
RESUM 
 
 

En la dècada dels 70 es va introduir el formigó reforçat amb fibres (FRF), i des 
de llavors ha anat evolucionant, incorporant diferents materials per millorar les 
prestacions del formigó. Les seves aplicacions són molt variades, en paviments, 
soleres, forjats o elements prefabricats, es busca la substitució parcial o, fins i tot, total 
de l’armadura passiva. Aquest material té un ventall de possibilitats segons els tipus de 
fibres, que es classifiquen segons el material del que estan fetes, el procés de 
fabricació o la forma i mida de la fibra. Per tant, perquè es generalitzi el seu ús han 
d’existir processos que caracteritzin les propietats aportades per les fibres, i 
mecanismes de control durant la seva aplicació. 

 
En aquesta línia el departament d’Enginyeria de la Construcció de l’escola de 

camins (ETSECCPB) de la UPC ha adaptat l’assaig de doble punxonament, proposat per 
Chen al 1970, per fer el control del FRF. Actualment, ha estat rebatejat amb el nom de 
assaig Barcelona (BCN), i s’alça com una alternativa als assaigs tradicionals com els de 
flexió amb bigues (el belga, NBN B 15-238, o el de la normativa europea, EN 
14651:2005). Aquests tenen problemes amb la dispersió dels resultats i que utilitza 
provetes de més de 30 kg, que s’han de manipular entre dos operaris. Per contra, 
l’assaig BCN, utilitza provetes cilíndriques de petites dimensions (Ø150x150 mm), té 
menys dispersió i esquiva la problemàtica de l’orientació preferent de les fibres. 
 
 Aquests assaigs busquen mesurar la resistència i la tenacitat després de la 
fissuració del formigó. La tenacitat és un paràmetre molt important, és la mesura de 
l’energia necessària per fracturar el formigó, i es calcula com l’àrea que queda per sota 
de la corba de la càrrega llegida durant l’assaig. Aquest paràmetre és molt interessant, 
ja que, informa de la ductilitat conferida al material i de la resistència residual. 

 
Aquesta tesina s’ha centrat en l’assaig Barcelona aplicat al FRF d’alta 

treballabilitat. I té com a objectiu principal buscar caracteritzar les propietats del 
material i comparar els resultats de l’assaig BCN amb l’assaig de flexotracció EN 14651. 
Per fer-ho s’ha dissenyat una amplia campanya experimental amb dos dosificacions de 
formigó, una de les quals és d’alta resistència, i amb 4 quanties diferents de fibres 
cadascuna. De cada material s’han fet assaigs de treballabilitat i de caracterització 
mecànica.  

 
Els assaig de caracterització en fresc s’han fet per veure la influència de les 

fibres en la treballabilitat. Posteriorment s’han emmotllat provetes per l’assaig BCN i 
per flexotracció. En l’anàlisi de resultats s’han comparant els resultats obtingut 
d’ambdós assaigs, s’han trobat relacions entre les tenacitats i resistències residuals. 
D’altra banda, s’han proposat models i formulacions del comportament de l’assaig BCN 
i per obtenir la resistència residual aportada per les fibres. També s’han comprovat les 
expressions existents per calcular la resistència de la matriu de formigó a partir de 
l’assaig de doble punxonament. Dins de l’anàlisi realitzat, s’han recopilat dades sobre el 
trencament de les provetes, per tal de comprendre millor els mecanismes de fractura a 
l’assaig Barcelona. 

 
 
 
 
 




