama moment-corbatura
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Amb la plastificació de l’armadura, la secció entra en preruptura. Però en la secció
reforçada, la pèrdua de rigidesa en aquesta fase és molt menor. En la secció reforçada
tenim un increment de rigidesa (respecte la secció sense reforçar) també en fase de
preruptura. Per tant, amb el reforç disminueixen les fletxes i es controla millor la
fissuració en tots els nivells de càrrega, des de servei fins a ruptura.

El moment últim (aquest és l’objectiu principal) de la secció reforçada és superior al que
pot desenvolupar la secció sense reforç. La capacitat portant augmenta tant com ho
permet la deformació límit a la interfase entre el formigó i el reforç. La deformació que
controli algun dels modes de ruptura del reforç (delaminació, arrencament) serà la que
truncarà el diagrama moment corbatura al moment últim de la secció. Per això és
important fixar aquesta deformació límit. Els increments de capacitat portant poden
estar al voltant de 30%-40% (Breña et al., 2003; Harmon et al., 2003). Tot i que s’han
reportat increments força superiors al 100 % (Arduini et al., 2004), la filosofia de
disseny (ACI 440.2R-02, 2002) tracta de limitar l’increment de capacitat portant
aconseguit amb el reforç. La idea és que una pèrdua del reforç (foc, vandalisme, etc) no
suposi la falla de l’element, en les combinacions d’accions aplicables en aquestes
situacions accidentals. Els increments requerits habitualment són de l’ordre del 40 %.

Quant a ductilitat, s’observa que la secció reforçada assoleix un moment últim superior
al de la secció sense reforçar, però amb una corbatura menor. El comportament de les
estructures reforçades a flexió és menys dúctil que el que tindrien sense reforçar. Això
és conseqüència del caràcter fràgil dels modes de ruptura (delaminació) dels sistemes de
reforç amb fibres.

Finalment, també s’ha representat el diagrama moment-corbatura d’una secció a la que
s’aplica el reforç des de l’inici: construcció apeada i reforçada. Correspondria a una
intervenció sobre una estructura en què calgués recuperar fletxes, apuntalar i reparar per
aplicar el reforç. Posteriorment s’enretiren els castellets de recolzament provisional, de
manera que la secció reforçada resisteix el pes propi, les càrregues mortes i les
sobrecàrregues. El comportament en servei (rigidesa i extensió de la fase lineal) millora
respecte el cas de reforç en construcció no apeada. Però la capacitat última és
pràcticament la mateixa, sempre que les presol·licitacions sobre la secció de formigó no
siguin tan importants com per entrar en la fase de preruptura. Aquest comportament
també el presenten les estructures mixtes de formigó-acer (Martínez et al., 1978).

Com ja s’ha comentat, amb l’obtenció del diagrama moment corbatura es determina el
comportament tenso-deformacional complert de la secció, a tots els nivells de càrrega
fins a la ruptura. En particular, des del punt de vista del comportament del reforç ens
interessa la corba moment-tracció a l’FRP (o, equivalentment, moment-deformació a la
interfase formigó-reforç). A la figura 3.19 es mostra la corba moment-tracció
corresponent al diagrama moment-corbatura de la figura 3.18.

Novament, es tracta d’un diagrama bilineal. La primera branca correspon a la fase lineal
de la secció, prèvia a la plastificació de l’acer passiu. La segona branca és la de
preruptura seccional. La branca de preruptura presenta un pendent notablement menor al
de la fase lineal, però no és nul (com seria el cas de la secció de formigó armat sense
reforçar). Això correspon al fet que, un cop ha plastificat l’acer, encara es disposa de
material (el reforç d’FRP) que pot continuar agafant traccions (i per tant, incrementar el
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moment resposta de la secció).

Abans de la plastificació de l’armadura, el reforç treballa a uns nivells de traccions
relativament baixos. Però quan l’acer deixa d’admetre càrrega hi ha una forta
redistribució de tensions a nivell secció, que passen a incrementar en gran mesura les
traccions absorbides pel reforç. A un increment de moment donat li correspon un
increment de tracció al reforç molt superior al que hi hauria en fase lineal.

Fig. 3.19- Diagrama M-T tipus de les seccions reforçades.

Un fet interessant que s’observa al diagrama moment-tracció és que els pendents de les
dues fases no depenen del moment previ aplicat a la secció de formigó: les dues corbes
són paral·leles. Aquests pendents són característiques mecàniques de la secció
reforçada. La història prèvia al reforç només determina el moment pel qual es produeix
el canvi de comportament.

Com s’ha comentat anteriorment, l’existència d’un moment previ redueix l’extensió de
la fase elàstica. Però té poca influència en el comportament últim, sempre que aquest
moment previ no provoqui la plastificació de l’armadura (tal i com ha de ser, en les
estructures, degut a les càrregues de servei).

Reprenent una mica el fil, recordem que s’està intentant buscar una expressió per
obtenir ξ3, a ser possible, de la manera més simple. Intuïtivament, aquesta relació de
traccions ξ3 ha de dependre de la relació de moments entre les seccions corresponents
(fissura crítica i adjacent). Però també ha de dependre del nivell d’aquests esforços, i no
només de la seva relació. Fixar aquest nivell d’esforços correspon a fixar la posició en el
diagrama moment-corbatura (o moment-tracció).

Diagrama moment-tracció a l'FRP
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A la figura 3.20 es mostra el diagrama moment-tracció ideal (bilineal) d’una secció de
formigó reforçada amb fibres. Anomenem k, k’ als pendents dels trams lineal i de
preruptura, respectivament. ksec és el pendent secant d’un instant de càrrega qualsevol.

La convergència de l’equació (3.26) s’obté quan la tracció T1 és la tracció de
delaminació. Els moments a les seccions 1 i 2 són del mateix ordre, a l’estar aquestes
seccions properes en relació a la llum de la biga; la relació serà de l’ordre 0.7-0.9
(segons sigui la llei de moments) en funció de l’esquema de càrregues. Per tant, en
general, la convergència es donarà quan els dos moments M1 i M2 es trobin ambdós en
el tram de preruptura.

Fig. 3.20- Diagrama M-T ideal.

En aquest cas, l’equació de la recta del tram de pendent k’, aplicada als nivells
d’esforços en les seccions 1 i 2 en la situació de ruptura per delaminació s’expressa:

Definim el quocient r com la relació entre els moments a les seccions 1 i 2:

Si els esforços es determinen, com és habitual, mitjançant un càlcul elàstic lineal (sense
redistribució d’esforços per fissuració ni per variació de reaccions hiperestàtiques
deguda a fluència i retracció), el quocient r està fixat per la llei de moments. Basta
determinar-lo en un nivell de càrrega P; la relació r serà la mateixa en qualsevol nivell
λP.
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Substituint les expressions (3.31) i (3.36) en l’equació (3.35), s’obté:

On el quocient entre M1 i T1 és el pendent secant en ruptura corresponent a la secció 1.

Amb l’equació (3.38) i reordenant l’equació (3.37) resulta:

Noti’s que l’expressió anterior proporciona ξ3 en la situació de delaminació. Però la llei
que segueix ξ3 al llarg de tots els nivells de càrrega és (adoptant el diagrama bilineal
ideal):

Fig. 3.21- Diagrames ξ3-M ideal i real.
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En la fase lineal ξ3 i r coincideixen. Quan s’entra en preruptura ξ3 sofreix una davallada
sobtada. El mínim s’assoleix en la transició de la fase lineal a la de preruptura. Seria del
costat segur considerar aquest valor de ξ3, però excessivament conservador. Al llarg de
la branca de preruptura s’incrementa linealment amb el pendent secant (quocient M1/T1)
de la secció 1 fins arribar a la situació de ruptura. En ruptura, ξ3 valdrà 1 si i només si r
val 1. En els altres casos, serà inferior a 1 i, en general, també inferior a r. Es demostra
fàcilment, observant que valdria r si i només si k 1

sec pogués valdre k’, cosa que no és
possible perquè correspondria a deformacions infinitament grans del reforç, com
s’observa a la figura 3.20.

El pendent secant en ruptura varia entre els valors de k’ i k: ha de ser major que k’,
d’altra banda la ruptura es produiria amb una tracció infinitament gran; i ha de ser
menor que k, perquè sinó la ruptura es produiria al final de la fase elàstica del
comportament de la secció.

I dividint la desigualtat (3.41) per k’ s’obté:

L’equació (3.39) és exacta, però conté el terme ksec
rupt, per la determinació del qual es

requereix conèixer la càrrega (deformació) de ruptura que estem buscant. Per tant,
l’aproximació simplificada a aquest procés iteratiu consisteix a establir un valor per a
aquest pendent. O millor encara, per al quocient adimensional ksec

rupt/k’. Ja que, com
s’ha indicat anteriorment, k i k’ només depenen de la secció i aprofitant la desigualtat
(3.42), l’interessant seria acotar el valor de ksec

rupt/k’ en termes de k/k’. És a dir,
substituïm l’equació (3.39) per l’expressió equivalent:

El paràmetre θ varia entre 1 i k’/k durant la fase de preruptura. En situació de
delaminació, suposant que es produeix a la fase de preruptura (tot i que en sistemes
rígids s’han obtingut ruptures al final de la branca lineal, amb θ = 1), adoptarà un valor
intermig. Es recorda que k i k’ només depenen de la secció i no de la història de
càrregues. La simplificació que es proposa en aquesta tesina consisteix a establir un
valor a priori per al coeficient θ corresponent a la situació de delaminació. Això no és
exacte; és una aproximació basada en les anàlisis de sensibilitat i l’estudi del
comportament de les seccions reforçades desenvolupats al llarg d’aquest capítol. Però
amb l’ordre de magnitud de θ  es captura l’ordre de magnitud de ξ3. I amb una
aproximació raonable de ξ3 es pot estimar el coeficient β de manera prou satisfactòria i
senzilla.

En la secció modelitzada de la figura 3.17, la relació k/k’ val 5.70. El paràmetre θ en
delaminació ha resultat ser 0.63 ≈ 2/3. La deformació de delaminació obtinguda pel
mètode numèric ha estat de 5.02 × 10-3, mentre que amb el mètode aproximat (fixant θ
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= 2/3), 5.11 × 10-3. En aquest cas, s/Le = 7.10 i per tant, el mètode simplificat de bigues
és molt poc sensible a ξ3 i dóna resultats pràcticament idèntics als del càlcul numèric i al
del model d’adherència.

3.3.3.- Model de delaminació per arrencament del formigó als extrems del reforç
(concrete cover delamination)

En general, el mode de delaminació per desencolat es dóna a les seccions de centre llum
o a les de recolzament intermig (màximes sol·licitacions de flexió). La quantia de reforç
es dimensiona per fer front als moments de disseny, amb la capacitat seccional
controlada per aquest mecanisme de ruptura. Però això no és suficient, perquè cal
comprovar que no es produeixi abans l’esgotament de l’ancoratge del reforç. Aquest
últim mode (concrete cover delamination) s’inicia a la secció final (ancoratge) del
reforç i continua formant una superfície de ruptura que s’estén al llarg del pla de
l’armadura longitudinal, arrencant la capa de formigó entre reforç i armadura.

El càlcul davant aquest mode de ruptura és més una comprovació que no pas un
dimensionament: el dimensionament ve governat pel desencolat. En aquest cas, allò que
cal és assegurar una longitud d’ancoratge adequada i comprovar que la capacitat de
resposta sigui suficient. Per això, s’efectua una comprovació de tensions tangencials,
buscant que el pla potencial de ruptura pugui resistir les sol·licitacions corresponents en
estat límit últim.

El model proporciona expressions tant per a les tensions tangencials sol·licitació com
resposta. Té en compte les propietats de tots els materials que intervenen, a diferència
de propostes anteriors que no tenien en compte les propietats de la resina en la rigidesa
conjunta del sistema de reforç.

La tensió tangencial sol·licitació en el pla de ruptura potencial és la suma de dues
contribucions: una deguda al flector i una altra al tallant.

Fig. 3.22- Esforços per a la verificació a arrencament.

El terme degut al moment es calcula amb el màxim moment flector comprès en una
distància d’un cantell útil, d, de la secció final del reforç. Això equival a desplaçar
l’envolupant de moments flectors una distància d en el sentit més desfavorable. Aquest
moment produeix una deformació ε a la interfase formigó-reforç. O, equivalentment,
una tracció Tf que es pot calcular com:

(3.44)          VMS τττ +=
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Novament, el càlcul de la tracció al reforç produïda per un moment donat requereix, en
general, del diagrama moment corbatura de la secció.

La tracció al reforç introdueix tensions tangencials en el pla de ruptura potencial.
Recordem del model d’adherència que la transferència de les tensions tangencials per
ancorar una força a la punta del reforç es desenvolupa al llarg d’una longitud
característica Le, que sabem calcular. El pla de ruptura per arrencament discorre al llarg
de l’armadura longitudinal. I com que les tensions tangencials al llarg d’aquest pla
només les pot absorbir el formigó (perquè no hi ha armadura transversal passant cosint
aquest pla), s’ha de descomptar a l’ample brut de la secció segons aquest pla la part
ocupada per armadura longitudinal. Per tant, la tracció Tf es transmet en forma de
tensions tangencials en una àrea de formigó de dimensions Le × bnet, on bnet és l’ample
de la secció de formigó en el pla de ruptura, descomptada la part ocupada per
l’armadura longitudinal. La tensió tangencial deguda a la flexió val:

L’ample net s’obté de:

La tensió tangencial al pla de ruptura deguda a un esforç tallant, a partir de la teoria
convencional de bigues de formigó armat és:

En l’expressió anterior, I és el moment d’inèrcia de la secció fissurada homogeneïtzada
a formigó i Q s’obté de:

On h i x són el cantell total de la biga i la posició de la fibra neutra, respectivament.
Profunditat de la fibra neutra que correspon al moment M.

La tensió tangencial resposta adoptada és (en N/mm2), segons Harmon (2003):
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Finalment, la comprovació a arrencament de la capa de formigó a les seccions
d’ancoratge del reforç consisteix a verificar:

Es poden fer algunes observacions respecte aquest model d’arrencament. En primer
lloc, és de més senzilla aplicació que el model de delaminació de l’FRP en bigues. Això
és degut al fet que es tracta d’una comprovació, on la resistència (la resposta) està
prefixada. En canvi, en el cas de delaminació del reforç la resistència s’obté a través
d’un procés iteratiu. De totes maneres, també requereix disposar d’una eina de càlcul
exhaustiu del diagrama moment-corbatura.

En segon lloc, el terme de tensió tangencial resposta només depèn de la resistència del
formigó. En principi sembla que en una resposta a tallant hi ha d’haver un terme de
resistència deguda a l’acer. Aquest és el cas, per exemple, de les comprovacions a
tallant i a rasant en juntes de formigó recollides a la EHE. Però la ruptura per
arrencament del formigó no és una ruptura a tallant de l’ànima de la biga. No hi ha cap
armadura transversal passant entre l’armadura longitudinal inferior i la cara inferior de
la biga. L’única resistència ha de provindre del formigó, de la seva cohesió i
engranament als llavis de fissura.

És podria donar el cas, en bigues amb quanties insuficients d’armadura transversal, que
la fractura originada al final del reforç es propagués per l’ànima de la biga, aprofitant
fissures de flexió-tallant. Però si la biga està convenientment armada a tallant, la
fractura originada al final del reforç s’hauria de propagar al llarg del pla de l’armadura
longitudinal traccionada, que és el pla més dèbil que pot trobar en el seu camí. A les
figures següents es representa la diferència entre una ruptura per arrencament del
formigó als extrems del reforç i una ruptura per quantia insuficient a tallant.

Fig. 3.23- Ruptura per arrencament del formigó als extrems del reforç.

Fig. 3.24- Fissures de tallant i tallant-flexió.
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