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4.1.- INTRODUCCIÓ

En aquest capítol es verifiquen els models de comportament presentats en aquesta tesina
en base a les dades experimentals de les campanyes dutes a terme per Alarcón (2002) i
Salaverría (2003). Els assaigs considerats per a la verificació inclouen tant els de
caracterització en provetes d’adherència com assaigs en bigues a gran escala. Aquests
últims són d’especial importància; tant per la magnitud de l’escala (bigues de 7.20 m de
llum, secció calaix de 0.60 m de cantell) com per les tipologies tractades (bigues
simplement recolzades i contínues de 2 trams, monolítiques i de dovel·les amb junta
seca, de formigó armat i amb pretensat exterior) i les condicions d’assaig (assajades fins
a ruptura, reparades, reforçades i reassajades diversos cops), constitueixen una prova
exigent per al model.

Cal tenir present que hi ha molt poca experimentació sobre reforç de bigues a tan gran
escala. Així, la verificació dels models amb aquestes dades és un pas endavant cap a
l’establiment de mètodes més acurats de predicció de la deformació de delaminació dels
sistemes de reforç amb FRP adherits externament als ponts de formigó.

4.2.- VERIFICACIÓ DEL MODEL EN ASSAIGS D’ADHERÈNCIA

4.2.1.- Materials

S’han considerat les sèries TFC2 i CFK2 dels assaigs d’adherència de la tesi d’Alarcón
(Alarcón, 2002). En la primera sèrie, l’FRP és un teixit de fibra de carboni de
Freyssinet. En el segon cas, es tracta d’un laminat de fibra de carboni del tipus MBrace,
de la casa Bettor. En el treball de Salaverría, es van utilitzar també laminats amb fibres
d’aramida. Les dades dels materials en cadascun dels assaigs es recullen a continuació.

Teixits TFC:

-Formigó: fcm= 40 MPa
-Reforç:

resina:
resina epoxi bicomponent.
G = 835 MPa, gruix = 0.50 mm,  ample = 80 mm

FRP:
teixit de fibra de carboni.
E = 105 GPa, gruix = 0.43 mm, ample = 80 mm

Les dades s’han obtingut a partir de les prescripcions tècniques del fabricant
(Freyssinet, 1997). Pel que fa a la resina, el mòdul de tall s’estima a partir del mòdul
d’elasticitat longitudinal, adoptant un coeficient de Poisson ν = 0.38. El gruix de la
resina adhesiva s’estima a partir d’un consum específic de 700 ± 50 g/m2 i una densitat
d’1.32-1.36 g/cm3.
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Laminats CFK:

-Formigó: fcm= 40 MPa
-Reforç:

resina:
resina epoxi bicomponent.
G = 3900 MPa, gruix = 0.50 mm,  ample = 100 mm

FRP:
laminat de fibra de carboni.
E = 150 GPa, gruix = 1.4 mm, ample = 100 mm

Laminats ARAPREE:

-Formigó: fcm= 35 MPa
-Reforç:

resina:
resina epoxi bicomponent, Nitobond PC de la casa Fosroc.
G = 4384 MPa, gruix = 0.50 mm,  ample = 20 mm

FRP:
laminat de fibra d’aramida.
E = 125 GPa, gruix = 4 mm, ample = 20 mm

4.2.2.- Provetes d’assaig

Les provetes estan formades per dos blocs paral·lelepipèdics de 15×15×27.5 cm de
formigó armat units per una ròtula d’acer i pel sistema de reforç adherit al parament
inferior. Entre els blocs es disposa una junta de porexpan de 5 cm d’amplada. El conjunt
forma una biga birecolzada de 50 cm de llum. La premsa aplica, a través d’un perfil de
càrrega d’acer laminat, una càrrega Q, en un esquema de flexió a 4 punts. La geometria
d’aquestes provetes d’adherència es mostra a la figura següent.

Fig. 4.1- Geometria de les provetes d’adherència.
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Les provetes estan armades generosament. Això és degut al fet que es busca evitar
ruptures indesitjades diferents a la delaminació controlada del reforç a la zona de junta.
De totes maneres, el mecanisme resistent a flexió no és degut a l’armadura, que no
passa la junta, sinó a la banda d’FRP.

La instrumentació consta de quatre galgues extensomètriques, dues situades al centre de
llum de la proveta i una a banda i banda a 10 cm d’aquestes dues centrals. Les galgues
laterals serveixen per captar l’instant en què es produeix l’inici de desencolat del reforç,
mentre que amb les galgues centrals es controla la deformació existent a la secció crítica
en aquest instant.

Fig. 4.2- Detall de fabricació de les provetes.

Fig. 4.3- Proveta d’adherència a la premsa INSTRON.
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4.2.3.- Càlcul de la tracció experimental de delaminació

En principi, degut a la pròpia configuració de l’assaig d’adherència, és possible obtenir
la tracció existent al reforç per a qualsevol nivell de la sobrecàrrega aplicada pel gat.
Només cal dividir el moment flector, perfectament conegut, per la distància de l’FRP a
la ròtula d’acer. Segons això, ens bastaria portar la proveta fins a la ruptura per
delaminació i, amb la càrrega corresponent enregistrada, calcular el nivell de traccions
que estava suportant el reforç en la situació última. Però aquest plantejament no és del
tot correcte, perquè la càrrega que s’estaria calculant així no seria la de delaminació del
reforç, sinó la de despreniment total d’aquest del substrat de formigó. Una càrrega que
és superior a la de l’inici de la ruptura.

Com es veurà més endavant, tot i que la ruptura per delaminació és de tipus fràgil,
existeix una fase des que es desencadena el fenomen fins que el reforç acaba
desprenent-se totalment durant la qual es produeix la propagació de la ruptura. En
aquesta fase el reforç actua com un tirant en aquelles zones on s’ha perdut l’adherència
entre els materials. Però el model tracta de predir la càrrega d’inici de delaminació, és a
dir, la primera que provoca la ruptura de l’adherència a la interfase en la secció crítica.

La manera de poder capturar experimentalment aquest inici de ruptura és instrumentar
la junta amb unes galgues centrals, a la secció de junta, i unes galgues laterals adjacents
i relativament properes a aquelles, tal i com es mostra a la figura 4.4. La missió de les
galgues laterals és precisament captar aquest inici de delaminació, marcat per un canvi
de tendència en la corba càrrega-deformació. Detectada la càrrega exterior per la qual es
produeix aquest canvi de tendència i llegint en la corba corresponent a les galgues
centrals, s’obté la deformació existent a la secció crítica en aquest instant. Amb aquesta

Fig. 4.4- Distribució de les galgues extensomètriques.
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deformació, multiplicada pel mòdul d’elasticitat i per l’àrea de l’FRP, obtenim la tracció
al reforç a l’inici de la ruptura.

Per comprendre millor tots aquests aspectes, es recorda l’estat de tensions tangencials a
la zona de junta que indueix una càrrega que provoca la superació de la tensió
tangencial màxima d’adherència, tal com mostra la figura 4.5. El despreniment del
reforç s’inicia amb una fissura diagonal del formigó a la zona de junta. La cunya
desconnectada, tram entre els punts A i B no és capaç de seguir transmetent esforç
rasant, de manera que treballa com un tirant ancorat sense adherència. La secció crítica
es desplaça al punt B, on es continua propagant la ruptura desencolant-se tota la
interfase entre formigó i reforç.

Fig. 4.5- Inici del mecanisme de  delaminació a l’entorn d’una fissura.

Noti’s que en un assaig d’adherència, en la zona de centre llum les galgues estan sobre
un tram de reforç que no està adherit al formigó, sinó sota una junta de porexpan. Per
tant, allí el reforç actua com un tirant sense adherència i la seva corba càrrega-
deformació no mostra cap canvi de tendència. En canvi, les galgues laterals captaran
l’inici de la delaminació perquè en un moment donat la fractura arribarà a la seva
alçada, moment en què el tram de reforç comprès es trobarà desconnectat del formigó.

A les figures següents es mostren les superfícies de ruptura per delaminació produïdes
en els assaigs d’adherència considerats en aquest treball. A la figura 4.6 es mostra el
detall de l’inici de la fractura diagonal a la zona de junta de porexpan. A la figura 4.7
s’observa el parament inferior d’una proveta després del despreniment total del reforç.
El mecanisme de ruptura complert abasta des de l’esmentada formació de la fissura
diagonal inicial fins al final de la seva propagació a través de la interfase.
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A les gràfiques següents es mostra l’aspecte que presenten les corbes càrrega-
deformació mesurades en provetes d’adherència assajades fins a ruptura. La figura 4.8
correspon a un primer cicle de càrrega, en el qual l’assaig es porta una mica més enllà
de l’inici de la delaminació del reforç. Es pot veure com la galga central reprodueix un
comportament lineal, com correspon a un tirant, tal i com s’acaba de comentar. Les
lectures d’ambdues galgues laterals, situades simètricament respecte el centre de llum,
presenten un comportament molt semblant entre si, però marcat per un canvi de
tendència que denota l’inici del fenomen de la delaminació.

Inicialment aquestes galgues mostren unes deformacions clarament inferiors a les que
existeixen al centre de llum, denotant un fort gradient de les deformacions del reforç des
de la zona de junta cap als extrems. Un cop la fractura arriba a les galgues laterals, la

Fig. 4.6- Fissura diagonal inicial a la junta.

Fig. 4.7- Mecanisme de ruptura complert en provetes.
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zona compresa entre elles queda desconnectada del formigó, de manera que les
deformacions enregistrades per aquestes galgues tendeixen a igualar les existents al
centre de llum. És a dir, a presentar tot el tram la mateixa deformació longitudinal.

En la gràfica de la figura 4.9 es mostra el comportament en un cicle de recàrrega,
després de la càrrega inicial fins a inici de delaminació. Podem veure com, un cop s’ha
trencat l’adherència en tot el tram entre galgues, el comportament del reforç és el d’un
tirant ancorat en els extrems que encara es troben adherits. Les tres galgues enregistren
aproximadament les mateixes deformacions, que creixen linealment amb la càrrega,
denotant un treball axial uniforme i, per tant, sense transferència de rasant.
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Fig. 4.8- Canvi de tendència en les deformacions que

marca l’inici de la delaminació.
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Fig. 4.9- Comportament posterior de tirant ancorat durant la

propagació de la ruptura al llarg de la interfase.
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4.2.4.- Sèrie TFC2

La sèrie TFC2 del treball d’Alarcón (Alarcón,2002) consta de quatre provetes, portades
fins al despreniment total del reforç després de dos cicles de càrrega. Com ja s’ha
comentat anteriorment, ens interessen les dades del primer cicle, en què la proveta
experimenta l’inici de la delaminació.

El càlcul de la càrrega experimental de delaminació, seguint els criteris exposats en
l’apartat anterior, s’ha fet a partir de lectura directa de les deformacions de delaminació
en les gràfiques experimentals dels assaigs corresponents a aquest primer cicle. En el
treball de l’esmentat investigador no es recullen les sèries de resultats de forma
numèrica, per això ha calgut extreure els valors d’interès directament de les gràfiques. A
continuació s’adjunten les gràfiques corresponents a les provetes TFC2-1 a TFC2-4.

Fig. 4.10- Sèrie TFC2-1.

Fig. 4.11- Sèrie TFC2-2.
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Fig. 4.12- Sèrie TFC2-3.

Fig. 4.13- Sèrie TFC2-4.

De les corbes càrrega-deformació anteriors s’observa que entre els 20 i els 25 kN de
càrrega aplicada pel gat es produeix l’inici de la delaminació, marcat per un pronunciat
canvi de tendència en el comportament de les galgues laterals. A aquesta càrrega
correspon una deformació a l’FRP a la secció crítica de junta (lectura de les galgues
centrals) d’aproximadament 0.3 % (3000 µε). Amb aquesta deformació es calcula la
tracció experimental en la situació de delaminació. Els càlculs per a la determinació de
la tracció predita pel model es duen a terme mitjançant un full de càlcul d’el·laboració
pròpia, que s’adjunta en els annexos. A la taula següent es mostren resumidament els
resultats.
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ε experimental(%) 0.3
T experimental (kN) 10.84

T analítica (kN) 9.51
T exp. / T an. 1.14

Taula 4.1- Resultats de la sèrie TFC2.

A la vista dels resultats de la taula 4.1, observem com la predicció del model és força
acceptable i del costat segur, amb un valor predit de l’ordre del 88 % de la càrrega de
delaminació experimental.

4.2.5.- Sèrie CFK2

La sèrie experimental CFK2 consta també de quatre provetes però, a diferència de
l’anterior, amb instrumentació diferent en les provetes senars i parells. En les provetes 1
i 3 s’adopta la mateixa que en el cas anterior, corresponent al cas (a) de la figura 4.4. En
canvi, en les provetes 2 i 4 es busca una instrumentació que sigui capaç de capturar la
distribució de deformacions (o equivalentment, de tensions tangencials) en la zona
pròxima a la junta. En aquest últim cas, la instrumentació correspon cas (b) de la figura
4.4.

Convé fer alguns comentaris respecte els enregistraments a les provetes senars i parells
abans de procedir a fer cap càlcul de la tracció experimental de delaminació a partir
d’aquestes corbes.

En primer lloc, la galga més allunyada de la junta en la instrumentació de les provetes 2
i 4 es troba a 7 cm de la galga de junta. En canvi, en les provetes 1 i 3 es troba a 10 cm.
Per tant, les galgues de les provetes 2 i 4 noten abans (això és, a una càrrega menor)
l’arribada de la fissura de delaminació, tal i com s’observa a les figures 4.14 a 4.17.
Mentre que en les provetes parells el canvi de tendència en la galga extrema es produeix
per a una càrrega del gat d’entre els 20 i els 30 kN, en les provetes senars això ocorre
entre els 30 i els 40 kN.

Fig. 4.14- Sèrie CFK2-1.
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Fig. 4.15- Sèrie CFK2-2.

Fig. 4.16- Sèrie CFK2-3.

Fig. 4.17- Sèrie CFK2-4.
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A la vista de la figura 4.5 sembla clar que les galgues extremes han d’estar ni molt a
prop ni molt lluny de la junta. Si són molt lluny de la galga de junta pot ser que la
fractura de delaminació els arribi tard respecte la càrrega a què s’ha iniciat el
desencadenament. I si són molt a prop pot ser que caiguin dins de la cunya de ruptura
delimitada per la fissura obliqua inicial i no mostrin un canvi de tendència apreciable
respecte l’enregistrament de la galga de junta. D’acord amb l’esmentada figura i
suposant que la fractura diagonal inicial forma un angle de 45° amb la horitzontal, la
posició òptima de les galgues adjacents seria a una distància de la junta (distància AB)
de dos vegades el recobriment geomètric de l’armadura longitudinal. Amb un gruix de 3
cm de recobriment, la distància òptima seria d’uns 6 cm, que s’assembla bastant als 7cm
de les galgues amb què s’obtenen els bons resultats de les provetes CFK2-2 i CFK2-4.

En aquest cas, s’ha cregut convenient desglossar els resultats per a les diferents provetes
de la sèrie, tal i com es presenten a la taula 4.2.

Proveta ε experimental(%) T experimental (kN) T analítica (kN) T exp. / T an.
CFK2-1 0.175 36.75 24.82 1.48
CFK2-3 0.160 33.60 24.82 1.35
CFK2-2 0.120 25.20 24.82 1.02
CFK2-4 0.125 26.25 24.82 1.06

Taula 4.2- Resultats de la sèrie CFK2.

Novament, sembla ser que el model d’adherència és capaç de predir adequadament
l’ordre de magnitud de la tracció (o deformació) en el reforç a l’inici de la delaminació,
i del costat de la seguretat. Es constata també la influència de la disposició de les
galgues extensomètriques en els resultats obtinguts. En aquest cas, la instrumentació
corresponent a les provetes 2 i 4 sembla més adequada, obtenint-se en aquest cas una
concordança molt notable entre el model i les dades experimentals.

4.3.- VERIFICACIÓ DEL MODEL EN BIGUES

4.3.1.- Bigues de dovel·les amb junta seca i pretensat exterior

4.3.1.1.- Característiques generals de les bigues assajades

En el treball d’Alarcón (2002) es van dur a terme tres assaigs estructurals utilitzant dues
bigues de dovel·les a escala. La notació per referir-nos a les esmentades bigues serà VD-
TFC1, VD-TFC2, VD-CFK1. Les tres lletres que segueixen a VD (biga de dovel·les) fan
referència al tipus de CFRP utilitzat com a reforç, mentre que el número fa referència a
l’ordre cronològic de l’assaig.

Les bigues, de 7.65 m de longitud total i de secció transversal en calaix de 0.60 m de
cantell, componen un tram simplement recolzat de 7.20 m de llum. Estan formades per
cinc dovel·les de tram i dues extremes de secció massissa que corresponen a les
travesses de recolzament. La junta entre dovel·les és una junta seca conjugada amb
claus de tallant múltiples. La força ascendent del pretensat exterior s’introdueix a la biga
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mitjançant dues travesses de desviació. A les figures 4.18 i 4.19 es mostra la geometria
d’aquestes bigues.

Quant als materials que formen la biga, tenim:
-Formigó: fcm = 35 MPa
-Armadura passiva: acer B500S
-Armadura activa:

dos tendons φ0.6” (140 mm2 nominals / tendó) d’acer amb fpy= 1700 MPa,
fpu= 1860 MPa, disposats simètricament en la secció.

Si bé és cert que la magnitud del pretensat que s’assoleix amb dos tendons φ0.6” pot
resultar baixa, la idea era disposar una quantia que permetés l’obertura de juntes centrals
per poder reproduir la fissuració gradual localitzada en la zona de juntes.

Pel que fa als materials utilitzats com a reforç, els TFC i CFK es refereixen als teixits i
laminats de fibra de carboni, respectivament, descrits en l’apartat 4.2.1. Els amples de
reforç adoptats en cada cas seran descrits en l’apartat corresponent.
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Fig. 4.19- Secció transversal tipus de tram (esquerra) i de travessa
de desviació (dreta).

Fig. 4.18- Esquema longitudinal de les bigues de dovel·les.
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4.3.1.2.- VD-TFC1

Tot i que aquest assaig no s’ha pogut fer servir per comparar-lo amb el model, s’ha
decidit incloure’l perquè resulta, d’alguna manera, il·lustratiu del comportament
d’aquest tipus de bigues.

Tal com mostra la figura 4.20, degut a la disposició adoptada del reforç i a l’esquema de
càrrega, no hi havia reforç passant les juntes susceptibles de presentar obertura. Per això
el reforç no va presentar delaminació i s’arribà a nivells de càrrega de 172 kN per gat,
amb els cables de pretensar pràcticament al seu límit elàstic. Es va decidir aturar
l’assaig abans que es produís qualsevol tipus d’incident. A la figura 4.21 s’aprecia
l’inici de ruptura del cap de compressió, degut a que la biga no fallava abans per tracció.

S’observa com el tram entre línies de càrrega, zona de moment constant, es comporta
com un bloc monolític, on no es produeix obertura de les juntes entre dovel·les. Només
fora d’aquest tram es produeix l’obertura. Les juntes crítiques quant a delaminació del
reforç són les 2 i 5, segons la figura anterior, ja que en elles l’obertura de juntes serà
més acusada. Però en aquest cas, com que el reforç no cobreix les juntes que presenten
obertura no és produeix la delaminació.

Fig. 4.21-. Assaig VD-TFC1;Detall de la junta a l’inici de l’assaig (esq.), ruptura del cap de
compressió en la zona de junta no coberta pel reforç (dr.).

Fig.4.20- Deformada de la biga VD-TFC1.
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4.3.1.3.- VD-TFC2

La biga VD-TFC2 prové de la reparació posterior a l’assaig VD-TFC1. Les juntes
malmeses després de l’assaig VD-TFC1 es van reparar mitjançant un morter de
reparació amb fibres sintètiques, segons la tècnica habitual en aquest tipus d’actuacions.
Es va mantenir el reforç de la biga VD-TFC1, ampliant-lo amb unes extensions de 167
cm en ambdós extrems de manera que es disposés d’un solapament efectiu de 20 cm.
Per tant, el reforç de la biga VD-TFC2 consisteix en tres bandes de 20 cm d’ample i 654
cm de longitud utilitzant el sistema de reforç TFC, passant a través de totes les juntes
entre dovel·les, com es mostra a la figura 4.22. Els gruixos i propietats mecàniques dels
materials del reforç són els descrits en l’apartat 4.2.1 dels assaigs d’adherència. La
disposició de la instrumentació adoptada es mostra a la figura 4.23.

L’assaig es va realitzar en tres etapes; en la primera, es va portar la biga fins a una
càrrega de 80 kN per gat, per descarregar-la totalment a continuació. El motiu de la
descàrrega va ser l’inici de despreniment del FRP, originant-se a la zona de juntes
centrals i propagant-se cap a ambdós extrems produint-se cruiximents i despreniment de
trossos de resina a mesura que es produïa el desencolat.

En el segon cicle es va portar l’assaig a una càrrega similar a la del primer cicle, per tal
de comparar el comportament en recàrrega amb l’enregistrat en el primer cicle. Després
de descarregar de nou, es va portar a ruptura, als 113 kN per gat. Aquest nivell
correspon al desencolat total del reforç. A la figura 4.25 s’hi poden observar trossos de
formigó que queden adherits al reforç en desprendre’s, mostrant com aquest tipus de
ruptura comporta l’arrencament del formigó a nivell de la interfase.

A diferència de l’assaig VD-TFC1, pel fet d’estar totes les juntes unides pel TFC, es
produeix una configuració deformada amb obertura màxima de juntes a la zona de
màxim moment positiu (veure figura 4.24).

Fig. 4.22- Vista inferior biga VD-TFC2.
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Fig. 4.23- Disposició de la instrumentació en la biga VD-TFC2.

La deformació a la zona de junta a l’inici de la delaminació l’obtindrem de les lectures
de les galgues GT5, situada sobre la junta 4, i les seves adjacents a 15 cm a banda i
banda de la junta, GT4 i GT6. Sobre la junta 3 tenim la galga GT14, i les seves
adjacents són GT13 i GT15 (veure figura 4.23).
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A les figures 4.26 i 4.27 s’observa com entre els 40-50 kN de càrrega per gat es
produeix un canvi dràstic de comportament en les galgues laterals, que indica una
tendència al lliscament (increment de deformació a càrrega pràcticament constant) o
inici del desencolat.

Als 45 kN de càrrega per gat (s’ha considerat un valor mig de l’interval en què es
produeix aquest canvi, entre els 40-50 kN) les deformacions a l’FRP en les seccions de
junta 3 i 4 són respectivament (veure figures 4.26 i 4.27): 4.5×10-3 (galga GT14) i
5.5×10-3 (galga GT5). Per tant, promitjant, es considera que la deformació experimental
a l’FRP a l’inici de la delaminació és aproximadament igual al 0.5 %. A aquesta
deformació correspon una tracció de 135.45 kN.

Fig.4.26- Primer cicle de càrrega. Junta 4 de la biga VD-TFC2.

Fig.4.25- Despreniment del TFC en la biga VD-TFC2.
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Fig.4.27- Primer cicle de càrrega. Junta3 de la biga VD-TFC2.

El paràmetre s/Le = 7.40 (tal i com apareix a l’annex de càlcul) és prou gran, segons s’ha
justificat en el capítol 3, com per poder aplicar el mètode simplificat per a bigues. El
coeficient β és igual a 1.001, és a dir, 1.00 a tots els efectes. Els resultats més rellevants
es recullen a la taula 4.3. Resultats proporcionats pel model de bigues simplificat que
resulten molt ajustats i del costat segur.

ε experimental(%) 0.5
T experimental (kN) 135.45

T analítica (kN) 131.52
T exp. / T an. 1.03

Taula 4.3- Resultats de la biga VD-TFC2.

Durant els cicles de càrrega 2 i 3, les gràfiques corresponents a les lectures de les
galgues anteriors col·lapsen en una línia recta. Això indica que a la zona de juntes
centrals ja s’ha desprès el reforç, i que allí treballa com un tirant ancorat en la part en
què encara no ha arribat la fractura; de totes maneres, el mecanisme de ruptura ja s’ha
desencadenat i es troba propagant-se al llarg de la interfase.

A la figura 4.28 es pot veure el detall de la fractura diagonal inicial a la junta, amb què
comença el mecanisme de ruptura. També s’observa la cunya de ruptura, delimitada per
aquesta fractura, que queda al desprendre’s el reforç.
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4.3.1.4.- VD-CFK1

En aquest tercer assaig en bigues de dovel·les es va utilitzar com a reforç 5 làmines de 5
cm d’ample i 660 cm de longitud del sistema CFK. Els gruixos i propietats mecàniques,
tant de resina d’encolat com de l’FRP són els descrits en l’apartat 4.2.1. Novament, amb
aquesta longitud dels laminats de reforç es cobrien totes les juntes de la biga.

La biga de l’assaig anterior, un cop eliminats els teixits despresos durant l’assaig, va ser
reparada per confeccionar el nou espècimen. Prèvia demolició i sanejament del formigó
malmès, s’aplica una resina (pont) d’unió i es vessa formigó de reparació en els
encofrats. El parament inferior es tracta segons els requeriments necessaris per
instal·lar-hi un sistema de reforç amb FRP’s (bàsicament es busca neteja i rugositat per
poder aplicar-hi la resina adhesiva).

En aquest cas va ser necessari reparar acuradament les claus de tallant, reconstruint la
cunya de despreniment, amb la finalitat de reproduir l’estat de la junta previ a la
formació de la fractura obliqua d’inici de delaminació. Recordem a la figura 4.28 l’estat
en què quedà la junta. Per això es va seguir la tècnica de formigonat basada en utilitzar
la dovel·la anterior com encofrat de la següent, tal i com es realitza en els parcs de
prefabricació de dovel·les dels ponts construïts per voladissos successius. D’aquesta
manera s’aconsegueixen claus conjugades amb un ajust precís de la geometria.

Fig. 4.28- Detall del desencolat del TFC en la biga VD-TFC2; Fissuració diagonal

inicial en la junta (esq.); Cunya de despreniment del TFC (dr.).
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Fig. 4.30- Disposició de la instrumentació en la biga VD-CFK1.

Fig. 4.29- Vista inferior biga VD-CFK1.
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En aquest assaig es va portar la biga fins al despreniment del seu reforç en un sol cicle
de càrrega. La càrrega màxima assolida va ser de 96 kN per gat. La configuració
deformada és anàloga a la de l’assaig anterior i pot veure's a la figura 4.24.

El desencolat del reforç va començar a la zona de juntes centrals, a partir de les quals el
mecanisme de ruptura es va anar propagant gradualment cap als extrems. A la figura
4.31 s’observen les làmines de reforç penjant després del seu despreniment. S’hi poden
veure també trossos de formigó arrencats de la zona de junta.

L’inici de la delaminació es va presentar al voltant dels 70 kN per gat de sobrecàrrega
exterior. Aquest fet es constata a partir de les lectures de les galgues adjacents (a 15 cm)
a les galgues de junta, marcat per un notable canvi de tendència en les deformacions. A
les figures 4.32 i 4.33 es recullen les lectures de les galgues de junta GC2 i GC5, i les
seves adjacents GC1, GC3, GC4 i GC6.

La deformació en la secció de junta a l’inici de la delaminació l’obtenim de les lectures
de les galgues GC2 i GC5: als 70 kN de càrrega per gat resulta de 2.25 × 10-3, o bé del
0.225 %. La tracció experimental que correspon a aquesta deformació és de 118.125
kN.

Fig. 4.31- Detall del reforç desprès i del formigó arrencat de

la junta al final de l’assaig VD-CFK1.
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Fig. 4.32- Lectures de les galgues GC1, GC2 i GC3 en la biga VD-CFK1.

Fig. 4.33- Lectures de les galgues GC4, GC5 i GC6 en la biga VD-CFK1.

Si, com pel cas de bigues monolítiques, s’adopta pel valor de la distància entre fissures
la meitat del cantell útil de la biga, la relació s/Le = 3.46. En aquest cas, i tenint en
compte que ξ3 és idènticament igual a 1, doncs les seccions de fissura crítica i la secció
a distància s d’aquesta estan en la zona de moment constant, resultaria un valor de β =
1.06. Noti’s que en aquest cas no aplicaria el model d’adherència (la frontera s’ha fixat
en s/Le = 4.00), degeneració del model de bigues quan la distància entre fissures és gran.
Però com que ξ3 = 1 per la pròpia forma de la llei de moments (amb r = 1), l’aplicació
del model simplificat de bigues, en aquest cas, resulta senzilla i proporciona el valor de
β anterior. En aquest cas tindríem una tracció predita pel model de 1.06×117.22 =
124.25 kN. I, per tant, una relació experimental/analítica de 0.95. Relació força
ajustada, però del costat insegur.
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Podria ser que en bigues de dovel·les la delaminació no vingui controlada per les
fissures equiespaiades de flexió, com es proposa en la formulació del model per a
bigues. En el cas de bigues monolítiques sí que es pot parlar d’una fissuració distribuïda
d’aquest tipus, originada per la corbatura contínua (suau, derivable, com es vulgui) que
existeix en la peça. En canvi, la deformada d’una biga de dovel·les (sobretot en els
estats últims, quan l’obertura de juntes és més important) no presenta una corbatura
suau al llarg de la peça. Els blocs tendeixen a girar els uns respecte els altres en les
zones de junta, de manera que la deformada de la peça no és deguda a la corbatura dels
diferents blocs de dovel·la: una dovel·la no presenta corbatura. La corbatura de la biga
és deguda als girs concentrats en les juntes.

Per això, en aquesta tipologia particular de bigues es proposa que la distància s a
adoptar no correspongui a la separació entre fissures de flexió, sinó a la distància entre
juntes de dovel·les. En els ponts reals aquesta distància no és inferior a 2 m, essent els
3-3.50 m una dimensió molt habitual utilitzada durant molt de temps. I últimament se
n’estan fabricant de fins a 6 o 7 m, a mesura que augmenta la capacitat dels mitjans
auxiliars de construcció (Manterola et al., 2002). Amb aquestes longituds i els valors
típics de les longituds efectives d’encolat, de fins a 200 mm, estarem sempre en valors
s/Le molt per sobre de 4. Per tant, en bigues de dovel·les reforçades amb FRP el senzill
model d’adherència serà el que aplica.

Fet aquest incís, anem al cas particular de l’assaig VD-CFK1, on la separació entre
juntes d’1.20 m i el paràmetre Le = 79.54 mm resulten en un quocient s/Le = 15 >> 4. Ja
es veu com en aquests casos ens podem oblidar del coeficient β, que serà igual a la
unitat a tots els efectes. D’aquesta manera, la tracció predita pel model a l’inici de la
delaminació és de 117.22 kN, amb una relació experimental/analítica de 1.008. Ara sí,
molt més ajustada i del costat segur. La qual cosa sembla validar el raonament anterior
quant a la separació s a considerar en el model de bigues, en cas de bigues de dovel·les.
El resum de resultats de la comparació del model amb els resultats experimentals de
l’assaig VD-CFK1 es troba a la taula 4.4.

ε experimental(%) 0.225
T experimental (kN) 118.125

T analítica (kN) 117.22
T exp. / T an. 1.01

Taula 4.4- Resultats de la biga VD-CFK1.

A la figura 4.35 s’observa l’estat del parament inferior de la biga després del
despreniment dels laminats. Es mostra clarament com la delaminació del reforç
comença en la zona de junta, on la fractura diagonal inicial produeix l’arrencament
d’una cunya de formigó de dimensions considerables.
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És possible que en estructures de dovel·les (sobretot amb junta seca) aquesta cunya de
ruptura pugui desenvolupar-se millor que en bigues monolítiques, ja que l’obertura de
juntes és més important: mentre que l’ample de fissura és de l’ordre del mm, en aquests
assaigs s’han mesurat obertures de junta de fins als 10 mm. Per tant, les juntes obertes
entre dovel·les constitueixen una discontinuïtat molt més important que les fissures de
les bigues monolítiques, i afavoreixen així la delaminació de manera més clara.

Fig. 4.34- Assaig de la  biga VD-CFK1; Detall de les juntes centrals obertes (esq.);

Inici d’aplastament del cap de compressió a la junta 3 (dr.).

Fig. 4.35- Cunya de despreniment en juntes centrals VD-CFK1.
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4.3.2.- Bigues monolítiques de formigó armat i amb pretensat exterior

4.3.2.1.- Característiques generals de les bigues assajades

En la campanya per a la tesi doctoral de Jorge Haroldo Salaverría (Salaverría, 2003) es
van dur a terme una sèrie d’assaigs sobre models de pont a escala utilitzant diferents
sistemes de reforç i amb diferents esquemes estàtics de la biga.

Es tracta d’una biga contínua monolítica de formigó armat (i, en alguns casos, amb
pretensat exterior) de 2 trams de 7.20 m de llum cadascun. La secció transversal tipus és
un calaix de 0.60 m de cantell i 1.20 m d’ample del forjat superior. Els gruixos de
forjats i ànimes són de 10 cm. En cada tram es disposen dues travesses de desviació del
pretensat exterior, i una en la secció de recolzament intermig. En els dos extrems
existeixen travesses de recolzament i ancoratge del pretensat.

Els materials emprats en la biga pròpiament dita són:
-Formigó: fcm = 40 MPa
-Armadura passiva: acer B500S
-Armadura activa:

dos a quatre tendons φ0.6” d’acer amb fpy= 1700 MPa, fpu= 1900 MPa, disposats
simètricament en la secció.

Els materials compostos utilitzats com a reforç són laminats de fibra aramida i teixits de
fibra de carboni. Llurs propietats mecàniques (i les de la resina d’encolat associada) són
les descrites a l’apartat 4.2.1. Les dimensions de cada reforç en particular s’explicitaran
en l’assaig corresponent.

Fig. 4.36- Definició geomètrica de les bigues monolítiques.

Alzado
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La biga contínua es construeix a partir dels dos trams prefabricats, als quals es dóna
continuïtat formigonant in situ la travessa de recolzament intermig. Les dues semibigues
es recolzen provisionalment de manera isostàtica. Un cop establerta la continuïtat
estructural se substitueixen els recolzaments provisionals pel definitiu. Seguidament es
tesen els cables de pretensat i s’apliquen les sobrecàrregues. Recordem que és important
seguir el procediment constructiu (sobretot en ponts) en tant que és la guia que ens
indica com s’introdueixen les càrregues de pes propi sobre l’estructura.

4.3.2.2.- Resum dels assaigs sobre bigues monolítiques

La campanya experimental en aquestes bigues es va basar en l’assaig fins a ruptura,
reparació, reforç i reassaig dels models de pont. Aquest cicle es va repetir diversos cops,
amb variacions en el sistema de reforç (no reforç, pretensat exterior i/o reforç amb
FRP), l’esquema de càrrega i l’esquema estàtic longitudinal (biga contínua o
simplement recolzada en funció de l’estat que presentés la secció de recolzament
intermig) de la biga.

Degut a que la lògica dels assaigs imposa presentar-los en l’ordre cronològic de
realització (enlloc d’intentar fer una distinció per tipologia de reforç o esquema estàtic
de la biga) i que les condicions són un tant variables de l’un a l’altre, resulta aclaridor
fer-ne una breu descripció a mode de resum.

La campanya sobre bigues monolítiques comprèn l’assaig de tres sèries de models de la
biga calaix:

- Sèrie 1: tres models de la biga contínua amb pretensat exterior, denominats per ordre
VPE_1, VPE_2, i VPE_3. Els models VPE_1 i VPE_2 corresponen a bigues
contínues amb pretensat exterior, ancorat en els extrems en el primer cas i bloquejat
en el recolzament intermig en el segon. El model VPE_3 correspon al VPE_1 que,
un cop portat a ruptura, és reparat i reforçat amb làmines rígides de fibres d’aramida.

- Sèrie 2: quatre models de la biga de 14.80 m de longitud de formigó armat, sense
pretensat exterior, denominats per ordre VHA1_a, VHA1_b, VHA1_c i VHA1_d. El
model VHA1_a és una biga contínua de dos trams, de formigó armat. Després de
portar-la a ruptura és reparada i reforçada amb teixits de fibra de carboni,
constituint-se així el model VHA1_b. Model que és portat fins a ruptura, la qual es
produeix per la secció de recolzament intermig. Sobre els dos trams pràcticament
isostàtics que queden com a resultat s’efectuen dos assaigs més: VHA1_c i VHA1_d.

- Sèrie 3: dos models amb pretensat exterior, denominats VHA_PE_a i VHA_PE_b. El
model VHA_PE_a és el resultant de la reparació i reforç (en aquest cas amb teixits
de fibra de carboni i pretensat exterior) del model de la sèrie anterior després
d’haver-lo portat a ruptura diverses vegades. Finalment, el model VHA_PE_b
correspon a un model isostàtic resultat del tram que queda en estat pràcticament
original, amb molt pocs desperfectes, després de l’assaig a ruptura de la biga
contínua VHA_PE_a.

Els esquemes de càrrega adoptats en cadascun d’aquests assaigs es representen a la
figura 4.37.
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Fig. 4.37- Esquema longitudinal de les bigues monolítiques i  sobrecàrregues aplicades en els
diferents assaigs.
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4.3.2.3.- VPE_3

S’utilitza la mateixa biga de l’assaig VPE_1, reparada en les seccions de centre llum del
tram carregat i de recolzament intermig. Com a conseqüència dels danys provocats
durant l’esmentat assaig, la biga va haver de ser apuntalada en tota la seva longitud,
previ a destesar i substituir els cordons de pretensat de l’assaig anterior.
Addicionalment, va caldre enretirar el formigó danyat i tallar les barres d’armadura
passiva en les seccions de recolzament intermig i centre llum del tram carregat, que
estaven completament plastificades.

Fig. 4.38- Armadura passiva tallada a la    Fig. 4.39- Armadura passiva tallada  a la
secció centre de llum del tram carregat.      a la secció de recolzament intermig.

El mètode de reparació tracta de simular la seqüència de reparació a adoptar en un pont
existent: primer, apuntalant i recuperant fletxes; després, reemplaçant amb
microformigó de reparació les seccions originals de formigó afectades. Les fissures
existents van ser sanejades per després col·locar-hi els injectors de segellat de fissures,
utilitzant primer un morter de presa ràpida i posteriorment una resina epoxi.

Després de reconstruir les seccions de formigó i injectar les fissures, es van substituir
els cordons de pretensat exterior. L’acer passiu de la zona central del tram carregat i del
recolzament intermig va ser reemplaçat per làmines de fibres d’aramida, de manera que
la quantia disposada fos mecànicament equivalent a l’acer substituït. Concretament, es
van disposar cinc làmines al tram i set al recolzament, de 20 mm d’amplada per 4 mm
de gruix i 3 m de longitud.

La instrumentació del reforç estava formada per una galga a cada làmina, en les
seccions de recolzament i centre de tram carregat.

En aquest assaig es va efectuar un únic cicle de càrrega, ja que el col·lapse de
l’estructura es va presentar de manera sobtada. La primera fissura apareix als 150 kN de
càrrega en el parament inferior del calaix, a prop del desviador en la zona on el formigó
va ser reemplaçat i l’acer passiu substituït per les fibres. La càrrega última va ser de 360
kN, molt propera als 395 kN de la biga VPE_1. Es va presentar una sobtada i
progressiva ruptura de l’adherència entre reforç i formigó. Es tracta d’una ruptura
segons el mode de falla de delaminació provocada per l’existència de fissures de flexió.
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Fig. 4.40- Biga VPE_3 sota el pòrtic de càrrega. Laminats de fibres d’aramida a la secció de
recolzament intermig.

Fig. 4.41- Disposició del reforç amb laminats de fibres d’aramida a les seccions de recolzament
intermig i centre de llum del tram carregat.

Tractant-se d’una banda rígida, després que es produeixi el desencolat localitzat de la
fibra en la zona de fissura es produeix una ràpida propagació de la delaminació cap als
extrems de la làmina, acabant amb el despreniment total del material compost. Un cop
les bandes van fallar, la càrrega es va transmetre de manera sobtada a l’acer actiu,
assolint valors de tensions propers als de ruptura que van acabar trencant un dels
cordons de pretensat.

Escala : 1:100

Planta 2

Escala : 1:100

Planta 1
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Fig. 4.42- Estat final del reforç en el                Fig. 4.43- Estat final del reforç en el
recolzament central.         tram carregat i cordó trencat.

Les deformacions en ruptura enregistrades per les galgues són del 0.16 % en negatius i
0.12 % en positius. Com sempre, valors molt inferiors als de ruptura per tracció directa
del reforç, del 2.5 % en el cas de fibres d’aramida. Aquestes deformacions representen
traccions experimentals en el total del reforç (set làmines de 4×20 mm a negatius i cinc
a positius) de 112 kN i 60 kN a negatius i positius respectivament.

La separació relativa entre fissures resulta de 2.85 pel reforç en recolzament intermig i
3.21 en el tram carregat, ambdós inferiors a 4. Per tant, cal calcular el paràmetre ξ3 per
obtenir la resistència a delaminació. Amb aquests valors de s/Le, l’error per una mala
estimació de ξ3 està en una variació de β d’entre 1.00 i 1.12 aproximadament, com es
constata amb un simple càlcul de la sensibilitat al paràmetre.

Per calcular la relació de moments r entre seccions crítica i de fissura adjacent (1 i 2,
respectivament, segons notació del model) cal tenir en compte totes les càrregues que
actuen després que el reforç hagi estat instal·lat: en el cas que ens ocupa són les
sobrecàrregues d’assaig i les provocades per les sobretensions de pretensat. Obtenir les
sobretensions de pretensat a partir de les càrregues actuant és un fenomen no lineal cru
de modelitzar. Però com que es disposa de mesures de les galgues en els diferents trams
del traçat, es coneixen les sobretensions de pretensat. I amb les sobretensions i l’angle
del traçat es pot calcular l’increment de força en desviadors degut a aquestes
sobretensions de pretensat. En aquest cas els esforços deguts a la sobretensió als cables
representen, en la situació última, aproximadament un 16 % de reducció del moment en
la secció de recolzament intermig.

Noti’s que en els assaigs en bigues de dovel·les no és que no existeixin tals
sobretensions de pretensat, però en aquells casos es donen dos factors que fan que el
model analític a aplicar sigui el senzill model d’adherència: un valor molt elevat de la
relació s/Le i una configuració de càrregues que deixa les seccions crítiques en una zona
de moment constant (r = 1).
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L’anàlisi estructural s’ha dut a terme mitjançant el programa general d’anàlisi i disseny
d’estructures Robot Millennium. Les lleis d’esforços s’inclouen en els annexos al final
d’aquesta tesina.

La relació de moments corresponent a la situació de delaminació de l’assaig VPE_3 és
de 0.85 a negatius i 0.976 a positius. El paràmetre ξ3 resultant és de 0.40 i 0.98
respectivament, pels quals s’obté uns coeficients β de 1.04 al recolzament i 1.08 al tram
carregat (s’ha considerat k/k’ = 6 i θ =2/3). Les traccions de delaminació predites pel
model simplificat són 88.44 kN pel reforç en negatius i 58.36 kN a centre llum.

secció recolzament CL tram 1
ε experimental(%) 0.16 0.12

T experimental (kN) 112 60
T analítica (kN) 88.44 58.36
T exp. / T an. 1.27 1.03

Taula 4.5- Resultats de la biga VPE_3.

Com s’observa a la taula 4.5, els resultats proporcionats pel model resulten del costat
segur, tant per la delaminació a la zona de recolzament intermig com al centre del tram
carregat. La predicció a la secció de centre llum resulta molt ajustada, mentre que a la
secció de recolzament central la folgança en la predicció és més àmplia.

4.3.2.4.- VHA1_b

Aquest assaig es realitza sobre la biga utilitzada en l’assaig VHA1_a, després de ser
reparada i reforçada. La biga de l’assaig VHA1_a és una biga de control de formigó
armat, la ruptura de la qual es va produir per allargament de l’armadura passiva a la
secció de recolzament intermig. L’armadura de centre llum del tram 1 (tram sotmès a
2Q al seu centre, veure figura 4.37) també es trobava plastificada, de manera que per a
l’assaig VHA1_b es procedeix a tallar aquestes barres en les seccions crítiques per
substituir-les per un reforç de teixit de fibra de carboni.

En primer lloc es recuperen les fletxes romanents de l’assaig anterior amb gats
ENERPAC de 900 kN. Se situen els recolzaments provisionals per als dos trams de
biga, previ a la reparació. Noti’s que la biga VHA1_a també ha estat construïda a partir
dels dos trams simplement recolzats sota el seu pes propi. En aquest cas, la travessa
d’unió al recolzament intermig, formigonada in situ, no constitueix un desviador dels
tendons de pretensat, i està materialitzada per un formigó de 35 MPa de resistència a
compressió, a diferència dels 40 MPa de la resta de la biga.

A continuació es procedeix a enretirar el formigó en mal estat i tallar les barres d’acer
passiu en la zona de recolzament intermig i centre del tram 1. El formigó sanejat és
substituït per microformigó de reparació autonivellant i sense retracció. Les fissures
existents són injectades i la zona de negatius i positius del tram 1 es prepara
superficialment per poder instal·lar-hi el teixit de fibra de carboni.
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Fig. 4.44- Muntatge de la biga contínua a        Fig. 4.45- Detall d’armadura de la
partir dels dos trams. Vista dels recolzaments    travessa de recolzament intermig.
provisionals.

Fig. 4.46- Aplicació de la capa de protecció
sobre el teixit de fibra de carboni.

El reforç adoptat és un teixit de fibra de carboni amb les propietats mecàniques descrites
a l’apartat 4.2.1. A les zones de negatius i positius del tram 1 està format per quatre
bandes de 20 cm d’amplada. A positius del tram 2 es disposen dues bandes de 20 cm
d’amplada i dues de 15 cm. El gruix de l’FRP és de 0.43 mm, segons les prescripcions
del fabricant (Freyssinet, 1997). La disposició del reforç es mostra, en alçat i secció, a la
figura 4.47.
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Fig. 4.47- Disposició de les bandes del reforç de TFC.

L’esquema de càrregues adoptat en la sèrie VHA1, buscant la màxima flexió negativa
sobre el recolzament i en el tram 1, s’obté amb els pòrtics de càrrega disposats com
mostra la figura 4.48.

Fig. 4.48- Alçat general de l’assaig VHA1_b.

Es van ubicar galgues extensomètriques sobre els teixits tal com es mostra a la figura
4.49 per enregistrar les deformacions experimentades pel reforç, prestant una atenció
especial a les seccions de recolzament intermig i els centres de llum dels trams.
Addicionalment es van instal·lar galgues en altres punts característics del reforç, com
són les seccions properes als seus extrems.

Es va efectuar un únic cicle de càrrega-descàrrega fins als 98.4 kN per gat, instant en
què es produeix la ruptura. Aquesta càrrega és superior a l’assolida a la biga de control
sense reforçar, VHA1_a, de 92.8 kN. Un instant abans de la ruptura, que es produeix en
la secció de recolzament intermig, s’observa la delaminació del reforç, arrencant trossos
de formigó de la interfase.
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Fig. 4.49- Distribució de galgues en el teixit de fibra de carboni.

En aquest cas la ruptura està afavorida per l’efecte de punxonament degut al gir entre
trams. El gir a la secció de recolzament intermig genera una desnivellació apreciable
entre els llavis de fissura, provocant l’empenta al buit en el reforç i el seu punxonament,
que degut al poc gruix i rigidesa del reforç acaba desgarrant-lo. Noti’s que aquest
fenomen del punxonament es pot produir en les seccions de pila, on és possible
l’existència de tals girs, però no de les seccions de centre de tram, on els girs seran
pràcticament nuls.

Fig. 4.50- Deformada de la biga al final de              Fig. 4.51- Vista de la ruptura del TFC
l’assaig.       a la secció de recolzament intermig.
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Fig. 4.52- Ruptura i desnivellació dels llavis de fissura
a la secció de recolzament intermig.

La deformació promig en ruptura a les galgues de la secció de recolzament és del 0.443
%. A aquesta deformació correspon una tracció experimental en el conjunt del reforç a
la zona de negatius de 160 kN.

La separació relativa entre fissures pel reforç a la secció de màxim negatiu és de s/Le =
7.39. Amb un valor com aquest ja s’ha justificat que no cal fer més càlculs, doncs el
model d’adherència és perfectament vàlid. Per tant, la tracció de delaminació predita pel
model és de 175.36 kN.

secció recolz. intermig
ε experimental(%) 0.443

T experimental (kN) 160
T analítica (kN) 175.36
T exp. / T an. 0.91

Taula 4.6- Resultats de la biga VHA1_b.

En aquest cas, i per primer cop, el model proporciona una tracció de delaminació del
costat insegur, tot i que la relació experimental/analítica és força propera a la unitat. Una
possible explicació a aquesta delaminació prematura la podem trobar en el fenomen de
punxonament provocat per la desnivellació deguda al gir, ja comentat en aquest apartat.
Addicionalment, Arduini et al. (2004), en un estudi experimental del comportament del
reforç amb CFRP en les lloses dels ponts davant la flexió transversal, han comprovat
com sistemàticament el reforç en zones de moment negatiu és menys eficaç (deformació
de delaminació més baixa) que en les zones de moment positiu, degut a la presència del
tallant.
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4.3.2.5.- VHA1_c

Després de l’assaig VHA1_b, amb la ruptura del reforç a la secció de recolzament
intermig, la biga queda sense capacitat de resistir moment negatiu en aquesta secció.
Recordem que l’armadura passiva havia estat tallada després de VHA1_a; per tant, a les
fibres superiors de la secció de recolzament central no hi ha material que pugui resistir
traccions. Aleshores, no es pot donar un parell resistent capaç de desenvolupar moment
negatiu. Es pot assumir, doncs, que la biga ha perdut pràcticament tota la seva
hiperestaticitat i el que queda són dos trams isostàtics reforçats amb fibres de carboni en
el parament inferior.
Aprofitant que pràcticament tota la instrumentació havia quedat en bon estat i que els
dos trams del pont no presentaven danys d’excessiva consideració, es va optar per fer un
nou assaig a ruptura. El posicionament de les càrregues és el mateix que en l’assaig
anterior, com es veu a la figura 4.37. De manera que es carreguen els dos trams a la
vegada, encara que la influència d’un tram sobre l’altre és nul·la per haver-se format una
ròtula a la secció de recolzament.

No es van efectuar treballs previs de reparació. Quant a instrumentació, es manté la del
cas VHA1_b.

L’assaig es va portar fins a ruptura en un únic cicle de càrrega. La ruptura es va produir
per delaminació del reforç al centre de llum del tram 1, quan la càrrega per gat era d’uns
97 kN. La deformació al reforç en el moment de la ruptura va ser del 0.55 %, com es pot
veure a la figura 4.53, mentre que al tram 2 (on no va trencar) tan sols era del 0.135 %.
Observi’s que les deformacions romanents de l’assaig VHA1_b eren del 0.2 % per al
reforç del tram 1 i del 0.036 % en el tram 2.

Fig. 4.53- Deformacions al TFC en centre                   Fig. 4.54- Deformacions al TFC en centre
llum del tram 1.                       llum del tram 2.
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La tracció corresponent a la deformació experimental de delaminació per al reforç del
tram 1 resulta de 194.19 kN. La separació relativa entre fissures pel reforç a la secció de
centre llum del tram 1 és de s/Le = 7.52. Per tant, no hi ha amplificacions de resistència
respecte el model d’adherència, del qual s’obté una tracció analítica de delaminació
de184.48 kN.

secció CL tram 1
ε experimental(%) 0.55

T experimental (kN) 194.19
T analítica (kN) 184.48
T exp. / T an. 1.05

Taula 4.7- Resultats de la biga VHA1_c.

Novament s’ha tornat a recuperar la tendència del model a proporcionar resultats del
costat segur, tendència fins ara només trencada en la ruptura a negatius de l’assaig
VHA1_b.

Fig. 4.55- Zona de centre de tram 1               Fig. 4.56- Ròtula formada a la secció de
al final de l’assaig.   recolzament intermig.

4.3.2.6.- VHA_PE_a

Al final dels assaigs VHA1 la biga monolítica ha trencat per les diferents seccions
crítiques en què era previsible que es produís la ruptura. En aquesta última sèrie de la
campanya es planteja reparar-la una vegada més, aquesta vegada utilitzant el pretensat
exterior a més a més de les fibres de carboni. A diferència de la sèrie VPE, en aquest cas
el traçat del pretensat exterior no es desvia en el recolzament intermig.

Per a la preparació d’aquest assaig, inicialment i utilitzant gats ENERPAC de 900 kN,
es recuperaren les fletxes romanents dels assaigs de la sèrie VHA1. Prèviament a la
reparació, es van situar recolzaments provisionals en els dos trams. Seguidament es va
sanejar el formigó en mal estat i tallar el reforç a les zones danyades de centre de tram i
recolzament intermig. Aquestes zones van quedar com a blocs a formigonar in situ, on
es va vessar microformigó de reparació autonivellant i sense retracció, amb morter
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tixotròpic reforçat amb fibres. Les bandes de reforç tallades van ser substituïdes,
solapant 20 cm els nous trossos amb els existents. Finalment es van enfilar i tesar els
cables de pretensat (un cordó φ0.6’’ per costat de biga) i s’aplicaren les sobrecàrregues
d’assaig.

Fig. 4.57- Secció de recolzament central  Fig. 4.58- Zona de desviador a sanejar.
després d’enretirar el reforç danyat.

Fig. 4.59- Zona a formigonar en tram.                    Fig. 4.60- Encofrat per al formigonat de
     reparació.

La instrumentació adoptada en el TFC és essencialment la mateixa que en els casos
anteriors. Pot veure’s en la figura següent, així com la disposició del reforç en planta. El
reforç de fibres és el mateix que l’adoptat en la sèrie VHA1 i pot veure’s a la figura 4.47.
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Fig. 4.61- Substrat de formigó reparat                    Fig. 4.62- Model preeparat per a ser
i preparat per a l’encolat del reforç.      assajat.

Fig. 4.63- Distribució de galgues en els teixits de fibra de carboni.
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Fig. 4.64- Alçat general de l’assaig VHA_PE_a.

La ruptura es va produir als 156.6 kN per gat, de manera sobtada, degut a la ruptura del
reforç a la secció de recolzament intermig. Ruptura en part influenciada pel
punxonament causat pel lliscament del formigó als llavis de la fissura de la secció de
recolzament. Simultàniament també es produeix la ruptura en centre de llum del tram 1.
L’increment de capacitat portant respecte als assaigs anteriors (92.8 kN en la biga sense
reforçar VHA1_a, 98.4 kN en VHA1_b, 96.97 kN en VHA1_c) és atribuïble al reforç
mitjançant pretensat exterior.

En la situació de ruptura, les deformacions al TFC són del 0.404 % (4.04×10-3) a la
secció de recolzament central i del 0.356 % (3.56×10-3) a centre llum del tram 1, tal i
com s’extreu de les lectures de les galgues, que es troben als annexos. A aquestes
deformacions corresponen unes traccions experimentals desenvolupades pel reforç de
145.92 kN en secció de recolzament i de 126.06 kN al centre del tram 1.

Fig. 4.65- Estat del TFC en tram 1 després de l’assaig.

Noti’s que la deformació que proporcionen les galgues correspon a la fibra més extrema
de la secció (sobre el reforç) i que el reforç en la zona de positius s’estén uns 10 cm pels
paraments laterals del calaix. Així, la tracció total és suma de la deformació per la
rigidesa axial del reforç en parament extrem de la secció (inferior o superior, segons el
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signe del moment) més la deformació al centre de gravetat del reforç en paraments
laterals per la seva rigidesa axial. Aquesta deformació al centre de gravetat del reforç en
paraments laterals s’obté per semblança de triangles a partir de la deformació (lectura de
les galgues) en fibra extrema del reforç i la posició de la fibra neutra.

El reforç a la secció de recolzament presenta una separació relativa entre fissures s/Le =
7.39. Al centre de llum del tram 1, el paràmetre s/Le = 7.52. Amb aquestes separacions
entre fissures no es compta amb cap aportació extra de resistència respecte la que
proporciona el model d’adherència: els coeficients β resulten iguals a la unitat. Les
traccions analítiques de delaminació són de 175.36 kN al recolzament i 184.48 kN al
centre de tram 1. A la taula 4.8 es presenten resumidament els resultats d’aquest assaig.

secció recolzament CL tram 1
ε experimental(%) 0.404 0.356

T experimental (kN) 145.92 126.06
T analítica (kN) 175.36 184.48
T exp. / T an. 0.83 0.68

Taula 4.8- Resultats de la biga VHA_PE_a.

A la secció de recolzament, on la ruptura del reforç es presenta associada al
punxonament degut al lliscament i gir del formigó en els llavis de la fissura, els resultats
proporcionats pel model resulten del costat insegur (relació experimental/analítica
menor que la unitat), no essent capaç el model de capturar aquest efecte del
punxonament. Ja s’ha comentat en l’apartat 4.3.2.4 els problemes que presenten les
seccions de pila, a causa del tallant combinat amb el flector.

Però en aquest assaig, i per primera i única vegada, també ha resultat insatisfactòria la
predicció en la secció de centre llum. Possiblement es pugui explicar pel fet que el
formigó de reparació utilitzat (del qual es desconeix la resistència) sigui de menor
resistència a la que s’ha suposat en els càlculs, els 40 MPa de la biga monolítica. O que
en el moment de l’assaig la resistència aportada pel formigó de reparació fos encara
limitada per a l’entrada en càrrega del reforç. A la figura 4.65 s’observa com la
delaminació del reforç en el tram 1 es produeix en el formigó de reparació, zona que ja
estava molt castigada després de diverses ruptures i reparacions.
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4.4.- RESUM DE RESULTATS

Com a resum de la verificació, es presenten gràficament els resultats obtinguts. A la
figura 4.66 es representen els parells de punts tracció experimental de delaminació-
tracció predita pels models de desencolat (adherència i bigues simplificat). Les dades
s’han desglossat per tipus d’element assajat: provetes d’adherència, bigues de dovel·les
amb junta seca i pretensat exterior i bigues monolítiques de formigó armat. Els punts
per sobre de la bisectriu corresponen a prediccions del model del costat segur.

Fig. 4.66- Ajust en la predicció dels models de desencolat.

En les provetes d’adherència i en les bigues de dovel·les la predicció s’ha ajustat molt
als resultats experimentals obtinguts, quedant en tots els casos del costat segur. La
màxima desviació del quocient tracció experimental/tracció analítica respecte la unitat
(predicció exacta) ha estat d’1.14, i la mínima tan sols d’1.01. Tots els casos
corresponen a ruptures en la zona de màxim moment positiu dels elements assajats.

En les bigues monolítiques hi ha hagut més dispersió, amb un rang de variació de
l’esmentat quocient entre 0.68 i 1.27. Hi ha hagut casos, doncs, on la predicció ha
resultat del costat de la inseguretat. D’aquests tres casos, dos corresponen a ruptures en
zona de recolzament intermig, mentre que, en general, les ruptures a centre llum s’han
tornat a predir de manera molt ajustada.
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