
 

 

 

 

 

CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS 
 
 
6.1 CONCLUSIONS 
 
 En aquest treball s’han anat desgranat tots els aspectes en relació a la 
caracterització i control del FRF mitjançant l’assaig Barcelona. S’han obtingut resultats 
de vuit materials diferents, amb i sense fibres, de resistència convencional i d’alta 
resistència, i tots d’alta treballabilitat. També s’han comparat els resultats obtinguts 
amb els assaigs habituals, el brasiler i el de flexotracció de bigues. Tot amb l’objectiu 
d’avaluar l’assaig Barcelona com a eina per fer el control sistemàtic en obra de FRF. En 
aquest capítol es presenten les conclusions a les que s’ha arribat després de la 
campanya experimental i l’anàlisi posterior. 
 
 S’ha comprovat la relació existent entre l’assaig BCN i el de flexotracció EN 
14561:2005. Per fer-ho s’han analitzat les tenacitats obtingudes a partir d’ambdós 
assaigs i s’ha vist que existeix una correlació quadràtica entre les dues, tot i que, la 
paràbola és prou oberta per poder assumir una recta com a model. Aquesta relació és 
important, ja que, indica que l’assaig BCN és apte pel control sistemàtic de materials. 
 
 Dins de l’apartat de les resistències obtingudes de l’assaig Barcelona, es pot 
concloure que, tant el mètode de bieles i tirants, com la primera expressió proposada 
per Chen (1970), donen valors correctes de la resistència a tracció de la matriu de 
formigó. I aquesta no es veu modificada per la presencia de fibres. També s’observa 
que l’assaig BCN és prou robust per avaluar resistències a tracció del formigó sense 
cap altre assaig complementari. 
 

El formigó reforçat amb fibres té una branca de resistència residual un cop 
fissura el formigó. Aquesta assoleix un mínim just després de la fissuració, i creix 
ràpidament fins un valor màxim de resistència residual (menor a la resistència pic) que 
va decreixent lentament a mesura que es perd l’adherència entre formigó i fibra. 
Aquest comportament és prou lineal com per poder assumir que la resistència residual 
és uniforme, i el seu valor depèn del tipus de fibres, la seva quantia i, en menor 
mesura, del tipus de formigó. 
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S’ha proposat un model simple per obtenir la resistència residual del material a 
partir de l’assaig BCN. De tal manera que es pot fer ús d’aquest per controlar d’una 
manera ràpida i simplificada les propietats resistents del FRF. Aquest model consisteix 
en un coeficient constant que multiplica la resistència obtinguda de l’assaig Barcelona 
quan l’elongació circumferencial és de 2,5 mm.  

 
A part, també s’ha proposat una altre model que prediu el valor de la càrrega 

durant l’assaig Barcelona. Utilitza com a variables la quantia de fibres i la resistència a 
tracció de la matriu. És important ressaltar que els paràmetres d’aquest model s’han 
ajustat amb la campanya realitzada, i per tant, no s’han contrastat amb més materials, 
però hauria de ser vàlid pel tipus de fibra utilitzat. L’increment de la resistència residual 
de l’assaig BCN és potencial respecte la quantia de fibres(Q0,5). 

 
L’altre aspecte mecànic que s’ha analitzat és el trencament de les provetes. 

S’han classificat els tipus de ruptures que es donen a l’assaig BCN per tal d’aprofundir 
en els mecanismes de fissuració de l’assaig. S’ha constat quins modes són els més 
habituals, i s’ha corroborat que els resultats obtinguts no depenen de com trenquen les 
provetes. 
 
 En l’apartat de la treballabilitat, es conclou que es pot obtenir FRF d’alta 
treballabilitat. El comportament en fresc afecta directament a les prestacions 
mecàniques, per tant, quan es treballa amb formigó d’alta treballabilitat o FAC i 
reforçat amb fibres s’ha de ser molt curós amb l’estat en fresc. La incorporació de 
fibres redueix la treballabilitat de la mescla i augmenta molt l’obstrucció davant de les 
barres d’armat. 
 

Els resultat obtinguts en la campanya experimental realitzada per les quanties 
de 60 kg/m3 no han sigut satisfactoris. Els valors de la càrrega i la tenacitat per 
aquests materials han donat molt semblants a la quantia de 40 kg/m3. L’assaig BCN no 
diferencia amb claredat entre 40 i 60 kg/m3, en canvi, l’assaig de flexió sí que 
diferencia entre aquests dos materials. 
 
 
6.2 FUTURES LÍNIES DE TREBALL 
 

L’assaig Barcelona ja s’ha contrastat com a mitjà per fer el control en obra del 
FRF. D’altra banda, hi ha certs aspectes en els que s’ha d’aprofundir per tal d’acceptar-
lo totalment, sobretot, si es vol utilitzar l’assaig per caracteritzar materials. 

 
El model de bieles i tirants s’ha vist vàlid per el càlcul de resistències. Però 

s’hauria de calibrar amb un model d’elements finits que tingui en compte els 
mecanismes de fractura no lineals. 

 
En la tesina s’han proposat dos models, un per obtenir la resistència residual a 

partir de l’assaig BCN, i l’altra, una formulació que simula la càrrega suportada per la 
proveta en l’assaig. Aquests models s’han calibrat amb els assaigs d’aquesta tesina, 
però falta comprovar-los amb diferents materials i tipus de fibres.  

 
També és necessari fer més assaigs amb formigons reforçats amb grans 

quanties de fibres, ja que, és en aquesta situació on s’ha vist que els resultats no són 
clars. I on poden aparèixer problemes d’orientació preferent de les fibres. 
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La campanya experimental realitzada és molt extensa. S’han analitzat els 
aspectes relacionats amb l’assaig BCN i el FRF. Els resultats obtinguts s’han 
documentat totalment als annexes de la tesina, de tal manera que és possible seguir 
aprofundint amb aquestes dades. En aquest línia, es poden obtenir models no lineals 
que representin de forma més real el comportament de les fibres a tracció.  

 
També s’ha de comprovar com afecta l’orientació de les fibres a l’assaig BCN. 

Aquest aspecte és important per provetes extretes de testimonis d’estructures ja 
construïdes. L’orientació de les fibres es un aspecte capdal en formigó d’alta 
treballabilitat, i s’ha de saber com afecta a l’assaig Barcelona. 
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