
 

 

 

 

 

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1 ANTECEDENTS 
 

El principal problema del formigó, com a material de construcció, és la seva 
fragilitat i escassa resistència a tracció. Aquest fet va limitar el seu ús a elements 
massius treballant purament a compressió, fins l’aparició del formigó armat. Aquesta 
tècnica utilitza barres d’acer embegudes dins del formigó per resistir de forma eficient 
les traccions a la peça. D’aquesta forma les traccions són resistides per les barres 
d’acer i les compressions per la secció de formigó. Aquesta tècnica ha fet possible l’ús 
del formigó per peces sotmeses a tracció i flexió. 
 
 Un altra tècnica no tan desenvolupada és la de reforçar el formigó mitjançant 
fibres. Consisteix en utilitzar algun tipus de fibra barrejada amb la mescla com un 
component més del formigó, l’objectiu de la fibra seria conformar una xarxa capaç de 
resistir les traccions que el formigó no pot absorbir. Els tipus de fibres poden ser molt 
variats, en funció de les prestacions que volem i el cost, però es poden classificar 
depenent del material (metàl·liques, sintètiques, de fibra de vidre o naturals), segons 
la forma, l’esveltesa o la llargada. El formigó reforçat amb fibres (FRF) porta utilitzant-
se des de la dècada dels 70, però fins fa poc només per aplicacions no estructurals, 
paviments, soleres, talussos o per millorar la durabilitat. 
 

A causa de l’augment del cost de l’acer i de la ma d’obra, l’ús de les fibres s’alça 
com una alternativa molt vàlida per incrementar el rendiment dels materials i els temps 
i costos de la mà d’obra. Sobretot, si es combina amb altres tècniques modernes com 
el formigó d’alta treballabilitat o el formigó autocompactable. Amb aquests materials és 
possible estalviar-se o minimitzar els procediments de ferrallat i vibrat del formigó, 
aquests processos són els menys mecanitzat i que requereixen més mà d’obra, així que 
l’ús de FRF d’alta treballabilitat pot incrementar els rendiments, reduir el temps 
d’execució, augmentar la seguretat dels treballadors i reduir l’impacte ambiental. 
 

Per tenir en compte les prestacions que aporten les fibres al formigó s’han de 
poder avaluar de forma precisa, ja que hi ha un molts tipus de fibres i dosificacions 
possibles, les quals tenen comportaments diferents. La tendència actual està en 
combinar les tècniques experimentals amb models numèrics que reprodueixin el 
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comportament del formigó reforçat amb fibres (FRF). Però l’èxit en l’aplicació del FRF 
passa per disposar d’eines de caracterització i disseny, i pel fet de poder realitzar un 
correcte control en obra. En la actualitat el control s’ha de fer mitjançant assaigs de 
flexió de provetes emmotllades in-situ, els més comuns són els de bigues prismàtiques 
–com l’assaig belga, NBN B 15-238, o el de flexió de tres punts, EN 14561– acostumen 
a ser complicats, necessiten dos operaris per executar-los ja que aquestes provetes 
pesen més de 30 kg, a part les dispersions obtingudes són altes, això vol dir que 
aquesta tipologia d’assaig no és vàlida pel control sistemàtic. En aquesta línia, el 
departament d’Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya 
ha desenvolupat l’assaig de doble punxonament (DPT) aplicat al FRF, i l’ha rebatejat 
amb el nom d’assaig Barcelona. Amb l’objectiu de controlar la resistència i tenacitat de 
manera fàcil, eficaç i precisa. 
 
 Quan s’avalua el comportament estructural del FRF els factors bàsics són la 
resistència residual i la tenacitat. La resistència residual és la tensió de tracció que 
aporten les fibres quan fissura el formigó, aquesta acostuma a ser menor a la 
resistència a tracció del formigó, però suposa un plus a tenir en compte. És molt 
important comptar amb assaigs que reflecteixin la dispersió del material de la forma 
més fidel possible. La resistència característica es defineix com la menor al 95% dels 
casos, llavors, quan hi ha una alta dispersió de les resistències característiques són 
menors encara que els valors mitjos siguin els mateixos, i això pot minvar l’ús de del 
FRF. La tenacitat és la capacitat d’absorbir energia de fissuració abans del col·lapse, és 
la propietat més important que aporten les fibres i dóna molta idea de la resistència 
residual i és una mesura indirecta de l’eficàcia de les fibres en el formigó. 
 
 L’assaig Barcelona (BCN) suposa un salt endavant pel control sistemàtic del 
formigó reforçat amb fibres. Comparant amb els mètodes de flexió de bigues, l’assaig 
BCN és més ràpid, necessita menys operaris, genera menys residus i té menys 
dispersió. Ja s’han fet investigacions (Saludes, Aguado i Molins, 2006) per comparar 
l’assaig BCN amb l’assaig belga, amb resultats satisfactoris envers l’assaig Barcelona. 
En aquests treballs s’han buscat correlacions de tenacitat entre els dos assaigs, amb 
l’objectiu d’oferir garanties de la veracitat de l’assaig BCN. 
 
 
1.2 OBJECTIUS 
 
 Els objectius de la present tesina són: 
 

• Verificar l’ús de l’assaig Barcelona pel control sistemàtic de FRF. 
Es comparen els assaigs convencionals que s’utilitzen pel control a l’obra amb 
l’assaig BCN. La tenacitat i la resistència residual són els valors que s’han de 
comprovar durant el control, per tant, han d’existir relacions entre els resultats 
dels diferents assaigs per tal de corroborar l’ús de l’assaig Barcelona. També 
s’ha de verificar que sigui vàlid per tots els materials possibles. 

 
• Caracteritzar la resposta aportada per les fibres amb l’assaig Barcelona. 

Si l’assaig BCN és vàlid pel control de material també s’ha de saber fins a quin 
punt és vàlid per caracteritzar i dissenyar materials. Es buscaran models de la 
resposta aportada per les fibres i es comparà amb els assaigs convencionals de 
caracterització. Tant aquells que busquen la resistència a tracció de la matriu de 
formigó, com els utilitzats per avaluar la resistència residual un cop ha trencat 
el material. 
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l'assaig Barcelona



 
• Comprovar l’adequació de l’assaig Barcelona per formigons d’alta resistència i 

d’alta treballabilitat. 
Se sotmetran a l’assaig Barcelona materials d’altes prestacions, com el formigó 
d’alta resistència i formigó d’alta treballabilitat. Es busca poder caracteritzar-ne 
el comportament quan s’hi afegeixen fibres, es comprovarà com afecten a la 
treballabilitat i al comportament mecànic. 

 
Per assolir els objectius mencionats es realitzarà una campanya experimental 

que pugui comparar la resposta de diferents formigons segons les quanties de fibres 
afegides. Tot contrastant els resultats amb l’assaig de flexió a tres punts, EN 14561. 
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