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5.1.- CONCLUSIONS GENERALS

Els reforços de materials compostos d’FRP adherits externament constitueixen un bon
sistema per incrementar la capacitat portant a flexió d’estructures de formigó existents.
No només aporten un increment del moment últim, sinó que també milloren les
condicions en servei de l’estructura, controlant-ne la fissuració, la deformabilitat i el
nivell de tensions en les armadures. En canvi, la ductilitat d’una secció reforçada és
inferior a la de la secció de formigó estructural prèvia al reforç com a conseqüència del
caràcter fràgil dels modes de ruptura associats a l’FRP, que solen controlar l’esgotament
de la secció. Aquest és un aspecte a tenir en compte i que cal intentar minimitzar
mitjançant un dimensionament estricte.

Malgrat tot, la limitació quant a l’aprofitament resistent d’aquests materials és molt
important. La causa està en el despreniment prematur del reforç (a nivells de
deformacions molt inferiors a la de ruptura per tracció) provocat per la concentració de
tensions que afavoreixen discontinuïtats com fissures i juntes de construcció. En aquest
sentit, s’ha plantejat la possibilitat de fabricar FRP amb menors continguts de fibres
com a possible via d’abaratiment d’aquests productes. Aquesta mesura també podria ser
positiva des del punt de vista de la disminució de rigidesa del sistema, i caldria estudiar
si efectivament es tradueix en un increment important de la deformació última de
delaminació sense detriment de la capacitat portant aconseguida.

No tots els FRP presenten la mateixa disminució en l’eficiència (deformació de
delaminació/deformació de ruptura per tracció): en general, en els teixits les
deformacions de delaminació observades són de l’ordre del doble que en laminats. De
totes maneres, els laminats poden ser més resistents al punxonament en fractures obertes
que els teixits.

En la verificació de l’ELU de flexió és essencial conèixer la deformació de delaminació
(desencolat) dels sistemes de reforç amb FRP. No tenir en compte de manera adequada
aquest fenomen pot ser causa de problemes seriosos.

Els models presentats en aquesta tesina han demostrat ser una bona eina de predicció de
la deformació de delaminació en elements a flexió. Amb una predicció ajustada i segura
d’aquesta deformació es pot quantificar de manera raonable la capacitat portant real dels
elements reforçats mitjançant aquesta tècnica.
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5.2.- CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES

La rigidesa del sistema FRP-adhesiu és determinant en la resistència a la delaminació
del reforç, essent els sistemes flexibles els que millors prestacions presenten. En aquest
sentit, cal considerar en el disseny els valors màxims previsibles d’aquestes rigideses,
tenint en compte principalment l’increment del mòdul elàstic causat per l’envelliment
de les resines (matriu i adhesiu). Cal que els fabricants especifiquin el valor del mòdul
elàstic de la resina d’encolat que porta associada l’FRP, i no només el de l’FRP com és
habitual fins ara.

La fissuració present en els elements estructurals a flexió, tot i que són les pròpies
fissures les que afavoreixen la delaminació, pot tenir una influència positiva en la
resistència a la delaminació, especialment si la separació entre fissures és petita.
Aquesta influència es contempla a través del quocient s/Le entre la separació entre
fissures i la longitud efectiva d’encolat (que és un indicador de la rigidesa del sistema de
reforç). Només si el quocient s/Le és inferior a 2 la presència de les fissures es tradueix
en un increment apreciable de la deformació de delaminació respecte la que es tindria en
cas de fissura única. En aquests casos, la resistència a la delaminació pot ser de fins a
l’ordre del 50-60 % superior a la resistència predita pel model d’adherència. Aquesta
condició es pot donar principalment en elements d’edificació i ponts de molt petites
llums; és a dir, en elements estructurals de poc cantell (fins a l’ordre dels 0.5 m
aproximadament, com s’observa a la taula 3.4). Amb quocients s/Le per sobre de 4,
l’increment de resistència és menyspreable. Aquest serà el cas, típicament, de les bigues
dels ponts de formigó de petites i mitjanes llums, i encara més dels ponts de llum
considerable (en particular, els ponts de dovel·les amb junta seca); és a dir, en elements
a flexió amb cantells superiors a 1.00-1.50 m depenent de la rigidesa del sistema de
reforç.

La resistència a delaminació per desencolat en elements estructurals reals es pot
expressar com un coeficient β que multiplica la resistència proporcionada pel senzill
model d’adherència. Aquest coeficient val 1 quan s/Le > 4. Però en aquells casos en què
β representi un increment apreciable de resistència, la determinació exacta del coeficient
precisa d’un procediment numèric complex que primer calcula el diagrama M-χ de la
secció reforçada (amb tota la generalitat que es vulgui quant a geometria, materials i
presol·licitacions) i després resol de manera iterativa l’equació que representa la situació
última. El mètode simplificat proposat en aquest treball permet obtenir β de manera
senzilla i pot ser una bona aproximació sobretot en casos intermitjos de la relació s/Le
(entre 2 i 4). El paràmetre θ = 2/3, que es proposa per a l’expressió (3.43) de l’apartat
3.3.2.3, concorda bastant bé amb les ruptures analitzades. El principal inconvenient
d’aquest mètode, des del punt de vista operatiu, està en haver d’obtenir la relació de
pendents k/k’ que intervé en la mateixa expressió.

La verificació del model d’adherència i el model de bigues simplificat, per comparació
de les prediccions amb les dades experimentals, ha molt força satisfactòria tenint en
compte la naturalesa dels mecanismes de ruptura que intenten reproduir.
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En provetes d’adherència s’ha constatat la influència de la disposició de les galgues
adjacents a la galga de junta en la determinació de la deformació experimental de
delaminació. Una bona instrumentació capaç de proporcionar-nos de manera ajustada
aquesta deformació passa per disposar les galgues laterals a una distància adequada de
la galga de junta. En primera aproximació, la distància a deixar entre les galgues laterals
i la junta o fissura serà el doble del recobriment geomètric de l’armadura longitudinal, i
no inferior a la longitud efectiva d’encolat. En aquests espècimens el màxim desajust de
la predicció ha estat en un quocient tracció observada/tracció predita d’1.14, amb totes
les prediccions del costat de la seguretat.

En les bigues de dovel·les la predicció ha resultat pràcticament exacta i del costat segur.
Tant les bigues de dovel·les com, òbviament, les provetes d’adherència s’han assajat a
moment positiu. És important ressaltar que la tracció que prediu el model ha concordat
bé amb la d’inici de delaminació, quedant en alguns casos una reserva de resistència
fins que es produeix el despreniment total del reforç. S’ha observat que aquesta reserva
de resistència és més important en els teixits, mentre que en els laminats l’inici de
delaminació i el despreniment del reforç pràcticament es produeixen al mateix nivell de
deformacions, això és, la ruptura és molt més fràgil en els laminats.

En les bigues monolítiques hi ha hagut més dispersió en els resultats de la verificació i
s’han presentat casos on aquesta ha resultat del costat de la inseguretat. En el pitjor dels
casos el model ha predit una ruptura a un nivell de càrrega del 68 % de la ruptura
observada. Es tracta, però d’un cas atípic (per la gran discrepància que representa
respecte les altres ruptures en zona de centre de tram) de ruptura prematura a positius,
que s’ha intentat justificar en l’apartat 4.3.2.6. En el pitjor dels casos de les ruptures en
zona de recolzament intermig, la deformació de delaminació predita ha estat del 83 %
de la deformació experimental; ara sí, en la línia de les prediccions en zona de moments
negatius tal i com s’explica tot seguit. Sense arribar al nivell d’aproximació aconseguit
en provetes i bigues de dovel·les, les prediccions en les bigues monolítiques poden
considerar-se molt satisfactòries.

Els models han predit de manera molt ajustada i segura la delaminació en zona de
moments positius (centre de tram), mentre que 2/3 parts de les prediccions insegures
corresponen a delaminació en zona de moments negatius (recolzament intermig). La
causa pot ser deguda als elevats valors del tallant combinats amb el flector propis
d’aquestes zones. Una altra possible explicació d’aquesta ruptura prematura és el
punxonament del reforç que es produeix en ocasions en els llavis de fissura de les
seccions de recolzaments centrals, i que el model no pot tenir en compte de cap manera.

El model s’ha comportat bé tant en teixits com en laminats, doncs el nivell
d’aproximació aconseguit és molt similar en ambdós casos. La tendència dels laminats a
delaminar a deformacions molt inferiors que en el cas dels teixits és un fet que s’ha
constatat experimentalment i que s’ha reproduït fidelment mitjançant els models de
desencolat.
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S’ha observat experimentalment que la deformació de delaminació pot ser bastant
inferior als valors proporcionats pels fabricants, la qual cosa podria conduir a problemes
greus. Les deformacions especificades pels fabricants provenen d’assaigs en elements
de poc cantell, en els quals es podria donar l’efecte d’increment de resistència a la
delaminació degut a la proximitat entre fissures exposat en aquesta tesina. A la pràctica,
doncs, la deformació de delaminació no és un valor que puguem fixar a priori per als
teixits i per als laminats. Aquesta deformació s’ha de determinar per al cas concret del
sistema de reforç (FRP + adhesiu) i element estructural a reforçar que s’estigui
considerant. Amb la verificació dels models i la metodologia presentats en aquesta
tesina s’ha demostrat que és possible calcular-la de manera realista i ajustada.

5.3.- FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

Sembla clar que el model de desencolat pot ser una bona base de càlcul de la
deformació de delaminació en elements reals. Seria interessant tirar endavant
campanyes experimentals centrades en ampliar la seva validació, sobretot en grans
bigues contínues monolítiques, però també en elements de poc cantell tipus lloses o
jàsseres d’edificació per confirmar el comportament en casos de petita separació relativa
entre fissures.

Des del punt de vista dels materials, caldria estudiar la sensibilitat de la longitud
efectiva d’encolat als valors del mòdul de tall de l’adhesiu que, de manera previsible, es
poden presentar al llarg de la vida útil del reforç, i veure com pot canviar la relació s/Le
en un element donat. Per això cal una estimació realista per part dels fabricants d’aquest
mòdul de tall en les diferents condicions ambientals.

Quant a la utilització d’FRP amb menor contingut de fibres que els actuals com a
mesura per augmentar l’aprofitament resistent d’aquests materials compostos, s’hauria
d’estudiar la repercussió en la capacitat portant de la secció reforçada. És a dir, caldria
veure si amb l’increment de la deformació de delaminació aconseguit (a costa d’una
menor rigidesa extensional) i el menor mòdul elàstic de l’FRP el reforç és capaç de
desenvolupar traccions tals que permetin assolir increments de capacitat portant a flexió
com a mínim com els que s’obtenen amb els materials actuals.




