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RESUM 
 
 
 
 
Convencionalment s’ha assumit que el comportament del formigó sotmès a tensió és elàstic-
fragil. Tanmateix, la validesa d’aquesta hipòtesi depèn de l’escala de l’element i del material 
analitzat. En general, el formigó, es comporta com un material quasi-fràgi, amb la qual cosa, 
degut a la presència de de diferents fases, interfases pors i altres defectes és un material 
heterogeni. La fractura no és doncs totalment fràgil però si gradualment fràgil tot i que la seva 
ductilitat és relativament baixa. El nivell de ductilitat pot ser augmentat significativament 
mitjançant la incorporació de fibres al formigó.  
 
El principal objectiu d’aquesta tesina ha estat el d’analitzar els efectes de les fissures i la seva 
propagació en el comportament mecànic d’un material quasi-fràgil com el formigó. 
Concretament tracta de la ruptura per tallant a Formigons Reforcats amb Fibres (FRF) en 
assajos de tipus “push-off” en probetes prismàtiques. Tenint en compte que la ruptura per 
tallant (mode II de fractura) té lloc de forma acoplada amb la ruptura a tracció (mode I  de 
fractura) donant lloc per tant a un mode mixte de fractura, entès com una combinació dels 
modes I i II, també s’han dut a terme assajos a flexió en bigues simplement recolzades.  
 
L’anàlisi de la fractura per tallant  s’ha dut a terme mitjançant assajos de tall directe (push-off). 
Amb l’objectiu d’estudiar com afecta a la ruptura de la probeta la compressió lateral, s’han 
aplicat diversos graus de restricció lateral a les probetes assajades. A més, amb l’objectiu 
d’assegurar que les condicions de contorn de l’assaig es mantenen, s’han dissenyat i 
experimentat diferents set-ups.  
 
Usant les dades experimentals procedents dels assajos de les bigues entallades sotmeses a 
càrrega puntual a centre de llum i siplement recolzades, s’han obtingut els paràmetres que 
controlen el mode I de fractura mitjançant un programa d’anàlisi inversa. Finalment, aquests 
paràmetres s’han usat per modelar els assajos de tallant directe “push-off” mitjançant una 
anàlisi per elements finits no linials, basat en la  teoria de la mecànica de fractura no linial.  
 
Vàries conclusions s’han extret a partir de l’anàlisi experimental. Potser la més significativa és 
l’increment en la ductilitat del formigó a mida que el contingut de fibres ha augmentat i d’igual 
manera, a mida que la pressió lateral ha augmentat també. Pel que respecte als diferents set-
ups dissenyats per a introduir una pressió lateral a la probeta de formigó sotmesa a tallant, tots 
ells han donat com a resultat un funcionament satisfactori per a obtenir el comportament post-
pic i la relació existent entre la tensió de tracció i la tensió de tallant al moment de la ruptura.  
 
Per últim, referent a l’anàlisi numèrica dels assajos “push-off”, la principal conclusió de l’estudi 
ha estat la dificultat per a modelar el tallant directe mitjançant la teoria de la fractura discreta, 
sempre que sigui usant models de tensió a la fractura i comporatment de la massa de formigó 
disponibles a programes comercials. 


