
 

 

 

 

 

CAPÍTOL 2. ESTAT DEL CONEIXEMENT 
 
 
 En aquest capítol es presenta el formigó d’alta treballabilitat reforçat amb 
fibres, s’expliquen les seves propietats i problemàtiques, així com algunes de les 
aplicacions. Es tracten en els aspectes del comportament en fresc i en les propietats 
que aporten les fibres al material endurit. I es fa èmfasi en com mesurar aquestes 
propietats, amb quins assaigs es pot comptar, els seus avantatges i limitacions. 
D’aquesta manera s’assentaran les bases necessàries per plantejar una campanya 
experimental que assoleixi els objectius marcats. 
 
 
2.1 FORMIGÓ D’ALTA TREBALLABILITAT REFORÇAT AMB 
FIBRES 
 
 El desenvolupament del formigó autocompactable (FAC) ha suposat un gran 
avenç en les condicions de treball i en l’eficiència del processos constructius, tant en 
construccions in situ, com en la indústria prefabricadora. El FAC és pot definir com 
aquell que és capaç d’estendre’s només per l’acció del propi pes, sense que sigui 
necessària cap energia externa de compactació. S’elimina el procés de compactació, 
pel que s’escurcen el temps de formigonat i s’augmenta la seguretat en l’obra, també 
es guanya en estètica en les superfícies vistes i les característiques resistents milloren. 
Les tres propietats que defineixen el FAC són, la capacitat de fluir, la capacitat de pas 
entre les armadures i la resistència a la segregació. 
 
 En la línia d’augmentar els rendiments i facilitar els processos de construcció 
també hi ha el formigó reforçat amb fibres (FRF). Aquest consisteix en una matriu de 
formigó convencional a la que s’hi afegeixen fibres con si fos un àrid més. El seu 
objectiu és cosir les fissures que s’obrin per tal d’impedir que es propaguin i trenquin el 
material. Els diferents tipus de fibres es poden classificar segons el material de que 
estan fetes (d’acer, sintètiques orgàniques, de fibra de vidre o de materials naturals). 
Unes fibres seran més adequades que les altres segons l’aplicació que se l’hi vulgui 
donar, les fibres d’acer són les més comunes per usos estructurals, l’alt mòdul elàstic i 
la seva gran resistència les fan indicades en aquest cas. 
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Fig.  2.1 Diferents tipus de fibres metàl·liques (Constructalia) 

 
 Dins del conjunt de fibres d’acer podem parlar de les fibres estirades en fred, 
les tallades en làmines o de les rascades en calent. Les fibres estirades en fred són les 
més comunes, i es divideixen segons si estan conformades o no. Així doncs, tenim 
fibres rectes, ondulades, amb extrems en forma de ganxo (hooked end), en forma de 
con o aixafats (flat end), tal com es veu en la taula 1.1. Depenent de la forma de la 
fibra es tindrà més o menys adherència, per tant, aquest aspecte és molt important pel 
comportament estructural del FRF. 
 

Taula  2.1 Tipus de fibres segons els material, el procés de fabricació i la forma 

Material Procés d’obtenció Tipus de fibres 
   

• Metàl·liques • Conformades en fred - Recta de secció circular 
- Plàstiques - Tallades en làmines - Recta de secció rectangular 
- Fibra de vidre - Rascades en calent - Ondulada 
- Naturals  - Extrems amb con 
  - Extrems aixafats 
  - Extrems amb ganxo 
 
 La combinació del formigó autocompactable reforçat amb fibres aporta els 
avantatges de cadascun dels materials. Però també s’han de tenir més presents les 
limitacions que pot tenir. Actualment, encara s’estan desenvolupant mètodes per 
dosificació i optimització de la mescla, i són poques les aplicacions de formigó 
autocompactable reforçat amb fibres on es tingui en compte la capacitat estructural 
que aporten les fibres. En les jornades sobre els avenços de la construcció subterrània 
organitzades per l’ETSECCPB el 23 de maig del 2007, Bekaert va presentar algunes 
aplicacions ja realitzades amb èxit, on el FAC reforçat amb fibres té funcions 
estructurals. 
 

 
Fig.  2.2 Soleres de cases sueques (Bekaert) 
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Fig.  2.3 Elements prefabricats (dipòsits d’aigua i caixes de transformadors) (Bekaert) 

 

 
Fig.  2.4 Solera de retenció de la pressió d’aigua de la Potsdamer Platz, Berlin (Bekaert) 

 

 
Fig.  2.5 Anells de revestiment de túnel de San Vicenta a San Diego, California 

(Bekaert) 
 
 

2.1.1 Avantatges i limitacions 
 
 Els avantatges que suposa l’ús del FAC ja són prou coneguts, estalvi dels 
processos de vibrat i compactació, augment del rendiment i seguretat en l’obra i la 
reducció de soroll. Quan s’incorporen fibres disminueix la treballabilitat del formigó, per 
tant, s’ha d’anar amb compte per tal que es mantinguin les propietats del FAC. Tot i 
això, no vol dir que no es pugui obtenir una bona treballabilitat quan s’utilitzen fibres. 
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El comportament en fresc dependrà principalment de la quantitat de fibres i de la 
forma d’aquestes, ja que, unes fibres llargues o més esveltes s’oposaran més a la 
fluïdesa del formigó. D’altra banda, aquestes són les fibres que aportaran millor 
comportament estructural, per tant, s’haurà d’arribar a un compromís entre el caràcter 
autocompactable i les prestacions necessàries quan s’endureix la mescla. 
 
 Un altre aspecte a tenir en compte és l’orientació i distribució de les fibres. Per 
tal de tenir un correcte comportament, les fibres s’han de distribuir homogèniament 
per la matriu de formigó, i estarà determinat en gran mesura pel procés d’amassat del 
formigó. Alguns fabricants subministren les fibres encolades en pintes de tal manera 
que la cola es dissol amb el contacte amb l’aigua, d’aquesta forma, les fibres queden 
millor distribuïdes i s’evita la formació d’eriçons de fibres. Independentment de la 
distribució de fibres, s’ha comprovat (Grünewald, 2004) que en el cas de reforçar amb 
fibres el FAC, aquestes s’orienten segons la direcció del flux del formigó. En certs casos 
pot suposar un avantatge, ja que si s’orienten les fibres en la direcció de les tensions 
l’efectivitat és molt més alta. La contrapartida està en les situacions on es vulgui una 
distribució aleatòria, o quan la direcció del flux no coincideixi amb la de les tensions. 
Igualment, aquestes fenomen sempre s’haurà de tenir en compte. 
 

La manera d’abordar aquests problemes és trobar la quantia màxima de fibres 
que pot tenir la mescla sense que es perdi el caràcter autocompactable. Per fer-ho 
s’han d’establir uns requisits de treballabilitat, en general, es vol uns certa fluïdesa 
sense que hi hagi segregació, mentre que la capacitat de pas dependrà de l’armat de 
la peça que es vol formigonar. Per mantenir aquests criteris s’ha de jugar amb els 
components dels formigó. Per augmentar la treballabilitat sense disminuir la quantia de 
fibres es pot afegir més pasta al formigó o reduir la mida de l’àrid gros. Com que les 
fibres alteren l’esquelet mineral, disminuint la seva densitat, és necessari augmentar la 
quantitat de fins per compensar-ho. El que es busca és trobar la dosificació òptima de 
fibres segons l’aplicació. 

 
A part dels avantatges en fresc del FAC, les propietats quan està endurit també 

milloren. L’acabat del FAC és millor, té menys aire atrapat a l’interior, per tant, les 
condicions d’adherència amb les fibres milloren, tal com s’ha comprovat mitjançant 
assaigs pull-out (Grünewald, 2004). Si s’aprofita aquest fenomen amb el de la bona 
orientació de les fibres es pot aconseguir un FRF d’altes prestacions. 
 
 

2.1.2 Aplicacions 
 
 Les aplicacions del FRF són amplies i en els últims anys s’ha intensificat el seu 
ús. S’utilitzen en: Soleres sense juntes, com a substitució de la malla de repartiment; 
fonamentacions, pilons i lloses; elements prefabricats; revestiment de túnels, sigui 
projectat, en dovelles, com a revestiment final o com a protecció en incendi; 
paviments; estabilització de talussos i en formigó projectat. Fins ara els usos s’han 
centrat en situacions on les càrregues de flexió siguin petites, i s’han utilitzat com a 
substitució de malles de repartiment en elements poc armats. Aquestes aplicacions 
s’han acabat imposat degut a l’increment de rendiment a l’obra, ja que s’eliminen els 
temps de col·locació de la malla. 
 
 Actualment s’està fent un pas endavant, i es busca la contribució estructural de 
les fibres. Ja existeixen algunes normatives europees que les tenen en compte i donen 
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regles pel disseny estructural. La futura Instrucció EHE 2007 ja comptarà amb un 
annex sobre el formigó reforçat amb fibres. L’ús de fibres ja és una realitat en 
elements sotmesos a petites flexions, però encara no s’utilitza en altres elements 
perfectament vàlids, com la substitució parcial o total de l’armadura en forjats o bigues 
poc sol·licitades; i també com a substitució de l’armadura de tallant i torsió. 
 
 
2.2 COMPORTAMENT EN FRESC DEL FORMIGÓ D’ALTA 
TREBALLABILITAT REFORÇAT AMB FIBRES 
 

L’ús de fibres altera la treballabilitat del formigó en fresc, a mesura que 
s’augmenta la quantia de fibres, la seva longitud o la seva esveltesa, disminueix el bon 
comportament de la mescla. En canvi, per millorar l’efecte xarxa que aporten les fibres 
a la matriu de formigó interessarà que la longitud de les fibres sigui major al diàmetre 
de l’àrid, es recomana que la longitud de la fibra sigui com a mínim 2 cops la mida de 
l’àrid gros (Annex 18 de l’EHE 2007), com més longitud de fibra més gran és 
l’adherència d’aquesta. En canvi, hi ha situacions on s’ha de limitar la llargada, en 
formigó bombejat la longitud ha de ser menor a 2/3 del diàmetre del tub. Per això en 
la majoria dels casos la dosificació és un compromís entre la treballabilitat en fresc i la 
resistència un cop endurit.  

 
Per optimitzar el comportament en fresc és pot incidir en molts aspectes, la 

granulometria de l’àrid, la quantitat de fibres, la seva esveltesa, longitud i forma o la 
quantitat d’additiu. En FAC ja hi ha mètodes per tal fer el disseny de dosificacions, 
aquests sempre passen per trobar l’esquelet mineral de màxima densitat, i omplir-ne 
els buits amb pasta de ciment, aigua i filler. Quan s’afegeixen fibres, augmenta la 
porositat de l’esquelet mineral, per tant, s’ha de compensar amb l’augment de fins. 
D’aquesta manera l’ús de fibres no perjudica el comportament de la mescla. 

 
 

2.2.1 Caracterització del comportament en fresc 
 

Un formigó autocompactable (FAC) és aquell formigó que es capaç de fluir i 
omplir l’interior de l’encofrat passant entre les armadures només per l’acció del propi 
pes, i sense que es produeixi segregació entre els materials (Okamura, 1997). Aquest 
formigó d’altes prestacions es va desenvolupar per primer cop al Japó a la dècada dels 
80, va suposar una millora de les condicions laborals i de seguretat per l’operari durant 
la posta en obra, ja que s’estalvia el procés de vibrat. L’addició de fibres fa que sigui 
més difícil complir els paràmetres d’autocompactable, es produeix una pèrdua de 
prestacions en fresc, sobretot, en el correcte pas entre les armadures. Tot i així, en la 
majoria de les aplicacions de FRF es vol substituir part de l’armadura, per tant, no fa 
falta ser tant restrictiu en les prestacions del formigó. En el cas d’aquesta tesina s’ha 
estudiat un formigó d’alta treballabilitat, que es defineix com un FAC que no compleix 
algun dels requisits. 

 
Tant en formigons d’alta treballabilitat com en FAC els controls habituals de 

consistència deixen de ser vàlids. Va ser degut a la necessitat de nous paràmetres de 
control quan es va aprofundir més en el comportament en fresc, i es van crear tots els 
assaigs empírics o indirectes per formigons molt fluids. També, degut a la necessitat de 
comprendre millor el FAC s’han desenvolupat els reómetres per formigó, com a mètode 
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per estudiar el comportament fluid del formigó, ja que en aquest cas, la capacitat de 
fluir del formigó és un factor crític. 

 
Dins de la gamma d’assaigs per caracteritzar el comportament en fresc del 

formigó hi ha un compromís entre validesa científica de l’assaig i la dificultat tècnica al 
executar-lo, és a dir, que un bon assaig ha de ser representatiu del paràmetre que es 
vol estudiar i repetible en les mateixes condicions. Dins d’aquest marc, i concretament 
dins els formigons autocompactables, disposem d’un ampli recull de mètodes que ens 
permeten avaluar les tres condicions d’un formigó autocompactable, alta fluïdesa, 
capacitat de pas entre armadures i resistència a la segregació. En les recomanacions 
per formigons autocompactables de l’EFNARC (2002) s’inclouen fins a 10 assaigs 
diferents per caracteritzar les tres propietats del FAC, és obvi que mai serà necessari 
fer els 10 assaigs ni quan es dissenya un formigó i encara menys pel control en l’obra, 
ja que la majoria d’ells mesuren la mateixa propietat de forma diferent. En diferents 
estudis (Zerbino et al. 2006) s’intenta correlacionar els resultats de diferents assaig per 
tal de veure com caracteritzar el FAC amb dos o tres assaigs. Es pot deduir que fent 
tres assaigs ja es pot caracteritzar completament el comportament en fresc, ja que en 
el fons hem de valorar els tres aspectes del FAC que el defineixen. En l’esborrany de la 
nova instrucció de formigó (EHE, 2007) ja s’inclou un annex on s’indiquen els requisits 
d’autocompactabilitat. 
 
2.2.1.1 Assaigs indirectes 
 
 Els assaigs aquí esmentats ja tenen una acceptació global, tant per 
caracterització com per control dels formigons molt fluids, estan recollits des de fa anys 
en les recomanacions de FAC (Rilem, 2000 i EFNARC, 2002) i en alguns països, com el 
Japó, ja estan contemplats dins de les normatives. En el marc espanyol, l’esborrany de 
la EHE 2007 ja conté un annex on contempla els assaigs d’extensió de flux, l’embut V, 
la caixa en L i l’anell japonès per el control del FAC. Aquestes normatives i 
recomanacions també marquen quin és el rang de valors per acceptar un formigó com 
autocompactable. A continuació es ressenyen els assaigs indirectes utilitzats per 
caracteritzar el comportament en fresc del FAC. 
 

• Assaigs d’extensió de flux 
També conegut com a flow test, avalua la treballabilitat, mitjançant l’observació 
de la deformació total i la velocitat amb que ho fa d’una mostra de formigó 
sotmesa només al propi pes. S’utilitza un con d’Abrams situat sobre una planxa 
metàl·lica, el con s’omple de forma continua i sense compactar. Quan es retira, 
el con flueix de forma circular, es mesura el diàmetre mig de l’extensió final (Df) 
i el temps que tarda en arribar al diàmetre de 500 mm (T50). Permet valorar la 
capacitat de fluir del formigó i es pot observar qualitativament la possible 
segregació de la mescla. 
Els valors d’acceptació segons l’EFNARC són Df = 650 – 800 mm i T50 = 2 – 5 s. 
L’esborrany de la EHE-07 té uns criteris més flexibles Df = 550 – 850 mm i T50 
= 2 – 8 s. 
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Fig.  2.6 Esquema d’assaig d’extensió de flux 

 

 
Fig.  2.7 Assaig d’extensió de flux 

 
 
 

• Assaig d’anell japonès 
Aquest és un assaig que s’utilitza com a complement d’algun dels altres assaigs, 
té l’objectiu de mesurar la capacitat de pas entre les armadures. El procés és 
molt semblant a l’assaig d’extensió de flux, però al voltant del con es col·loca 
un anell de 300 mm de diàmetre suportat amb barres verticals de 120 mm 
d’alçada. La separació entre les barres és variable, però es recomana utilitzar el 
triple del diàmetre màxim. Els resultats que s’obtenen són el diàmetre final, que 
s’obté de la mateixa forma que el Df, i l’alçada de bloqueig, es mesura en 
quatre parts equidistants la diferencia d’alçada entre l’interior i l’exterior de 
l’anell (Δh), i es considera que hi ha bloqueig quan la diferencia és major a 10 
mm (EFNARC, 2002).  Aquest paràmetre és crític quan tenim FRF, pot ser 
adequat en aquest cas incrementar l’espai entre barres de 1 a 3 cops la 
longitud de la fibra. 
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Fig.  2.8 Esquema d’assaig d’anell japonès 

 
Fig.  2.9 Assaig d’anell japonès 

 
 

• Assaig d’embut V 
Amb aquest assaig es vol valorar la viscositat i la capacitat de pas del fluid. 
S’omple un embut de mides estandarditzades i que té una capacitat aproximada 
de 16 l, s’obre l’obertura inferior de cop i es cronometra el que tarda en buidar-
se (TV). També pot mesurar la segregació deixant reposar el formigó 5 minuts 
abans d’obrir l’embut (T5), si el temps de buidat augmenta de forma significant, 
vol dir que hi ha segregació. 
Segons les recomanacions de l’EFNARC el TV ha d’estar en 6 i 12 s, i es 
considera que hi ha segregació quan T5 és 3 segons major. En l’EHE-07 el 
criteri d’acceptació és TV = 4 – 20 s. 
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Fig.  2.10 Esquema de l’embut V 

 
• Assaig de caixa en L 

S’omple una caixa en forma de L que té unes barres verticals que separen el 
cos horitzontal del vertical. S’obre la  porta de separació, i un cop el formigó ha 
fluid, es mesura la relació entre les alçades als extrems del cos horitzontal; 
també es cronometra el temps que tarda el formigó en arribar les marques de 
200 i 400 mm. 
La relació entre les dues alçades ha d’estar entre el 0,8 i 1,0 segons l’EFNARC, 
2002, i en l’EHE-07 entre 0,75 i 1,0. 

 

Fig.  2.11 Esquema de caixa en L 
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• Assaig de caixa en U 
Molt semblant a l’anterior, una caixa en forma de U i amb 3 barres verticals que 
fan de separador a la part inferior. El formigó ha de fluir i pujar d’un braç a 
l’altre braç per acabar d’omplir tota la U, es mesura la diferència d’alçades entre 
els dos extrems. 
En les recomanacions de l’EFNARC s’indica que la diferencia entre alçades entre 
un braç i l’altre ha de ser menor a 30 mm. 
 

 

Fig.  2.12 Esquema de caixa en U (Bravo, 2004) 

 
• Assaig fill box 

És un recipient transparent amb un conjunt de barres horitzontals. Es va 
omplint i observant la capacitat de pas entre armadures que té el formigó, es 
mesurar el percentatge de caixa que s’ha pogut omplir. És un assaig més 
complicat i no gaire habitual. 
Perquè es pugui considerar que el formigó és autocompactable, l’EFNARC 
recomana que el percentatge d’omplerta sigui major al 90 %. 
 

 

Fig.  2.13 Esquema d’assaigs fill box (Grünewald, 2004) 

 
• Assaig Orimet 

Utilitza un cilindre vertical, el qual s’omple de formigó, i es mesura el temps que 
es tarda des de que s’obre l’orifici inferior fins que es pot veure la llum pel forat 
de sota mirant des de dalt, és molt semblant a l’assaig d’embut. 
Com a valor d’acceptació el temps de buidat ha de ser menor a 5 segons. 
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Fig.  2.14 Esquema d’assaigs Orimet (EFNARC, 2002) 

  

2.2.2 Introducció a la reologia 
 

Si es vol aprofundir més en el comportament en fresc del formigó s’ha de 
recórrer a la reologia. La reologia es defineix com la ciència que estudia el flux i la 
deformació d’un material. La manera més habitual de caracteritzar la fluïdesa d’un 
material és mitjançant el binomi tensió tallant (τ) – velocitat de deformació (γ& ), 
l’exemple més clàssic és el del fluid newtonià que compleix la relació lineal entre τ-γ& , i 
on la constant de proporcionalitat és la viscositat dinàmica (μ): 
 

γμτ &·=      (2.1) 
 

Hi ha altres models de comportament més complicats, els fluids de Bingham 
mantenen la relació lineal entre tensió i velocitat de deformació però tenen una tensió 
llindar per la qual és comencen a deformar, aquest és el model més acceptat pel 
comportament del formigó. Llavors, per definir el comportament en fresc del formigó 
es necessitaran dos paràmetres, la tensió llindar (τ0) i la viscositat (μ). 
 

γμττ &·0 +=      (2.2) 
 

Hi ha fluids que no tenen una viscositat constant, és el cas dels fluids dilatants i 
pseudo-plàstics, on la viscositat augmenta o disminueix segons la tensió tangencial. 
Aquest model incorpora una constant (e), exponent de Herschel-Bulkley, que en el cas 
de ser major a la unitat (e>1) parlem de fluids dilatants, que tenen una alta densitat 
de partícules en suspensió que augmenten la viscositat a mesura que es deforma més, 
en canvi, en els pseudo-plàstics, la viscositat disminueix quan augmenta la deformació 
(0<e<1), vol dir que les partícules s’orienten i faciliten la fluidesa quan augmenta la 
velocitat de deformació. 
 

eγμττ &·0 +=      (2.3) 
  

En el següent esquema es mostren els principals models de comportament 
reològic. 
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Fig.  2.15 Esquemes de diferents comportaments reològics 

 
Apart d’aquests models n’hi ha que tenen en compte altres propietats, com ara 

fluids que depenen del temps, fluids tixotròpics i reopèctic, la seva viscositat depèn de 
la història de deformacions, és a dir, que l’estructura interna té la propietat de trencar-
se i refer-se al cap d’un temps. 

 
 

2.2.3 Mesura de paràmetres reològics 
 

 Els paràmetres reològics defineixen completament el comportament d’un fluid, 
centrant-se en el model de Bingham, que és el que defineix el comportament en fresc 
del formigó, només són necessaris dos paràmetres per caracteritzar-ne les propietats 
(τ0 i μ). Per mesurar-los hi ha dues filosofies, la primera és fent un assaig que provoqui 
una deformació tangencial al formigó, així, si podem mesurar la velocitat de 
deformació i la força necessària, obtenim directament la gràfica τ -γ& . Aquest mètode 
és el més racional, però té l’inconvenient de requerir una maquinària i aparells de 
mesura complexes, només aptes per laboratoris. Aquest és el cas dels viscosímetres i 
reòmetres comercials per formigó, com el BML-Viscometer (Weiring, 1990) de la figura 
2.16. La tensió tangencial està provocada per dos cilindres coaxials, l’exterior, actua de 
recipient per el formigó i és el q gira, el cilindre interior mesura la força de torsió que 
fa el fluid sobre aquest. El reòmetre fa girar el cilindre a diferents velocitat i en registra 
el moment torsor. Fent les transformacions adients segons els paràmetres geomètrics 
dels cilindres s’obté la recta τ -γ& . 
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Fig.  2.16 Fotografia i esquema d’un reòmetre BML-Viscometer 

 
L’altra alternativa per caracteritzar el comportament fluid són els assaigs 

indirectes que mesuren la consistència i fluïdesa vistos en l’apartat 2.2.1. En aquests 
assaigs simples s’ha d’assegurar que els paràmetres reològics tenen un paper principal 
en el resultat i per tant és possible obtenir resultats comparatius del comportament 
fluid del formigó. L’origen de tan diversos mètodes és degut a la necessitat de conèixer 
el comportament de formigons d’alta treballabilitat, i tenen l’avantatge de ser 
realitzables en condicions poc asèptiques com les de l’obra. En contra seu, s’ha de dir 
que els resultats que donen estan relacionats amb la fluïdesa però hi pot haver 
variables que modifiqui el resultat, per tant, hi pot haver formigons amb el mateix 
resultat però amb diferent comportament i viceversa. Tal com es comentarà més 
endavant, quan s’analitzin els resultats de la campanya experimental, existeixen 
estudis que relacionen els valors dels assaigs indirectes amb els paràmetres reològics, i 
viceversa. 
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2.3 COMPORTAMENT I CARACTERITZACIÓ RESITENT DEL 
FORMIGÓ REFORÇAT AMB FIBRES 
 

Les fibres actuen com una xarxa que fan de pont entre les fissures de la matriu 
de formigó. L’objectiu és donar capacitat resistent al formigó després que hagi fissurat, 
d’aquesta manera s’aconsegueix un material amb ductilitat, és a dir, amb capacitat de 
deformació abans que col·lapsi. A part d’això, les fibres repercuteixen en molts dels 
aspectes resistents del formigó: 

 
• Compressió, la resistència màxima no varia però el trencament no es produeix 

de manera tant fràgil. 
 
• Tallant, les prestacions davant de l’esforç tallant milloren molt (Gettu i 

Barragan, 2004), a causa de l’augment de fricció que suposen les fibres i el 
millor repartiment de tensions respecte l’ús de barres. La incorporació de fibres 
produeix un augment de la resistència màxima i tenacitat davant del tallant. 

 
• Tracció, la resistència màxima no es veu alterada per la presencia de fibres, 

aquestes comencen a treballar a partir de la fissuració del formigó, conferint 
una resistència residual addicional. 

 
• Flexió, el comportament a flexió depèn de la capacitat a compressió i sobretot 

a tracció. Donat que la resistència a tracció és molt menor, en les fibres 
traccionades trencarà el formigó, i les fibres que cusen les fissures resistiran les 
traccions,  mentre que el cap de compressions es comportarà de forma elàstica. 

 
• Impacte, la resistència a l’impacte augmenta i el trencament es produeix 

dúctilment. 
 

• Fatiga, si es reparteixen les fissures i es redueix la seva obertura la resistència 
a la fatiga augmentarà significativament. 

 
• Tenacitat, aquesta és la propietat que es veu més afectada per la incorporació 

de fibres, l’augment de tenacitat significa que el material té capacitat de 
resistència i d’absorbir energia un cop fissurat. 

 
• Durabilitat, es veu clarament millorada, ja que es redueixen les obertures de 

les fissures formades.  
 

D’altres propietats com el mòdul elàstic, el coeficient de poisson, la retracció i la 
fluència, no es veuen afectades per les quanties de fibres habituals (ACI Committee 
544, 1995).  

 
Com ja s’ha dit, entre les propietats més importants de formigó reforçat amb 

fibres metàl·liques, hi ha el guany de tenacitat i resistència residual un cop ha fissurat 
el formigó. Aquestes dues característiques són les més importants si es vol tenir en 
compte la contribució estructural que aporten les fibres. Un dels cavalls de batalla està 
en el fet de com caracteritzar la resposta estructural, tant a nivell tensional com amb la 
capacitat d’absorbir energia. Entre els mètodes existents sempre hi ha tres aspectes a 
considerar, la fiabilitat del mètode, que sigui vàlid a nivell conceptual i científic per 
obtenir els paràmetres que busquem i sense una excessiva dispersió de resultats; 
també que tingui aplicabilitat, és a dir, que es pugui aplicar a tantes situacions com 
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sigui possible; i per últim s’ha de poder executar amb facilitat i amb el mínim de 
recursos. És important destacar la importància de poder obtenir resultats sense 
dispersió, si es vol tenir en compte la capacitat resistent, ja que si es treballa amb 
valors característics, una gran variació en els resultats disminuiria molt aquesta 
capacitat. 

 
Per obtenir els valors de resistències residuals i tenacitat que aporten les fibres 

de manera experimental hi ha tres famílies d’assaigs. Els de tracció directa, els de 
tracció indirecta i els de flexotracció, que són els més utilitzats. A continuació es 
ressenyen els aspectes més importants de cada assaig. 
 
 

2.3.1 Assaigs de tracció directa 
 
 Per obtenir valors de resistència a tracció màxima i residual, el mètode més 
intuïtiu és mitjançant un dels assaigs de tracció directa. Tenen l’avantatge d’estar 
mesurant just el que es vol obtenir com a resultat, la resistència a tracció donat un 
nivell de fissuració. El major problema està en la dificultat d’execució, que fins i tot en 
la condicions més estrictes de laboratori hi ha molts problemes per tal de complir amb 
les especificacions dels assaigs. 
 
 El problema més important d’aquest tipus d’assaig està en aconseguir una 
subjecció prou forta per tal que la proveta no trenqui per aquesta zona de debilitat. I 
també s’ha de garantir que la força de tracció sigui perpendicular per tal que la fissura 
s’obri de la forma més uniforme possible, sense introduir flexions indesitjables. 
 
2.3.1.1 Cilindre amb entalla 
 
 Aquest assaig segueix les recomanacions de proposades per la Rilem (Rilem TC 
162 TDF: Test and design methods for steel fibre reinforced concrete Uni-axial tension 
test for steel fibre reinforced concrete, 2001). Utilitza una proveta cilíndrica la qual té 
una entalla perimetral a la part central, la qual es sotmet a una tracció directa 
perpendicular a l’entalla. D’aquesta forma es pot mesurar i controlar l’assaig per 
l’obertura de fissura, de tal forma que s’evita el trencament brusc de la matriu de 
formigó i no es perd informació del comportament posterior. El canvi brusc de secció 
en la zona central pot portar problemes degut a les tensions secundàries que 
apareixen, això es tradueix amb una reducció de la resistència de tracció de la matriu 
de formigó. Té l’avantatge d’utilitzar una proveta de diàmetre habitual, però la 
dificultat d’haver d’utilitzar algun tipus d’adhesiu com a subjecció de la proveta, aquest 
ha d’estar ben repartit per la superfície per tal de transmetre correctament les 
traccions a la proveta. A més, les resistències residuals són molt sensibles a la 
quantitat i posició de les fibres al pla de trencament. S’ha comprovat experimentalment 
(Barragán, 2003) que la rotació de les peces durant l’assaig no aporta canvis 
significatius en els resultats i que és prou representatiu del material. 
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Fig.  2.17 Assaig de tracció directa (fotografia de Filipe Laranjeira, 2007) 

 
2.3.1.2 Proveta en forma d’os de gos 
 
 El nom d’aquest assaig es degut a la forma peculiar de la proveta, es busca que 
la zona més dèbil sigui la part central, per tal d’acotar la zona de fissuració i poder 
mesurar l’obertura de fissura. Es col·loquen 4 LVDTs que mesuren la deformació, i 
s’utilitzen per el control del assaig. Si el trencament no es massa fràgil i la diferencia de 
mesures entre els 4 LVDTs és prou petita l’assaig s’executa correctament. 
 

 
Fig.  2.18 Assaig de tracció directa amb proveta en forma d’os de gos 

 
 

2.3.2 Assaigs de tracció indirecta 
 
2.3.2.1 Assaig de doble punxonament 
 
 L’assaig de doble punxonament (double punching test, DPT) va ser ideat 
originalment per Chen (1970) com a mesura indirecta de la resistència a tracció. 
Consisteix en un cilindre col·locat verticalment, el que està subjecte a dues forces 
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puntuals uniaxials oposades, aplicades sobre dos punxons metàl·lics circulars situats 
concèntricament a les cares del cilindre, tal com es veu en la figura 2.19. Amb aquesta 
configuració es forma un estat triaxial de compressions sota els punxons metàl·lics, 
però immediatament després apareix una tracció gairebé uniforme en la direcció 
circumferencial. El mode de trencament habitual és mitjançant la formació de plans de 
ruptura diametrals, i la formació d’un con de penetració sota cada punxó (fig. 2.20). 
 
 Habitualment s’utilitzen provetes de 150 mm de diàmetre (2b) i amb un punxó 
de 37,5 mm (2a). La longitud de la proveta és 150 mm (2h), així que l’esveltesa és 1. 
Tot i així, aquest paràmetres poden variar, sobretot en caso que s’assagen testimonis 
circulars. 
 

 
Fig.  2.19 Configuració de l’assaig de doble punxonament 

 

 
Fig.  2.20 Esquema de la proveta i de les superfícies de trencament a l’assaig 

de DPT (Saludes, 2006) 
 
 
 L’assaig no va tenir tanta acceptació com l’assaig brasiler com a mètode per 
avaluar la resistència a tracció, però actualment ha estat adaptat per assajar formigó 
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reforçat amb fibres al departament d’enginyeria de la construcció de la UPC, i s’ha 
rebatejat com assaig Barcelona. 
 
2.3.2.2 Assaig brasiler 
 
 L’assaig brasiler és el mètode més estàndard per avaluar la resistència a tracció 
del formigó. Es molt senzill d’executar, utilitza una proveta de Ø150 x 300 mm, igual 
que per compressió, col·locada de forma horitzontal. Quan s’aplica la càrrega es 
formen unes tensions horitzontals de tracció en tota la longitud del diàmetre vertical, 
entre els dos plats de càrrega. Per formigó en massa és l’assaig més simple i fiable, i 
per això és el més habitual, però per FRF apareixen problemàtiques importants. Per 
grans obertures de fissura es produeix l’aixafament de les zones on s’aplica la càrrega, 
el que contribueix a incrementar la resistència residual mesurada. L’assaig és inestable 
davant el control per obertura de fissura, ja que degut a la longitud de la proveta les 
fissures es formen interiorment. 
 
 Per evitar aquests problemes es pot aplicar la càrrega mitjançant una barra 
metàl·lica, de tal manera que es mantingui la superfície en contacte amb la proveta. 
També es pot tallar, de manera que el cilindre tingui una alçada menor, per tal de 
poder mesurar la fissura correctament. Tot i així, aquest no es gaire comú i els 
resultats de que dóna no són molt fiables. 
 
 
 
 

 
 
Fig.  2.21  Assaig brasiler convencional (esquerra) i adaptat per FRF (dreta), (Carmona 

et al. 1998). 

Barra de càrrega 
Llistó de fusta 
 

Proveta 
 

Extensómetre 

 
2.3.2.3 Assaig wedge-splitting 
 
 Aquest assaig també va ser ideat per mesurar resistències a tracció del formigó 
en massa. Consisteix en una proveta amb una entalla en la part central, la càrrega 
s’aplica amb una falca que empenyen els suport cilíndrics adherits a costat i costat de 
l’entalla, de tal manera que a mesura que empeny el pistó s’obre una fissura pel pla 
marcat. Vas ser creat per Linsbauer i Tschegg (1986) i millorat més endavant per 
Brühwiler i Wittmann (2003), amb formigó en massa s’han obtingut resultats 
satisfactoris, però no hi ha gaires experiències en el camp del FRF. Tot i així, presenta 
diversos avantatges, respecte d’altres mètodes. La maquinària necessària és l’habitual, 
una premsa de compressió convencional; l’assaig es pot fer tant amb provetes 
prismàtiques com amb cilíndriques, el que permet assajar testimonis extrets 
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d’estructures existents; es pot mesurar l’obertura de fissura amb un extensòmetre de 
manera senzilla, i permet el control de l’assaig per obertura de fissura de forma 
estable. 
 

 
Fig.  2.22  Configuració de l’assaig wedge-splitting, (Brühwiler y Wittmann 2003). 

 
 

2.3.3 Assaigs de flexotracció 
 

Els assaigs de flexotracció són els més habituals per la caracterització i control 
del formigó amb fibres, hi ha varies configuracions típiques en bigues i pannells que 
estan recollides en nombroses normatives. Són més senzills i fiables que els assaigs de 
tracció directa, però són feixucs de fer ja que acostumen a ser provetes de mida gran. 
Una altra dificultat rau en com extreure el valor de la resistència a tracció i les tensions 
post-pic, ja que, la distribució de tensions a una secció és força complicada quan la 
proveta està fissurada. També hi ha certs problemes de dispersió amb algun dels 
assaigs. Tot i que, segons Grünewald (2004), quan s’utilitzen amb FAC l’orientació de 
les fibres afecta als assaigs de flexió amb biga, de tal manera que augmenta la 
capacitat resistent i disminueixen el coeficients de variació. 
 
2.3.3.1 Càrrega central 
 
 Els assaigs a flexotracció els més comuns són els de bigues prismàtiques, i 
entre les configuracions possibles hi ha el de la càrrega central. L’esquema és el de la 
biga birecolzada de forma isoestàtica on la càrrega s’aplica al centre de la proveta, el 
control de l’assaig s’acostuma a fer segons la fletxa. D’aquesta forma es força la 
formació de la fissura a la zona central de manera que la rotació de la proveta és més 
estable. Es busca, doncs, que la lectura i control sigui més estable. És dels més senzills 
de executar, però comporta els inconvenients anteriorment esmentats. 
 
 Una modificació d’aquest, els l’assaig de càrrega central amb entalla. Aquest 
compta amb més suport, ja que va ser introduït com a Rilem com a 3-point bending 
test (Rilem TC-162 TDF) i ara ja ha passat a la normativa europea (EN 14651:2005). 
També és el més habitual en les normatives de formigó amb fibres per calcular les 
resistències residuals. Utilitza una proveta prismàtica de base 150 x 150 mm i de 550 – 
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600 mm de llargada, es posiciona sobre uns rodets de forma isostàtica de forma que hi 
hagi una llum de 500 mm. La càrrega s’aplica al centre i el pla de ruptura es força amb 
una entalla de 25 mm situada a la part de sota. Hi ha dues alternatives contemplades 
tant pel  control com per la lectura, es pot mesurar la deflexió de la proveta mitjançant 
un LVDT situat en un marc metàl·lic enganxat a la proveta; o mesurant directament 
l’obertura de fissura a l’entalla (CMOD). Entre els grans avantatges que té hi ha el fet 
de poder mesurar directament la fissura que es forma, i per tant, és més fiable per 
poder obtenir la caracterització del material, ja sigui per tensions o per energies 
dissipades. 
 

 
Fig.  2.23 Esquema de l’assaig de flexotracció de tres punts amb entalla segons la 

normativa EN 14651:2005 
 

 El gran problema que comporta l’assaig és que s’està forçant el pla de 
trencament, i els resultats són molt sensibles a la quantitat de fibres que cusen les 
fissures. Aquest fet provoca que hi hagin dispersions molt altes, del ordre del 20%, i 
que per tant, els valors característics siguin molt baixos. 
 

23

Capítol 2. Estat del coneixement



0 6

0

5

10

15

20

25

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

CMOD (mm)

C
àr

re
ga

 (
kN

)

0

15

30

45

60

75

Te
n

ac
it

at
 (

N
·m

)

Càrrega
Tenacitat

 
Fig.  3.24 Corba de càrrega – CMOD i de tenacitat típiques obtingudes de l’assaig de 

flexotracció EN 14561 
 

2.3.3.2 Càrrega a terços 
 
 Les normatives que contemplen aquesta tipologia són, la belga (NBN B 15-238), 
l’americana (ASTM C-1018) i la de l’EFNARC (1996). Respecte els assaigs amb càrrega 
central té l’avantatge de no forçar el pla de trencament, així la ruptura es produeix pel 
punt més dèbil. Aquest fet també comporta certs inconvenients, ja que no es pot 
mesurar l’obertura de fissura, i la rotació de la proveta no és estable. Aquesta 
problemàtica repercuteix amb la dispersió dels assaigs, i fa que siguin necessaris més 
assaigs i que les resistències característiques siguin molt baixes. 
 

 
Fig.  2.25 Esquema de l’assaig de flexotracció amb càrrega a terços segons la 

normativa belga NBN B 15-238. 
 
2.3.3.3 Plafons 
 
 La idea dels plafons és poder fer un control del comportament del formigó 
projectat reforçat amb fibres. El formigó projectat, en molt casos serveix per retenir 
despreniments, ja sigui en túnels o talussos, així que saber quina és la resposta del 
formigó projectat davant d’una càrrega puntual és molt representatiu de la situació real 
un cop en servei. Es busca la màxima tenacitat possible per tal de poder aguantar 
càrregues després de la fissuració.  
 

Les dispersions són menors que amb els assaigs amb bigues, ja que la  
superfície de trencament és molt major, però la gran mida de les provetes fa que sigui 
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més complicat l’assaig, les provetes poden pesar fins a 90 kg. Un altre problema és el 
d’aconseguir una superfície prou regular i plana en la cara superior per poder fer 
l’assaig, com que els motlles s’omplen projectant s’ha de fer amb cura per tal que el 
formigó quedi ben compactat, sense barraques i amb una superfície plana. 
 
 Els dos assaigs de plafons que hi ha són el plafó EFNARC i el de circular. El 
plafó EFNARC és una placa de forma quadrada, de dimensions 150 x 600 x 600 mm, 
que es recolza sobre un marc metàl·lic de 500 x 500 mm. És el que està més 
àmpliament acceptat pel formigó projectat. Com que l’assaig és hiperestàtic, les 
condicions de contorn no són constants durant l’assaig i l’àrea recolzada sobre el marc 
va variant. La diferent redistribució de càrregues fa que hi puguin haver diferents pics 
de càrrega. 
 
 Aquests problemes s’intenten esquivar mitjançant l’assaig de plaques circulars 
(ASTM C-1550). El plafó fa 800 mm de diàmetre i 75 mm d’espessor, i la gran 
diferencia radica en els recolzaments, en aquest cas són tres suports puntuals, 
separats a 120º, i dotats de ròtules esfèriques per tal que l’assaig sigui isostàtic. 
D’aquesta forma es pot determinar la distribució de tensions de forma més correcta, i 
el plans de trencament estan acotats. Per això és més apte per treure resultats del 
comportament tensional i de capacitat d’absorció d’energia del FRF. Igualment, hi ha 
relacions lineals (Bernard, 2002) entre la tenacitat d’ambdós plafons, i també entre 
aquests i els assaigs de bigues. 
 

  
Fig.  2.26 Assaig de plafó EFNARC (esquerra) i de plafó circular (dreta) executats als 

laboratoris Bekaert SA. 
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