
 
 
 
 

 

ANNEX A.  

INFORME DE CAMPANYA EXPERIMENTAL 
 
 

A.1 OBJECTIUS 
 

L’objectiu principal de la campanya és fer una caracterització de les propietats 
de resistència del formigó d’alta treballabilitat reforçat amb fibres metàl·liques, també 
s’aprofitarà per fer un anàlisi comparatiu entre l’assaig de flexotracció de tres punts i 
l’assaig Barcelona per tal de contrastar l’adequació d’aquest últim per el control en 
obra.  Com a objectius secundaris s’analitzarà el mode de trencament de les provetes 
de l’assaig Barcelona, i també es vol avaluar l’adequació del formigó amb fibres com a 
material estructural, ja que s’haurà analitzat la resistència a compressió i a tracció i la 
treballabilitat en fresc. Amés, s’ha provat l’additiu superplastificant de Sika. 

 
 

A.2 DEFINICIÓ DE CAMPANYA 
 

Per tal d’assolir els objectius proposats s’ha definit una àmplia campanya 
experimental. S’han realitzat dues sèries principals de formigó, una de resistència 
convencional i l’altre d’alta resistència, les dues d’alta treballabilitat, cadascuna de les 
sèries té quatre sub-sèries amb diferents quanties de fibres (amb 0 kg/m3, 20 kg/m3, 
40 kg/m3 i 60 kg/m3). En el següent quadre explicatiu estan resumides les vuit 
amassades que s’han fet: 
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Taula A.1 Dosificacions a assajar 

 Dosificació Quantia de fibres 
(kg/m3) 

Nom de 
l’amassada

A 0 A0 
A 20 A20 
A 40 A40 
A 60 A60 

   

B 0 B0 
B 20 B20 
B 40 B40 
B 60 B60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cada amassada es realitzaran assaigs en fresc i assaigs d’un cop endurit. La 
filosofia dels assaigs és caracteritzar les propietats mecàniques resistents del material, 
així com fer un control en fresc per tal de garantir-ne la treballabilitat, com que s’està 
utilitzant formigó autocompactable les propietats en fresc són primordials si es volen 
obtenir uns bons resultats en la campanya. 
 
 
A.2.1 Fabricació de formigó al laboratori  
 
Per a la fabricació del formigó i les provetes al laboratori s’han seguit les normatives 
UNE 83502:2004 i UNE 83504:2004, excepte en l’apartat de compactació ja que no és 
necessari degut a l’alta treballabilitat del formigó, que tindrà característiques semblants 
al formigó autocompactable. Els materials necessaris per les amassades: 
 
• Motlles necessaris per amassada 

o 9 Motlles cilíndrics de Ø150 x 300 mm 
o 10 Motlles cilíndrics de Ø150 x 150 mm 
o 6 Motlles prismàtics de 150 x 150 x 600 mm 

 
• Materials de dosificació 

o Dosificació A 
 Àrid calcari separat en les següents fraccions: Grava 12/20mm, 

graveta 5/12mm, arena 0/5mm i arena 0/2mm. 
 Filler calcari. 
 Ciment Uniland® CEM I 52,5. 
 Aigua de la xarxa d’abastament de Barcelona. 
 Súper-fluidificant Sika Viscocrete® 5920. 

 
o Dosificació B 

 Àrid calcari separat en les següents fraccions: Grava 12/20mm, 
graveta 5/12mm, arena 0/5mm i arena 0/2mm. 

 Filler calcari. 
 Fum de sílice Bettor. 
 Ciment Molins® CEM I 52,5 R. 
 Aigua de la xarxa d’abastament de Barcelona. 
 Súper-fluidificant experimental Sika Viscocrete® 30 TSG. 
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o Fibres: Bekaert Dramix® RC-80/60-BP. Amb les següents característiques: 
 Longitud de 60 mm. 
 Diàmetre 0,71 mm.  
 Esveltesa (longitud/diàmetre) 85.  
 Extrems conformats, hooked end.  
 Encolades en pintes.  
 Resistència a tracció 2300 N/mm3. 

 

 
Fig.  A.1 Fibres Bekaert Dramix® RC-80/60-BP 

 
• Consideracions de seguretat 

Es necessari l’equip de protecció individual (EPI) que inclou guants, botes i ulleres 
de seguretat durant la manipulació de les provetes. Per fer les amassades de 
formigó també es necessitarà roba adequada (pantalons i jersei) i màscara. 

 
 
A.2.2  Assaigs en fresc  
 

Per garantir que un formigó sigui autocompactable s’han de complir uns criteris 
de treballabilitat que s’han de justificar mitjançant assaigs. En la present campanya 
l’objectiu principal no era garantir aquestes condicions a la perfecció, sinó que ha 
primat l’interès del comportament resistent amb l’addició de fibres. Per aquest motiu 
en les amassades que contenen fibres no han complert amb el criteri de bloqueig al 
pas entre armadures, que és necessari per definir un FAC. Tot i així, s’ha assegurat 
l’alta treballabilitat ja que les provetes moldejades no s’han vibrat. Per fer-ho s’han fet 
tres assaigs de control i caracterització: 

 
A.2.2.1 Reòmetre, BML-Viscometer 
 

Serveix per caracteritzar el comportament d’un fluid, mesurant les tensions 
tangencials quan està sotmès a una deformació imposada. S’obté la recta de 
caracterització d’un plàstic de bingham i el paràmetres que la defineixen ( 0τ  i μ ). 

 
Material necessari:  
• BML-Viscometer. 
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Fig.  A.2 Reòmetre BML Viscometer 

 
A.2.2.2 Assaig d’extensió de flux 
 

És una mesura indirecta de la capacitat de fluir del formigó. S’omple el un con 
d’Abrams i es retira, un cop s’ha estès la pasta s’ha de mesurar el major diàmetre i el 
perpendicular d’aquest i fer-ne la mitja (Df). També es mesura el temps que el flux 
tarda a arribar a una circumferència de 500 mm de diàmetre (T50). 

Material necessari: 
• Con d’Abrams. 
• Cinta mètrica. 
• Cronòmetre. 

 
Fig.  A.3 Assaig d'extensió de flux 

 
A.2.2.3 Assaig d’anell japonès 
 

Es vol mesurar la capacitat de pas entre les armadures. La metodologia és la 
mateixa que l’assaig d’extensió de flux però el con està envoltat per un anell de barres 
verticals. 

 
Material necessari: 
• Con d’Abrams. 
• Cinta mètrica. 
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• Anell de barres de diàmetre 300 mm i amb 13 barres de Ø16 mm amb una 
distància entre elles d’aproximadament 50 mm. 

 

 
Fig.  A.4 Assaig d'anell japonès 

 
 
A.2.3 Assaigs amb formigó endurit 
 

Per assolir els objectius marcats, la campanya ha d’incloure un nombre 
significatiu d’assaigs Barcelona i de flexotracció de cada amassada de formigó, aquests 
s’han realitzat a l’edat de 28 dies, en el cas del formigó d’alta resistència també s’han 
programat uns assaigs Barcelona a 7 dies per tal de veure l’evolució de la resistència 
pic i residual. A part, per tal de donar validesa a la campanya experimental s’han de fer 
uns assaigs de caracterització del formigó. En aquest cas s’han realitzat assaigs de 
compressió, de mòdul elàstic i brasiler, aquest últim només per les provetes sense 
fibres. En els assaigs de tracció indirecta i flexotracció es busca poder contrastar els 
resultats tan de resistències pic, com residuals i la variació que existeix al canviar la 
quantia de fibres. 

 

Taula A.2 Programació d'assaigs 

Compressió Mòdul elàstic Brasilers Barcelona Flexotracció Amassada 
7 dies 28 dies 28 dies 28 dies 7 dies 28 dies 28 dies 

A0 3 3 3 3 3 6 0 
A20 3 0 3 0 0 10 6 
A40 3 0 3 0 0 10 6 
A60 3 0 3 0 0 10 6 
        

B0 3 3 3 3 3 6 0 
B20 3 0 3 0 3 6 6 
B40 3 0 3 0 3 6 6 
B60 3 0 3 0 3 6 6 
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A.2.3.1 Compressió 

 
Es mesura la resistència a compressió d’una proveta cilíndrica de Ø150 x 300 

mm. Hem de refrentar-les per tal d’obtenir una superfície completament plana i poder 
realitzar l’assaig de compressió amb garanties. Se seguiran les normes UNE 
83507:1986 i UNE 83303:1984. 

 
Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150 x 300 mm. 
• Morter de sofre per refrentar les provetes. 
• Premsa Ibertest MEH 3000. 

 
A.2.3.2 Mòdul d’elasticitat 
 

Es fan 3 cicles de càrrega i descàrrega des de 0,5 N/mm2 fins a un terç de la 
resistència a compressió. Es mesura a tres punts separats 120º l’escurçament de la 
proveta cilíndrica de Ø150 x 300 mm. Hem de refrentar-les per tal d’obtenir una 
superfície completament plana i poder realitzar l’assaig amb garanties. Se seguiran les 
normes UNE 83303:1984 i UNE 83316:1996. 

 
Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150 x 300 mm. 
• Morter de sofre per refrentar les provetes. 
• 3 LVDTs per mesurar el desplaçament vertical de rang ±5 mm. 
• Anells de subjecció dels LVDTs. 
• Premsa Ibertest MEH 3000. 

 

 
Fig.  A.5 Fibres Configuració de l’assaig de mòdul elàstic 

 
A.2.3.3 Assaig Barcelona 
 

Aquest assaig està adaptat de l’assaig de doble punxonament per formigó en 
massa. Consisteix en aplicar unes càrregues concentrades a una proveta cilíndrica, de 
tal forma que es generin unes traccions al llarg de l’eix del cilindre. Està explicat amb 
més detall al capítol 3 i annex D. 
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Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150 x 150 mm. 
• 2 Punxons metàl·lics de Ø37,5 mm. 
• Cadena extensomètrica que mesuri l’elongació circumferencial, MTS 

632.11F-20 de rang ±3,75 mm. 
• Acondicionador de senyal Beta-M. 
• Premsa Ibertest MEH 3000. 

 
A.2.3.4 Assaig Brasiler 
 

Es mesura la resistència a tracció d’una proveta cilíndrica de Ø150 x 300 mm 
col·locada horitzontalment respecte els plats de càrrega. No fa falta refrenar-les i 
només és apte pel formigó en massa, per assajar formigó amb fibres s’han de disposar 
unes barres rígides que mantinguin la superfície de contacte. Es seguirà la normes UNE 
83306:1985. 

 
Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150 x 300 mm. 
• Premsa Ibertest MEH 3000. 

 
A.2.3.5 Assaig de flexotracció de tres punts 
 

L’assaig utilitza una proveta prismàtica de 150 x 150 mm de base i 600 mm 
d’alçada. Per realitzar l’assaig la proveta es recolza en dos punts i la càrrega s’aplica 
centrada en un punt, per tal de forçar fissura al centre es fa un entalla de 25 mm de 
profunditat, on es mesura l’obertura de fissura (CMOD). S’utilitzarà com a referència la 
norma EN 14651:2005 que recull les disposicions per fer l’assaig i mesurar la 
resistència a tracció. 

 
Material necessari: 
• Motlles prismàtics 150 x 150 x 600 mm. 
• Serra de cinta vertical. 
• Extensómetre electrònic per mesurar l’obertura de la fissura central.  
• Suports cilíndrics amb ròtules per recolzar la proveta. 
• Premsa Instron 8505.  
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