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Resum
En el present treball s'ha elaborat un model analític que permet determinar el
comportament mecànic de les bigues de formigó armat amb reforç de FRCM de fibres
vegetals, quedant-se del costat de la seguretat.
El FabricReinforcedCementitiousMatrix (FRCM) és un material compost de reforç, que
consisteix en col·locar un teixit dins d'una matriu de morter, per augmentar la resistència i
deformació última. Les fibres sintètiques fa temps que es troben en estudi i ja hi ha guies i
procediments específics per determinar-ne el comportament, no és el cas de les fibres
vegetals que el seu estudi no està tan avançat.
Per assolir l'objectiu proposat primerament s'ha estudiat amb detall la utilització de les
fibres vegetals per al reforç de formigó armat i posteriorment s'ha desenvolupat, validat i
aplicat un model analític per elaborar una anàlisi de sensibilitat estructural de les bigues
de formigó armat amb FRCM vegetal.
Fent servir diferents valors de variables d'entrada dins d'un rang escollit, s'ha realitzat un
estudi de sensibilitat de les variables de definició dels reforços amb FRCM de fibres
vegetals per veure la influència d'aquestes.
Els resultats mostren quines d'aquestes variables d'entrada tenen més influència per
poder augmentar la resistència màxima (deformació última i mòdul elàstic) i s'han de tenir
més en compte si volem reforçar bigues existents per allargar-ne la vida útil o les
prestacions mecàniques.
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Abstract
In the present work, an analytical model has been elaborated that allows determining the
mechanical behaviour of the concrete beams reinforced with vegetal fibers FRCM,
remaining at safety’s side.

The Fabric Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) is a composite reinforcing material,
which consists of placing a fabric inside a mortar matrix, to increase the ultimate strength
and deformation. Synthetic fibers have been under study for some time and there are
already specific guidelines and procedures for determining their behaviour, this is not the
case with vegetable fibers, whose study is not so advanced.

To achieve the proposed objective firstly has been studied in detail the use of vegetal
fibers for the reinforcement of concrete and later an analytical model has been developed,
validated, and finally applied to perform a structural sensitivity analysis of concrete beams,
armed with vegetable FRCM.

Using different values of input variables within a chosen range, a sensitivity study was
performed to see the influence of the defined variables of the reinforcements with FRCM
vegetable fibers to see the influence of these.

The results show which of these input variables have the most influence in order to
increase the maximum strength (ultimate deformation and elastic modulus) and must be
taken into account if we want to strengthen existing beams to extend their useful life or
mechanical performance.
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1. Introducció

1.1

Objecte

L'objectiu principal d'aquest projecte és elaborar un model analític en el programa Excel
que permeti analitzar el comportament mecànic de les bigues de formigó armat amb
reforç de FRCM de fibres vegetals.
Els objectius específics seran:
- Estudiar amb detall la utilització de les fibres vegetals pel reforç de les bigues de formigó
armat.
- Desenvolupar, validar i aplicar diferents models analítics en Excel per realitzar una
anàlisi estructural de les bigues de formigó armat.
- Plantejar un algoritme de càlcul per al dimensionat dels reforços i avaluació de la
capacitat resistent.
- Realitzar un estudi de sensibilitat de les variables de definició dels reforços amb FRCM
de fibres vegetals.

1.2

Abast

L'estudi present suposa un ampli anàlisi matemàtic de la resposta estructural que
ofereixen diversos tipus de FRCM (Fabric-Reinforcement Cementitious Matrix) com a
reforç de bigues de formigó armat i la seva representació en una fulla de càlcul Excel.
Malgrat això, l'estudi presenta algunes limitacions que han de ser mencionades:
- És important destacar que la investigació es restringeix a l'aplicació de reforços FRCM
vegetals en bigues de formigó amb reforç d'acer.
- El mètode assumeix una distribució rectangular de les tensions en el formigó i la no
contribució d'aquest a tracció.
- Es farà servir un full de càlcul Excel com a base per al desenvolupament del procés
matemàtic. No es faran servir macros i es limitaran els càlculs als necessaris per poder
validar i utilitzar el model.
-Per últim, l'abast d'aquest projecte només contempla el desenvolupament de models
numèrics. En aquest sentit, l'enfocament de la investigació està centrat en l'anàlisi dels
sistemes simplificats de dimensionament proporcionats per models analítics, en cap cas
es realitzaran les proves experimentals.
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1.3

Requeriments

Els requeriments bàsics que inclou aquest projecte són els següents:
- Es necessita un full de càlcul per poder desenvolupar les fórmules i aplicar variables.
- Cal tenir les dades de les variables d'entrada com dimensions de les bigues,
característiques de les fibres vegetals i del formigó.
- Es necessiten tenir dades de sortida per poder validar algun dels resultats.
- L'estudi seguirà el model científic.
- Per al càlcul de la secció de formigó armat es seguiran les provisions de la normativa
aplicable: EHE-08

1.4

Justificació

Avui dia hi han realitzats molts estudis per a fibres sintètiques i s'han acotat aquestes
dades en normes i taules diferents, però l'estudi amb fibres vegetals utilitzades com a
reforç de bigues de formigó no es troba tan avançat.
A partir d'aquestes normes i càlculs realitzats per a fibres no orgàniques, en aquest
projecte s'implementarà un full de càlcul per fibres vegetals, que no ha sigut realitzat mai i
que pot servir com a referència per avaluar l'impacte i utilització d'aquests materials i
poder fer un pas endavant més en l'estudi actual de fibres vegetals.
En particular, l’anàlisi de sensibilitat a emprendre en aquest estudi resulta d’especial
interès per poder delimitar els àmbits d’aplicabilitat de cada tipus de fibra vegetal segons
les seves propietats concretes.

2 Estat de l'art
2.1

Introducció

Actualment en l'enginyeria hi ha un gran avanç en el desenvolupament de materials per a
la construcció, de la mateixa manera que en la tecnologia per produir-los, on es busca
obtenir materials més sostenibles i eficients. "En general, l'activitat de la construcció està
en evolució contínua, es pot percebre lenta, però sense dubte és una evolució constant"
[1]
Es té constància que el formigó s'ha fet servir per la construcció des del segle IV. a.C. a
l'antiga Grècia. En aquests primers experiments es feia servir pedra calcària cremada,
sorra i aigua barrejada amb roques petites, rajoles trencades i maons d'argila.
Aquestes estructures de formigó no estaven reforçades i tot i això han sobreviscut al pas
del temps i han estat conservades fins a l'actualitat. El formigó té molt bones prestacions
a la compressió, però s'ha pogut observar que les inclemències naturals produïen danys
tant interns com superficial al formigó, principalment derivats de l'escassa resistència a
tracció.
Cap al segle XIX es va veure la necessitat de reforçar aquest formigó, i va aparèixer el
formigó armat, un conjunt format per una matriu de formigó amb una estructura interna
formada per barres d'acer. Això feia les estructures menys vulnerables a les inclemències
esmentades i donava més resistència a flexió i a tracció.
La disminució progressiva de les prestacions inicials dels elements estructurals executats
amb aquest material a causa dels problemes de conservació, que tendeixen a limitar el
comportament, sumat a altres aspectes com la tendència de reutilitzar i canviar els usos
d'infraestructures i edificis porta com a conseqüència un significant volum d'estructures de
formigó armat que necessiten ser reforçades per poder continuar estant en servei. És
aquí on va aparèixer la utilització de fibres dins d'aquestes estructures.

2.2

Descripció de l'FRCM

A l'actualitat s'estudia amb les FRCM (Fabric Reinforced Cementious Matrix) que és un
material compost que consisteix en col·locar un teixit, sigui orgànic o inorgànic, dins d'una
matriu de morter. Aquest element aporta resistència a tracció a través de les malles que
es connecten al substrat mitjançant la matriu de morter.
La majoria dels autors (per exemple Awani et al., 2017 [2]) han fet estudis i han informat
de l'excel·lent rendiment d'aquesta composició de material com a reforç, ja que augmenta
la resistència total i la deformació última.
El morter està preparat per treballar a compressió però el teixit intern, que es col·loca de
forma longitudinal i transversal al seu interior, absorbeix la tracció en ambdós sentits. El
morter esdevé element de protecció de la fibra i transmissor d'esforços des del substrat a
reforçar (biga) fins a les fibres de reforç (teixit).
A diferència del FRP (fiber reinforced polymer) no requereix la utilització de resines
orgàniques per la fabricació i aplicació en les estructures. Una altra diferència significativa
és que en aquest material la matriu és més dúctil i té un comportament lineal elàstic fins a
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la ruptura. Mentre que en el FRCM la matriu cementítica és més fràgil que el teixit, per
tant es fissura abans que el teixit desenvolupi la seva capacitat màxima a tracció.
En estudis realitzats fins a l'actualitat es pot observar que aquest tipus de materials
descriu un gràfic amb 3 àrees, a causa del comportament fràgil del morter, amb tres
zones ben diferenciades.

Figura 1. Comportament real del FRCM amb matrius de baixes prestacions [3]

- La primera fase del gràfic ens mostra la zona en la qual el morter absorbeix tota la
càrrega aplicada fins a l'aparició de la primera fissura un cop es sobrepassa la seva
resistència última a tracció. Les propietats mecàniques d'aquest compost es poden
determinar durant aquesta fase mitjançant la llei de mescles, tot i que alguns autors
indiquen que es pot adoptar el mòdul de Young del morter com el del compost, ja que
l'efecte de les fibres es pot considerar menyspreable.
- La segona fase correspon a la part en la qual la proveta experimenta un procés de multi
fissura, en aquest moment la tensió es reparteix entre la matriu i el teixit, en molts casos
apareix un fenomen anomenat "debonding", és a dir, despreniment dels seus components
el qual és provocat per la manca d'adherència entre els dos materials.
- Per últim, la tercera fase mostra la zona en la qual el morter trenca atracció, en aquest
punt és el teixit el que suporta tota la càrrega recuperant part d'aquesta fins que es desfila
i s'acaba trencant.
Avui dia ja hi ha diversos estudis que tracten el comportament de fibres de PBO, acer,
basalt, carboni, fibra de vidre, aramida i d'altres materials sintètics amb les quals s'han fet
càlculs i models matemàtics.
Pel que fa a l'estudi del FRCM com a tal, Carozzi, F.G. et al [4] va determinar que la
diferència en el gruix de l'espècimen influeix directament sobre el comportament del
FRCM a la seva fase inicial, és a dir, en el moment abans de la fissura. Com no es va
poder controlar que el gruix de la secció transversal fos constant en tots els seus
espècimens optà per fer servir valors nominals en tots els seus assaigs. Va utilitzar
provetes amb unes mesures nominals de 400x40x10 mm, fent servir un valor de 400 mm 2
de secció transversal en tots els seus càlculs.

Larraniaga, P. et al [5] va fer servir provetes amb unes mesures nominals de 600x100x10
mm augmentant el valor nominal de la seva àrea de treball fins als 1000 mm 2. Per
controlar la ruptura de l'espècimen i afavorir que aquesta es produís per la part central, va
optar per reforçar els extrems de la proveta col·locant tires de teixit de 200x100 mm a la
part superior i inferior.
Alguns altres autors van fer servir algunes mides diferents: Arboleda, D et. al [6] amb
unes mesures de 410x50x10 mm i De Santis et al [7] amb unes provetes de 600x50x10
mm, van fer servir un valor nominal de 500 mm2 d'àrea transversal en els seus càlculs, i
van utilitzar també una única capa de teixit disposada a la part central de la proveta, per
tant van optar per no reforçar els extrems.
Escrig, C. et al. [8] en canvi va fer servir uns espècimens amb unes mesures molt més
reduïdes (400x32x6 mm) amb un valor nominal de 192 mm 2 de secció transversal. Va
optar com Larrianaga, per reforçar els extrems de les provetes amb unes tires de 70x30
mm amb l'objectiu de forçar el col·lapse per la zona central i així facilitar l'estudi de la
fissuració. També va fer servir unes làmines elastomèriques de 60x40x3 mm per tal de no
danyar el morter per la part de la fixació durant l'assaig.
Arboleda,D et al. [6] i Carozzi, F.G. et al. [4] van realitzar molts assaigs i càlculs amb
diferents configuracions de PBO i finalment van crear una combinació hibrida d'aquest
material i flocs de fibra de vidre, el G-PBO.
Arboleda, D. et al. [6] també va estudiar i crear taules de fibra de carboni, on es va
comprovar que tenia una alta capacitat per absorbir els esforços a tracció.
Les fibres han de complir amb alguns requeriments mecànics de resistència a tracció,
flexió i condició de superfície. Els assaigs per avaluar aquests factors i els criteris
d'acceptació es troben a la UNE-EN 14889-1:2008 [9].

2.3

Aplicació FRCM

Les estructures reforçades amb FRCM tenen uns avantatges significatius respecte a
altres sistemes: té una gran compatibilitat entre el substrat (formigó) i matriu (morter) a
causa de la seva naturalesa inorgànica, una excel·lent resistència al foc [2], a més d'oferir
avantatges a l'hora de la seva aplicació, ja que no és necessària una preparació molt
exigent dels substrats sobre els quals s'aplica i el mateix morter actua com adherent. Els
morters incorporen additius químics i microfibres que milloren l'adherència i la resistència
davant d'esforços [8].
Tot i els avantatges, l'aplicació dels reforços amb FRCM és limitat. Algunes d'aquestes
aplicacions que resulten eficaces són principalment el confinament de columnes de
secció rectangular [11], reforços enfront dels esforços tallants [12], on s'ha d'aplicar
òptimament l'orientació de les fibres per tenir una bona eficàcia i per últim, a flexió [13].
Amb l'aplicació de fibres en formigó augmenta la resistència a la flexo-tracció amb un
valor superior que el que augmenta la compressió i tracció. Això és degut al
comportament dúctil en la zona trencada per tracció, explicat en els següents apartats.
Per exemple, en els assaigs amb acer s'ha comprovat que la resistència al trencament
depèn principalment del volum de fibres i l'esveltesa d'aquestes, obtenint beneficis de fins
al 100% respecte a la resistència de la matriu, i en casos en els quals s'han afegit un gran
volum de fibres s'han arribat a valors del 150% [14].
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2.4

Normes existents

En concret hi ha dues normes que són referència per a la classificació de fibres i la seva
aplicació en forma de teixits com a reforç estructural: una d'elles és la norma italiana
CNR-DT 215/2018 [15] i l'altre és la norma ACI 549.4R-13 [16], on ens parlen de les
tensions límits i l'estat límit últim que poden suportar aquests materials, i on per cada
material estudiat hi ha assignada la força de ruptura.
Aquestes normes estan tabulades per materials sintètics com els esmentats anteriorment,
però es troben molt limitades a l'hora de treballar amb grans deformacions, i en el cas de
les fibres vegetals la deformació és molt elevada. Es va limitar molt al càlcul amb fibres
vegetals, ja que hi havia la idea inicial que es separaria més la fibra del morter, tot i que
posteriorment es va veure que no era així. [5] [8]
No hi ha càlculs ni taules específiques que treballin amb fibres vegetals. Es preveu que
es comportaran diferent. De fet, aquestes normes limiten la deformació de les fibres per
evitar els processos de despreniment a uns valors molt allunyats dels corresponents a les
fibres vegetals, i per això la seva aplicació directa tampoc seria efectiva. En aquest
context, resulta necessari estudiar com influeixen les propietats de les fibres vegetals en
la capacitat resistent que es pot calcular analíticament d'acord amb les definicions
bàsiques del càlcul de formigó armat que es presenten en la secció número 3.

2.5

Fibres vegetals

Amb l'objectiu d'obtenir resultats més sostenibles en la indústria de la construcció, es va
estudiar i desenvolupar les malles de fibra vegetal recobertes de resina i embegudes al
morter.
En l'estudi "Mechanical performance of vegetal fabric reinforced cementitious matrix
(FRCM) composites [17]" que ha sigut una de les grans referències d'aquest treball, es
van estudiar i assajar amb diferents tipus de fibra vegetal: lli, cànem, sisal i cotó. Es van
recobrir amb epoxy i es van fabricar resines de polièster. Es va realitzar una barreja de
morter i malles de diferents teixits reforçats en provetes de matriu cementosa (FRCM)
que posteriorment van ser sotmeses a assaigs de tracció directa. Els resultats van
mostrar una excel·lent interacció entre les fibres vegetals i la matriu de morter. El
revestiment amb epoxy i polièster van millorar les propietats mecàniques dels fils i
aparentment es van evitar les típiques falles de desplaçament en compostos FRCM.
El cànem i el lli van ser dos compostos que van arribar als màxims de resistència
mecànica, i el cotó va tenir la major capacitat d'elongació i resposta al trencament.
En el projecte experimental "Estudio experimental de la adherencia de mallas de fibras
vegetales en compuestos Fabric Reinforced Cementitious Matrix" [18] on s'estudia
l'adherència interna dels elements que conformen el FRCM composat de malles vegetals
també s'obté com a resultat que el cotó és qui te una deformació més gran que la resta.
Es va determinar també que les malles de sisal fallen de tal manera que no es trenca el fil.
Com en l'anterior estudi exposat, també s'obté com a conclusió que les malles de lli i
cànem són les que més aguanten, el cotó té molta deformació a causa del seu baix

mòdul elàstic i amb relació a l'adherència, depèn en gran part de la longitud de
l'ancoratge de la proveta.
També hi ha algun estudi respecte als temps d'assecat i la seva influència, en el projecte
de J. Claramunt " Influencia de las condiciones de curado y contenido en humo de sílice
en las propiedades de matrices cementíceas reforzadas con fibras vegetales" on s'indica
el procés de cura òptim per tenir unes millors prestacions i seria de vint-i-vuit dies [19].
Amb aquest punt de partida, primerament s'intentarà buscar un model analític que
representi els FRCM i poder aplicar valors significatius de fibra vegetal per veure la
resposta que tindrien.
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3 Metodologia

3.1

Planificació

Recerca informació
Project charter
Desenvolupar
models analítics
Validar models
analítics
Aplicar models
analítics
Anàlisis sensibilitat
variables
Redacció memòria
Presentació

x x x x
x

Setmana 18
Setmana 19
Setmana 20
Setmana 21
Setmana 22
Setmana 23
Setmana 24
Setmana 25
Setmana 26
Setmana 27
Setmana 28

Nom tasca

Setmana 7
Setmana 8
Setmana 9
Setmana 10
Setmana 11
Setmana 12
Setmana 13
Setmana 14
Setmana 15
Setmana 16
Setmana 17

A continuació es mostra un diagrama de Gantt on es representen les diferents tasques a
realitzar i una planificació setmanal per dur a terme amb èxit la realització del projecte.

x x x
x
x x
x x
x x

x x x x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x
x

Figura 2. Diagrama de Gantt

3.2

Base de càlcul

Com s'ha avançat prèviament a l'introducció, el formigó armat és un material compost que
sorgeix de la unió del formigó amb armadura d'acer, amb l'objectiu de resoldre el
problema de la gairebé nul·la resistència a tracció del formigó.
Si disposem una biga de formigó com a la figura 3 sol·licitada a flexió simple, a causa de
la flexió presentarà una zona comprimida (interior curvatura) i una zona a tracció (exterior
curvatura). Per evitar el trencament de la part traccionada s'incorpora l'acer per absorbir
tant les traccions com les compressions.

x

Figura 3. Concepte formigó armat [21]

Una armadura d'acer està integrada per dos conjunts d'elements (fig. 2). Por una banda,
un grup de cilindres disposats segons l'eix longitudinal de la barra que s'anomena
armadura longitudinal, i per altre costat, una sèrie de cèrcols als quals es denomina
armadura transversal.

Figura 4. Armadura completa d'una barra de formigó armat [21]

L'armadura longitudinal suporta els esforços de categoria normal (força axial i moment) i
l'armadura transversal es col·loca pels esforços tallants. Això implica que el càlcul de
l'estat límit de trencament es realitza per separat, com indica la norma EHE-08 [20] per
una banda el trencament per sol·licitacions normals i, per l'altre cantó, el trencament per
sol·licitacions tallants.

3.2.1 Diagrames tensió-deformació acer i formigó
El punt de partida per l'estudi del comportament d'una secció de formigó armat davant les
sol·licitacions normals són els diagrames de tensió-deformació del formigó i l'acer.
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L'acer, com la norma EHE-08 art.38.4 mostra, proporciona un diagrama com el de la
figura 5.

Figura 5. Diagrama tensió-deformació de l'acer [21]

El diagrama està format per dues zones amb línia recta, la primera de comportament
elàstic en la que es compleix la llei de Hooke de proporcionalitat entre tensions i
deformacions, la qual té un pendent que és el mòdul d'elasticitat de l'acer, E= 2 x 10 5
N/mm2 . La segona zona és de comportament plàstic i es considera horitzontal.
En tracció es considera esgotada la capacitat resistent de l'acer per un allargament del 10‰
i es considera la deformació corresponent al límit elàstic (𝜀𝑦𝑑 ) l'obtingut per la següent
equació:

𝜀𝑦𝑑 =

𝑓 𝑦𝑑
𝐸

(Eq. 1)

El formigó planteja un diagrama com el de la fig. 6, format per una paràbola de segon
grau i un segment recte paral·lel a l'eix de les deformacions. Tot el diagrama del formigó
es defineix com a compressió, ja que és incapaç de treballar a tracció. Amb el formigó la
deformació màxima a considerar és 3,5‰.

Figura 6. Diagrama de tensió-deformació del formigó [21]

3.2.2 Sol·licitacions normals
En aquest apartat es veurà el comportament intern d'una secció de formigó armat davant
forces externes de tipus normal.
Com es veu a la fig. 7, una barra de formigó armat amb unions rígides als seus extrems i
sotmesa a una càrrega uniformement repartida genera tres reaccions en cadascuna
d'elles: axial, moment i tallant ( N, M i V).

Figura 7. Esquema de les sol·licitacions de la biga [21]

Es representa a la figura el diagrama de moments flectors, la seva deformada i també la
identificació de les cares traccionades de la mateixa. La zona de moments positius
representen les parts sotmeses a tracció i la zona de moments negatius correspon a les
parts sotmeses a compressió.
Per visualitzar el que succeeix en una secció d'armadura longitudinal es veu a la fig. 8 un
tall a la biga, on es representen les accions i reaccions exteriors.

Figura 8. Reaccions de la biga i la secció [21]
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Es pot identificar l'eix de flexió, i les acotacions de la secció es pot veure la base (costat
paral·lel a l'eix) que es denominarà en aquest treball com a "b", l'alçada (perpendicular a
l'eix) que es denominarà com a "h". S'identifiquen també les armadures longitudinals
d'acer, paral·leles a l'eix de flexió. En primer lloc i més important, l'armadura de tracció
que es denominarà As, i l'armadura de compressió que es denominarà As'.
També s'indica el recobriment mesurat des de l'eix, que es denominarà "r" i el cantell útil
de la secció "d".
A continuació es veurà les deformacions unitàries que experimenten les diferents fibres
longitudinals que pateix la secció (fig. 9). La secció es troba en zona de moments positius
amb compressions en la cara superior i tracció en la part inferior, és a dir, escurçament de
les fibres en la cara superior i allargament en la inferior. En un punt mitjà, hi haurà una
fibra que si s'allargarà ni s'escurçarà, denominada fibra neutra.
La deformació, anomenada "eps" o "ε", és la relació entre la variació de la longitud de la
fibra i la longitud inicial.

Figura 9. Deformacions unitàries de les fibres longitudinals [21]

Acceptant la hipòtesi de Bernoulli que diu que les seccions planes abans d'una
deformació continuen sent planes després de la deformació, s'obtindrà un diagrama de
variació de deformacions unitàries lineals, amb deformació nul·la a la fibra neutra i variant
linealment des de la fibra neutra fins als extrems.
S'observa que en la fibra neutra, al ser la seva deformació nul·la també ho serà la tensió.
A mesura que ens allunyem de la fibra neutra augmenten les deformacions unitàries i per
tant augmentaran les tensions, en principi de forma lineal. En l'acer arribarà un punt en
què si se supera el valor del límit elàstic de deformació (𝜀𝑦𝑑 ) s'entrarà en zona plàstica, i
totes les fibres situades més enllà d'aquest punt, en direcció a l'extrem, tindran una
deformació superior al límit elàstic, per tant, a partir d'aquest moment es mantindrà la
tensió constant en el valor 𝑓 𝑦𝑑 .

En el cas del formigó, només presentarà diagrama de tensions en la zona comprimida. La
tensió en la fibra neutra també és zero i en direcció a l'extrem van creixent les
deformacions i les tensions, en aquest cas de forma parabòlica. Arriba un punt que si se
supera el valor de deformació del 2‰ la tensió romandrà constant en el valor de "fc".
El càlcul de la secció es basa en l'estudi de l'equilibri estàtic de la mateixa entre accions
exteriors i respostes interiors mitjançant les equacions d'equilibri estàtic: equilibri de
moments, i equilibris de forces axials (Eq. 2 i Eq. 3). Com s'havia avançat anteriorment,
l'armadura longitudinal només té la funció d'absorbir els efectes de l'axial i el moment, per
tant no té sentit calcular l'equilibri de forces en direcció tallant.

∑𝑀 = 0

(Eq. 1)

∑ 𝐹𝑁 = 0

(Eq. 2)

3.2.3 Dominis de deformació
L'objectiu dels dominis de deformació és valorar i determinar les possibles solucions que
pot tenir el diagrama de deformacions en funció dels diferents tipus d'esforços que pateix
la secció. Es troba des de la tracció simple o composta (tota la secció traccionada), la
flexió simple o composta (una part traccionada i un altre comprimida) i la compressió
simple o composta (tota la secció composta). Aquest treball s'ha centrat en l'estudi de la
flexió simple i així es farà referència d'aquí endavant, obviant les sol·licitacions compostes.
Els esquemes de cada domini es mostraran al final amb el diagrama de pivots, que
engloba tots els dominis en un mateix dibuix.

3.2.3.1 Domini 1
El primer domini correspon a situacions de tracció simple que implica que tota la secció
es troba traccionada. Com totes les fibres es troben traccionades el formigó no és capaç
de col·laborar en cap punt de la secció i tots els esforços han de ser suportats per les
dues armadures d'acer en tracció.
Com no intervé el formigó, les deformacions depenen de la resistència de la secció de les
armadures en la situació límit d'aquestes, que es produeixen per la seva màxima
deformació que és del 10‰.
Com que no hi ha fibres sotmeses a compressió, la fibra neutra no es troba sobre la
secció sinó que està situada sobre la secció i ocupa una posició virtual fora d'aquesta i
s'obté allargant la línia que defineix les deformacions de la secció fins que talli amb la
prolongació de la mateixa secció.

3.2.3.2 Domini 2
El segon domini està centrat en la flexió simple, on el formigó no arriba a la seva
deformació de ruptura.
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En la flexió simple la sol·licitació de la secció es redueix al moment flector. La secció té
una zona comprimida i un altre traccionada.
El domini 2 està format per situacions en les quals la zona traccionada de la secció és
molt superior en dimensions davant la zona comprimida. L'acer de l'armadura traccionada
es troba en situació límit de deformació del 10‰ i el formigó no arriba al punt de
trencament oscil·lant valors de deformació entre el 0‰ i el 3,5‰ .
Pel que respecte a la fibra neutra la seva posició es troba entre x=0 i la profunditat
corresponent a la recta de deformació en què els dos materials arribem simultàniament a
la seva deformació màxima ( 10‰ per l'acer i 3,5‰ per el formigó). El càlcul es realitza
interpolant els valors de la figura 10 (Eq. 2)

Figura 10. Frontera entre domini 2-3 [21]

3,5 + 10
3,5
=
𝑑
𝑥
3,5 · 𝑑
𝑥=
3,5 + 10

(Eq. 4)

x = 0,259 · d

Per tant, aquest domini també és un ventall de rectes de deformació que originen en la
deformació del 10‰ de l'acer i variant la fibra neutra entre x=0 i x=0,259 · d.
L'acer de l'armadura detracció està plenament aprofitat, ja que treballa a la seva màxima
deformació possible. En canvi, el formigó està desaprofitat, ja que per un cantó la longitud
de la fibra neutra és molt petita per tant només una petita proporció de formigó es troba
treballant a compressió i per altra banda, en tots els casos que el formigó tingui una
deformació inferior al 2‰, aquest no proporcionarà la màxima tensió de treball (fig. 6)
Per tant, quan una secció treballa en domini 2, vol dir que aquesta està
sobredimensionada i per tant el més recomanable és disminuir les mides de la secció per
obtenir un millor aprofitament del formigó.

3.2.3.3 Domini 3
Aquest domini contempla les sol·licitacions per flexió simple. Per tant, com el domini 2, hi
ha una zona traccionada i un altre comprimida.
En el cantó comprimit la secció es troba sempre treballant a la seva màxima deformació
de 3,5 ‰ , i la de l'acer oscil·la entre el 10 ‰ i ε sy. Aquest valor de deformació és la
relació entre el límit elàstic de l'acer (fy) i el mòdul d'elasticitat del mateix (E). (Eq.3)

εsy =

fsy
E

(Eq. 5)

Pel que respecta a la fibra neutra la seva posició oscil·la entre la profunditat corresponent
a la recta de deformació en el que ambdós materials arribin simultàniament a la
deformació màxima amb εs=10‰ i εc= 3,5‰ ( x=0,259·d) i x=xlim que és la profunditat límit
en la qual la armadura més traccionada arriba a la deformació ε y corresponent al seu límit
elàstic. Per tant la fibra neutra tindrà un ventall de rectes que s'originen al punt màxim de
la deformació del formigó (εc= 3,5‰) i que cobreix des de x=0,259·d i x=x lim .
En el domini 3 el formigó es troba treballant a la seva deformació màxima proporcionant
una tensió fc. En canvi, l'acer no sempre es troba en la deformació màxima però sí que
està treballant a la seva tensió màxima, ja que la deformació es troba per sobre del límit
elàstic (fig 5). Per tant aquest domini és on s'aconsegueix el màxim aprofitament possible
d'ambdós materials simultàniament.

3.2.3.4 Domini 4
El quart domini es presenta amb situacions de flexió simple i, com en els anteriors, es
troba una part de la secció traccionada i una altra comprimida.
El formigó en el cantó comprimit es troba sempre treballant a la seva màxima deformació
(εc= 3,5‰), i l'acer oscil·la entre 0 ‰ la deformació corresponent pel límit elàstic de l'acer
(εsy )
La fibra neutra es troba entre la profunditat límit x=x lim , on l'armadura més traccionada
arriba a la deformació, i x = d, el cantell útil de la biga. Per tant, la fibra neutra tindrà un
ventall de rectes que s'originen en el punt màxim de deformació del formigó (ε c= 3,5 ‰) i
que cobreix des de x=xlim i x=d .
En aquest domini l'acer de l'armadura traccionada té una deformació inferior al límit
elàstic, per tant es troba treballant a una tensió inferior a la màxima capaç de suportar,
per tant es desaprofita la seva capacitat resistent.

3.2.3.5 Domini 5
L'últim domini inclou les situacions de compressió. La sol·licitació de la secció es redueix
a una força axial de compressió centrada que produeix que tota la secció estigui
comprimida.
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Al trobar-se tota la secció comprimida les deformacions estan condicionades pel formigó,
que té una deformació de 3,5‰ en flexió, i de 2‰ en compressió. Per tenir una mitjana
les rectes de deformació pivoten entorn a un punt C situat a una profunditat de 3/7 h.
Com s'ha avançat prèviament, el nostre cas d'estudi només contempla la flexió simple,
per tant no hi tindrà implicació aquest domini, ni el Domini 1, on només hi ha tracció.

3.2.3.6 Diagrama de Pivots
Si es representen tots els dominis de deformació en un únic esquema s'obté el diagrama
de pivots dels dominis de deformació (fig. 11)

Figura 11. Diagrama de pivots [21]

3.3

Hipòtesis de trencament. Cas de reforç amb fibres

En l'anterior punt s'ha estudiat la base de càlcul del formigó armat i les diferents opcions
que pot patir la biga en funció de les forces exteriors. Però en el present treball s'avalua la
integració de les fibres vegetals.
A la següent taula (Taula 1) es mostren les 5 hipòtesis per determinar quin dels materials
trenca.

Cas
1
2
3
4
5

Fibra
Trenca
Trenca
Lineal
Lineal
Lineal

Acer sota
Plastifica
Lineal
Trenca
Plastifica
Lineal

Formigó
No trenca
No trenca
No trenca
Aixafa
Aixafa

Taula 1. Taula d'hipòtesis de trencament

En l'algoritme de càlcul realitzat, explicat amb més detall en el següent apartat, en funció
del valor de les variables d'entrada, es realitzen uns càlculs per buscar les deformacions
dels materials i de variable de sortida s'obté el Moment resistent màxim, la posició de la
fibra neutra i en quin dels 3 casos es troba: si trenca la fibra, trenca l'acer inferior o
s'aixafa el formigó.

3.2.3.1 Trencament Fibra
En aquest primer cas, pel trencament de la fibra, la hipòtesi principal que es fa servir és
que la deformació de la fibra és igual a la deformació de la fibra última.
La deformació de l'acer inferior i inferior serà inferior a la deformació última de l'acer
(0,01), i finalment la deformació del formigó serà inferior a la deformació última del
formigó (0,0035)
A la fig.12 es veu un exemple de la secció amb la línia de deformació de color blau, amb
la fibra representada en la línia inferior de color gris.
Es pot donar el cas que l'acer plastifiqui, el que significaria que es trobaria al cas de
trencament 1, o pel contrari que l'acer no plastifiqui i es mantingui lineal i correspondria al
cas 2.

Figura 12. Trencament de la fibra

3.2.3.2 Trencament Acer
Pel trencament de l'acer la hipòtesi principal és que el valor de la deformació de l'acer ha
de ser igual a la deformació última de l'acer (0,01). És el valor que es té com a referència
del trencament de l'acer.
Per altra banda, la deformació del formigó serà inferior a la deformació última del formigó
(0,0035) i la deformació de la fibra serà inferior a la deformació última de la fibra.
A la fig.13 es veu un exemple de la secció amb la línia de deformació. Amb referència a la
Taula 1, representa el cas 3.
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Figura 13. Trencament de l'acer

3.2.3.3 Aixafament Formigó
En aquest últim cas el material que arriba al límit abans és el formigó. En aquest cas no
trenca, sinó que pateix un aixafament. La deformació del formigó ha d'arribar al límit, al
valor de la deformació última del formigó (0,0035).
Les altres condicions d'aquesta hipòtesi són que la de deformació de l'acer ha de ser
inferior a la deformació última de l'acer (0,01) i la deformació de la fibra ha de ser inferior
a la deformació última de la fibra.
A la fig.14 es veu un exemple de la secció amb la línia de deformació.
Com en els casos de les hipòtesis del trencament de la fibra, es pot donar el cas que
l'acer plastifiqui, el que significaria que es trobaria al cas de trencament 4, o pel contrari
que l'acer no plastifiqui i es mantingui lineal i correspondria al cas 5.

Figura 14. Aixafament del formigó

3.4

Eina de desenvolupament

Per desenvolupar l'eina s'ha realitzat un full de càlcul. En aquest, s'han introduït uns
valors d'entrada que posteriorment s'han modificat dins d'un rang d'aplicació, explicat
amb detall al següent punt.
L'eina calcula les deformacions que pateix cada material i amb la informació, obtinguda
als apartats anteriors, es determina a quin dels tres models de trencament pertany la biga
de formigó armat introduïda.
A continuació es mostra un diagrama de flux (fig. 15) per simplificar I comprendre el
mètode de treball de l'aplicació.

Imposar el mètode de trencament
S’imposa
εC=εCU

NO

εF<εFU
εS<εSU

S’imposa
εF = εFU

εC<εCU

SI

εS<εSU

NO
O

S’imposa
εS = εSU
SI

Formigó s'aixafa, fibra i acer no trenquen
trenquen
SI

Trenca acer inferior, fibra i
formigó no trenca

Fibra trenca, acer inferior i formigó no trenquen
trenquen

Figura 15. Diagrama de Flux Eina
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A continuació es mostra una captura de pantalla del full de càlcul, en el programa Excel,
on s'ha realitzat tot l'estudi analític, dimensionant els reforços i avaluant la capacitat
resistent de la biga de formigó reforçada amb FRCM vegetal (fig. 16).

Figura 16. Captura de la pantalla de l'eina
Llegenda
Variables entrada estudiades
Variables entrada fixes
Variables entrada calculades
Variable sortida (moment màxim)
Variable incògnita (posició fibra neutre)
NO

No correspon al cas de trencament

OK

Correspon al cas de trencament
Taula 2. Llegenda de les dades de l'eina

Es pot veure a la part superior les dades d'entrada, tant les fixes que no s'han modificat
durant tots els càlculs del treball, com les dades d'entrada que han sigut objecte d'estudi i
que s'han modificat segons un rang d'aplicació, explicat amb detall al següent apartat.
Mitjançant les imposicions i comparacions s'han efectuat els tres quadres inferiors, un per
cada cas de trencament, plens de condicions al costat dels valors de deformació,
explicats al diagrama de flux (fig.15). Automàticament al canviar qualsevol dada d'entrada,
el full de càlcul obté els nous resultats de deformació, i variant també, si és el cas, el
mètode de trencament.
La posició de la fibra neutra "x" és un valor incògnit que s'obté mitjançant la funció "Solve".
S'imposa el sumatori de Forces amb valor a 0 fent variar el valor de "x" i s'obté amb
precisió el valor del moment màxim.

4 Estudi analític

4.1

Rang d'aplicació

Les variables estudiades i els rangs d'aplicació han sigut els següents:
- Biga de control: El primer pas ha sigut calcular una biga de control sense fibra i amb els
valors mitjans de geometria que es faran servir més endavant amb les altres variables.
- Armadura d'acer: en aquest apartat s'ha considerat l'armadura més gran possible, la
més petita i l'armadura mitjana. Tot això en funció del rang d'aplicació de l'alçada i la base.
- Mòdul Young de la Fibra (Ef): s'han aplicat valors de 10 MPa, 100 MPa i de 500 MPa
fins a 40.000 MPa, amb interval de 500 MPa entre cada càlcul.
- Deformació última de la fibra eps_f_u: el rang d'aplicació ha sigut de 0,001 fins a 0,009
amb interval de 0,001. I també de 0,01 fins a 0,1 amb interval de 0,01.
- Distància del cantell inferior (Tf): en aquesta variable s'han calculat valors des de 2 mm
fins a 10 mm amb interval d'1 mm.
- Àrea línia (A/línea): l'àrea de la línia o floc s'ha calculat per valors de 0,2 mm2 i des de
0,5 mm2 fins a 5 mm2 amb un interval de 0,5 mm2
- Resistència a compressió del Formigó (fc): el rang d'aplicació ha sigut des de 25 MPa
fins a 50 MPa amb un interval de 5 MPa.
- Alçada (H): el valor de l'alçada ha tingut un rang des dels 15 cm fins als 100 cm, amb un
interval de 5 cm.
- Base (B): el valor de la base ha tingut un rang des dels 10 cm fins als 50 cm, amb un
interval de 5 cm.
- Recobriment (r): en aquesta última variable el rang ha estat des de 15 mm fins a 60 mm,
amb un interval de 5 mm.
Els valors d'entrada que han estat fixes són els següents:
- Resistència a compressió de l'acer (fy) = 500 MPa
- Mòdul de Young Acer (Es) = 20.000 MPa
- Deformació última de l'acer (eps_s_u) = 0,01
- Deformació última del formigó (eps_c_u) = 0,0035
- Altre aspecte a comentar és que l'armat no es considerarà en cap cas una mesura de
barra en concret, de forma que és farà servir la quantia de geometria mínima, excepte en
el cas on l'armadura és la variable d'estudi. S'ha realitzat d'aquesta manera per simplificar
els càlculs i perquè els resultats tinguin continuïtat i no es produeixin salts on complicaria
la comprensió dels resultats.

21

Estudi del procediment de dimensionat i
comprovació d'estructures a flexió
reforçades amb FRCM vegetal

- La quantitat de línies o flocs (# línies) s'ha calculat mitjançant la següent fórmula (Eq.6):

#𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 =

𝐵𝑎𝑠𝑒 · 10
(2,25 · 𝐴 𝑙í𝑛𝑖𝑎 + 0,375)

(Eq. 6)

Aquesta fórmula surt de dividir l'ample entre la separació mitjana entre fibres. La
separació mitjana entre fibres s'obté sabent que fibres de diàmetre 0,5 es separen 1,5
mm en mitjana i fibres de diàmetre 2,5 es separen 6 mm en terme mitjà.
Per tant, la separació mitjana entre fibres és 2,25*diàmetre de la fibra + 0,375 que és
l'equació que fa mitjana dels dos valors de separació anterior segons diàmetre.
Els valors de la separació per diferents diàmetres s'ha obtingut de l'article Mechanical
performance of vegetal fabric reinforced cementitiousmatrix composites (FRCM). [22]

4.2

Validació

A partir de la comparació amb resultats experimentals es procedeix a la valoració sobre la
validesa de l’eina implementada. A tal efecte es compararan 3 casos assajats en el
laboratori LITEM del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria
a l’ESEIAAT:
a) una biga de control de formigó armat HA-25 de dimensions 15 cm x 25 cm x 300
cm armada amb 2φ8 a cada cara d’acer B500S, recobriment de 25mm i carregada
en configuració de 4 punts a L/3 on L= 280cm és la llum lliure, que va suportar un
flector màxim de 14,17 kNm.
b) Una biga idèntica a l’anterior reforçada amb 10 línies de fibra de cotó de 5,3mm 2
de secció cadascuna. El mòdul elàstic de la fibra en morter (FRCM) era de
9,35MPa i la seva deformació última experimental es situava en 12,4%. Va
suportar un flector màxim de 16,79 kNm.
c) Una biga idèntica a la primera reforçada amb 10 línies de fibra de cànem de
1,6mm2 de secció cadascuna. El mòdul elàstic de la fibra en morter (FRCM) era
de 169,7 MPa i la seva deformació última experimental es situava en 1,78%. Va
suportar un flector màxim de 14,53 kNm.
D’acord amb els càlculs realitzats, en tots els casos el trencament era per esgotament de
l’armadura d’acer a tracció per un moment flector de 10,9 kNm, que se situa en la banda
conservadora. El model captura correctament l’efecte irrellevant de la fibra de cànem, que
no varia la capacitat de càrrega, si ve no captura l’augment de càrrega associat al reforç
de cotó, que permet l’enduriment de l’armadura d’acer i l’assoliment de majors càrregues
des del punt de vista experimental.
Per tant, es conclou que el model implementat representa correctament la resistència
seccional de les estructures a analitzar quedant-se en tot cas en el costat conservador
(subestima la resistència un 20%). Per tant, tot i no mostrar una elevada precisió en el
modelatge d’experiments reals sí que és prou consistent per a ser utilitzat en el disseny
de solucions de reforç i per a ser emprat en l’anàlisi de sensibilitat que es presenta en el
següent apartat.

5 Estudi de Sensibilitat
A continuació es mostrarà la influència de cadascuna de les variables estudiades per
separat.
Primerament s'han realitzat càlculs per una biga de control sense adjuntar cap fibra, per
poder calibrar quin seria el Moment màxim que suportaria, i a continuació poder calibrar i
comparar els resultats obtinguts a l'afegir la fibra.
Ens els següents casos amb fibra s'han realitzat els càlculs amb els mateixos valors de
fibra, formigó, geometria i en cada cas en concret, variant els valors de la variable en
anàlisis.

5.1

Element de Control

Dades del càlcul:

H (cm)
B (cm)
r (mm)
As (mm2)
As' (mm2)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
Ef (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
tf (mm)
A/línia
(mm2)
#línies

60
30
35
252
252
500
200000
0,01
35
1
0,0035
1
0
0
0

Taula 3. Dades de l'element de control

·Moment màxim = 70,5 KNm
Com s'ha avançat prèviament, en aquest càlcul no s'ha posat cap valor de fibra, donant
com a 0 els valor de l'Àrea de la fibra, i la quantitat de línies o flocs a la fibra. S'ha
obtingut un valor de moment màxim de 70,5 KNm que servirà de referència d'aquí cap
endavant amb els següents elements a estudiar.
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5.2

Armadura d'acer (As/As')

· Dades del càlcul:

H (cm)
B (cm)
r (mm)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
Ef (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
tf (mm)
A/línia (mm2)
#línies

Mínima

Mitjana

Màxima

15
10
5
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
0,05
6
2,5
16

60
30
35
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
0,05
6
2,5
50

100
50
40
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
0,05
6
2,5
83

Taula 4. Dades de l'acer

· Valors obtinguts:

Mínima
Mitjana
Màxima

As (mm2)
21
252
700

As' (mm2) Mmax (KNm)
21
2,8
252
86,4
700
357,6

Taula 5. Dades de l'armadura

En aquest cas s'han estudiat només tres hipòtesis de biga: màxima, mínima i mitjana.
Són tres casos diferents de geometria, amb diferent alçada, base i recobriment. Al tenir
diferent base, també s'ha calculat específicament per cada cas el nombre de línies de
fibra màximes.
Es pot destacar que no varia el mètode de trencament. Per molt que augmentem l'àrea de
l'armadura sempre trenca el formigó. Amb això es pot veure la gran importància i
influència de l'acer.

5.3

Mòdul de Young de la Fibra (Ef)

· Dades del càlcul:
H (cm)
60
B (cm)
30
r (mm)
35
As (mm2)
252
As' (mm2)
252
fy (MPa)
500
E (MPa)
200000
eps_s_u
0,01
fc (MPa)
35
eps_c_u
0,0035
eps_f_u
0,05
tf (mm)
6
A/línia (mm2)
2,5
#línies
50
Taula 6. Dades del Mòdul de Young de la fibra

· Valors obtinguts
Mmax
(KNm)
70,46
70,53
70,85
71,65
72,45
73,24
74,04
74,44
76,43
78,43
82,41
86,39
90,37
94,35
98,32
102,29

Ef (MPa)
10
100
500
1500
2500
3500
4500
5000
7500
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

Taula 7.Resultats del Mòdul de Young de la fibra

25

Estudi del procediment de dimensionat i
comprovació d'estructures a flexió
reforçades amb FRCM vegetal

Relació Ef
110

Mmax (Knm)

100
90
80

Ef
Control

70
60
50
1

10

100

1000
Ef (MPa)

10000

100000

Figura 17. Gràfic de relació del mòdul de Young

S'ha analitzat el valor del mòdul de Young de la fibra des de 10 MPa fins a 40.000 MPa.
Primerament es veu que perquè sigui efectiu posar-hi fibra hem de sobre passar el valor
de 500 MPa, ja que si no la millora respecte a l'element de control és pràcticament nul·la.
En tots els cassos el material que trenca és l'acer inferior.
Es pot apreciar que com més rígida és la fibra, és a dir, més gran té el mòdul elàstic, més
gran també és el moment màxim que resisteix, per tant més aguanta abans de trencar la
biga.
Es pot destacar que el creixement del moment màxim és exponencial, per tant és molt
beneficiós posar una fibra amb el mòdul d'elasticitat el més gran possible.

5.4

Deformació última de la fibra (eps_f_u)

· Dades del càlcul:
H (cm)
B (cm)
r (mm)
As (mm2)
As' (mm2)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
Ef (MPa)
eps_c_u
tf (mm)
A/línia
(mm2)
#línies

60
30
35
252
252
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
6
2,5
50

Taula 8. Dades de la deformació última de la fibra

·Valors obtinguts:

eps_f_u
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1

Mmax
(KNm)
27,6
55
74,5
76,2
77,6
79,1
80,6
82,1
83,6
85,1
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4

Fibra
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
lineal
lineal
lineal
lineal
lineal
lineal
lineal
lineal
lineal

Acer
inferior
lineal
lineal
plastifica
plastifica
plastifica
plastifica
plastifica
plastifica
plastifica
plastifica
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca
trenca

Taula 9. Resultats de la deformació última de la fibra
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Relació Deformació Fibra
100

90
80

Mmax (KNm)

70
60
50

eps_f_u

40

Series2

30
20
10
0
0

0.01

0.02

0.03

eps_f_u
Figura 18. Gràfic de la relació de la deformació de la fibra

Per l'estudi de la deformació de la fibra última s'han fet servir valors des de 0,001 fins a
0,1.
En aquest cas s'ha volgut especificar el mètode de trencament de la biga, ja que varia
durant el procés de càlcul i es veuen clarament les tres tendències. També es pot
apreciar al gràfic com hi surten reflectits 3 possibles casos de trencament, en funció del
valor de deformació de la fibra.
Després d'haver calculat 19 valors de deformació es veu la peculiaritat que en valors
baixos, trencaria per la fibra i a continuació treballaria la biga original, però a partir del
valor 0,02 trenca l'acer a tracció (de fet per deformacions lleugerament superiors a 0,01 ja
s'espera aquest comportament)
Amb valors més baixos, per sota de 0,002 de deformació l'acer es comportaria de manera
lineal, en canvi per valors superiors i fins a 0,01 l'acer es comportaria de manera plàstica.
Per valors de deformació de 0,02 i superiors la fibra no trencaria i la biga trencaria per
tracció de l'acer.
Així doncs hi ha un primer tram (deformació última per sota de 0,003) en què trenca la
fibra sense contribuir a la capacitat resistent de la biga, un segon tram en què la fibra
contribueix encara que sigui la que trenca i on tenim l’acer plastificant i un darrer cas on
trencaria l’acer de reforç a tracció abans de l’esgotament de la fibra.

5.5

Distància cantell inferior (Tf)

·Dades del càlcul:
H (cm)
B (cm)
r (mm)
As (mm2)
As' (mm2)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
Ef (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
A/línia
(mm2)
#línies

60
30
35
252
252
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
0,05
2,5
50

Taula 10. Dades del cantell inferior

·Valors obtinguts:
Mmax
(KNm)
86,18
86,22
86,28
86,34
86,39
86,45
86,50
86,56
86,61

Tf (mm)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Taula 11. Resultats del cantell inferior
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Relació distància inferior
86.7

86.6

Tf (mm)

86.5
86.4
86.3
86.2
86.1
86
2

3

4

5

6
7
Mmax (KNm)

8

9

10

Figura 19. Gràfic del cantell inferior

La distància des del cantell inferior fins a la posició de la fibra s'ha calculat fins a 10 mm.
Després d'haver calculat 9 valors de distància es veu que per aquests valors tan petits no
varia molt, tot i que cada mm que separem la fibra puja lleugerament el valor del moment
màxim que suporta, tal com era d'esperar. Té poca influència.

5.6

Àrea línia

·Dades del càlcul:
H (cm)
B (cm)
r (mm)
As (mm2)
As' (mm2)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
Ef (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
tf (mm)

60
30
35
252
252
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
0,05
6

Taula 12. Dades de l'àrea línia

·Valors obtinguts:

A línia
(mm2)
0,2
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

A_fibra
(mm2)
72,6
100
114
120
122
125
126
126
128
126
125

#línies
363
200
114
80
61
50
42
36
32
28
25

Mmax
(KNm)
79,72
83,21
84,99
85,76
86,01
86,39
86,52
86,52
86,77
86,52
86,39

Taula 13. Resultats de l'àrea línia

Relació Àrea Fibra
88
87

Mmax (KNm)

86
85
84
83
82
81
80
79

50

70

90
110
A_fibra (mm2)

130

Figura 20. Gràfic de la relació de l'àrea fibra
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Relació Àrea Línies
88
87

Mmax (KNm)

86
85
84
83
82
81

80
79
0

1

2

3

A_línia

4

5

6

(mm2)

Figura 21. Gràfic de la relació de l'àrea línies

Després d'haver realitzat 11 càlculs ampliant el gruix de la línia de la fibra, ha sigut
necessari realitzar dues gràfiques per comparar el gruix amb la quantitat de línies. El
moment màxim serà més gran com més àrea tingui la fibra.
Com la quantitat de línies ve determinada pel gruix d'aquesta i l'amplada de la biga, es
dóna el cas que s'arriba a la quantitat màxima d'àrea de fibra amb un gruix de línia de 4
mm2 , per tant encara que es disposi d'uns fils superiors a 4 mm2 no superarem el
moment màxim, ja que l'àrea total de fibra que hi posem també serà inferior, ja que hi s'hi
podran posar menys quantitat per la limitació d'amplada total.
En el nostre cas, per les dades de càlcul exposades, l'àrea de fil òptim és 4 mm2.

5.7

Resistència de la compressió del formigó (fc)

·Dades del càlcul:
H (cm)
B (cm)
r (mm)
As (mm2)
As' (mm2)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
Ef (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
tf (mm)
A/línia
(mm2)
#línies

60
30
35
252
252
500
200000
0,01
20000
0,0035
0,05
6
2,5
50

Taula 14. Dades de la resistència de compressió del formigó

·Valors obtinguts:
fc (MPa)
25
30
35
40
45
50

Mmax (KNm)
85,75
86,11
86,39
86,69
86,79
86,98

Taula 15. Resultats de la resistència de compressió del formigó
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Mmax (KNm)

Relació Resistència Compressió Formigó
87.2
87
86.8
86.6
86.4
86.2
86
85.8
85.6
85.4
85.2
85
25

30

35

40

45

50

fc (MPa)
Figura 22. Gràfic de la relació de resistència de compressió del formigó

Després d'haver calculat 6 valors per la resistència a compressió del formigó, es pot
veure que el moment màxim que suporta l'estructura no varia gaire.
Això és degut en que tots els casos el mètode de trencament és el de l'acer inferior a
tracció, per tant no arriba a trencar el formigó.
Es pot veure que el valor de la resistència a compressió que té el formigó té poca
influència en la capacitat resistent a flexió de les bigues.

5.8

Alçada (H)

·Dades del càlcul:
B (cm)
r (mm)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
tf (mm)
A/línia
(mm2)
#línies

30
35
500
200000
0,01
35
0,0035
0,05
6
2,5
50

Taula 16. Dades de l'alçada

·Valors obtinguts:
H (cm)

As (mm2)

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420

Mmax
(KNm)
10,2
14,3
19,7
26,1
33,6
42,2
51,8
62,5
74,2
86,4
100,7
115,6
131,5
148,4
166,4
185,5
205,5
226,7

Taula 17. Resultats de l'alçada

Relació Alçada
250

Mmax (KNm)

200
150
100
50
0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
H (cm)
Figura 23. Gràfic de la relació de l'alçada

En aquest càlcul s'ha modificat l'alçada de la biga, però òbviament a l'estar relacionat
l'àrea de l'armadura també s'ha modificat, on es veu un augment del moment màxim a
mesura que incrementem l'alçada i l'armadura.
S'obté una relació parabòlica que s'espera teòricament, ja que el valor del moment depèn
de l'alçada al quadrat.
No hi ha diferència en l'estat de trencament, ja que en tots els casos trenca l'acer inferior.
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5.9

Base (B)

·Dades del càlcul:
H (cm)
r (mm)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
Ef (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
tf (mm)
A/línia
(mm2)

60
35
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
0,05
6
2,5

Taula 18. Dades de la base

·Valors obtinguts:
B (cm)

As (mm2)

# línies

10
15
20
25
30
35
40
45
50

84
126
168
210
252
294
336
378
420

16
25
33
41
50
58
66
75
83

Mmax
(KNm)
28,8
43,5
57,9
72,2
86,9
101,3
115,7
130,4
144,8

Taula 19. Resultats de la base

Relació Base
160

Mmax (KNm)

140
120
100
80
60
40
20
0
10

15

20

25

30
B (cm)

35

40

Figura 24. Gràfic de relació de la base

45

50

En aquesta ocasió s'ha modificat el valor de la base. Com succeïa en el cas de l'alçada,
aquest canvi també ha provocat el canvi de l'armadura, i a la vegada de la quantitat de
línies que es poden col·locar a la base, mantenint sempre el diàmetre de fil estàndard que
s'ha fet servir per tots els càlculs.
Després de calcular el moment amb 9 entrades de base, es pot observar que augmenta a
mesura que la base és més gran. S'obté una solució totalment proporcional.
No hi ha diferència en l'estat de trencament, ja que en tots els casos trenca l'acer inferior.

5.10 Recobriment (r)
·Dades del càlcul:
H (cm)
B (cm)
As (mm2)
As' (mm2)
fy (MPa)
E (MPa)
eps_s_u
fc (MPa)
Ef (MPa)
eps_c_u
eps_f_u
tf (mm)
A/línia
(mm2)
#línies

60
30
252
252
500
200000
0,01
35
20000
0,0035
0,05
6
2,5
50

Taula 20.Dades del recobriment

·Valors obtinguts:
r (mm)
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Mmax (KNm)
88,3
87,89
87,52
87,21
86,93
86,71
86,54
86,41
86,35
86,33

Taula 21. Resultats del recobriment
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Relació Recobriment
88.5

Mmax (KNm)

88

87.5
87
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86
85.5
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15
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35
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45
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55

60

Figura 25. Gràfic de la relació del recobriment

En aquest últim cas s'ha modificat el valor del recobriment. El resultat obtingut és que a
mesura que augmentem el valor va disminuint el valor del moment màxim. És un resultat
a la inversa que amb l'alçada.
Després de realitzar el càlcul amb 10 valors si és cert que baixa el moment, però no és
amb uns valors molt grans.
El recobriment es posa per millorar la durabilitat estructural, per tant no surt a compte
estalviar en recobriment, ja que la millora en la resistència no té una influència molt gran, i
serà millor guanyar en durabilitat estructural.

6 Resum del pressupost

En el pressupost d'aquest projecte s'han inclòs les hores de treball en la redacció del
treball, el consum elèctric i l'amortització del hardware emprat.
El cost total del treball ha sigut de sis mil cent setanta-tres euros amb trenta-quatre
cèntims, IVA inclòs (6.173,34 €).
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7 Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals i socials

L'objectiu principal d'aquest projecte és estudiar les fibres vegetals com a reforç
d'estructures de formigó armat sotmeses a flexió. Fins al dia d'avui el reforç d'aquest tipus
de bigues es realitza principalment amb materials com acer, fibra de vidre, basalt o altres
materials sintètics. El fet d'utilitzar fibres vegetals representa una gran millora des del punt
de vista de la sostenibilitat.
Ambientalment és realment un pas endavant en l'evolució, ja que es fan servir materials
sostenibles i s'allarga la vida útil d'estructures, estalviant el fet d'utilitzar més recursos
naturals en reemplaçar-les per unes de noves.
En l'aspecte social les fibres vegetals tenen un gran avantatge: són més barates que les
sintètiques. I a la vegada s'obté un punt molt positiu: és més probable que es puguin
obtenir de manera local, a diferència de les altres fibres. Això provoca un altre aspecte
molt beneficiós socialment: la possibilitat de generar economies locals, que a la vegada
ajudaria en la construcció i reestructuració en llocs menys desenvolupats i amb menys
recursos.
Pel que respecte a les emissions emeses en l'àmbit personal per l'elaboració d'aquest
treball, si es compta que s'ha fet servir l'ordinador unes 500 hores, amb un consum mitjà
de 200 watts, suposa uns 100 kWh d'energia consumida. Si es fa la relació entre consum
elèctric i unes emissions de CO2 [23], comptat un mix de 0,15 kg CO2/kWh, s'obté unes
emissions de 15 kg de CO2.

8 Conclusions
S'ha assolit amb èxit l'objectiu principal del projecte que era elaborar un model analític en
el programa Excel. S'ha pogut analitzar el comportament mecànic de bigues de formigó
armat amb reforç de FRCM de fibres vegetals.
L'eina per al dimensionat dels reforços i avaluació de la capacitat resistent funciona bé.
Tot i no poder calibrar l'eina amb un gran nombre de resultats experimentals, sí que s'ha
pogut validar amb 3 casos. Es pot comprovar que el model implementat representa
correctament la resistència seccional de les estructures a analitzar.
Tot i no mostrar una elevada precisió en el modelatge d’experiments reals sí que es troba
del costat de la seguretat (resultats conservadors) i és prou consistent per a ser utilitzat
en el disseny de solucions de reforç i per a ser emprat en l’anàlisi de sensibilitat.
De l'anàlisi de sensibilitat obtenim diverses conclusions importants:
- El mòdul de Young té una gran influència en la millora del moment resistent màxim. Com
més gran és el mòdul, és a dir, més rígida és la fibra, més gran és el moment i més
aguanta la biga abans de trencar. Té un efecte molt positiu posar una fibra amb mòdul de
Young elevat.
- Pel rang de valors de geometria escollits, s'ha comprovat que per valors de deformació
última de la fibra inferior a 0,02 la fibra no trencaria i l'acer es comportaria de manera
lineal. Per tant, s'ha pogut acotar els valors per on la fibra pot ajudar a contribuir en la
capacitat resistent de la biga.
- En relació amb l'àrea total de la fibra i la quantitat de línies, s'ha vist que el fet d'afegir
diàmetres de fil més grans no implica obtenir un moment resistent més gran, ja que arriba
un punt que encara que es tingui diàmetres de fil més gran comporta posar menys fils per
espai, i implica una àrea total de fibra menor. Amb l'eina es pot obtenir amb facilitat el
diàmetre de fil òptim per tenir el màxim moment.
- Els paràmetres geomètrics d'alçada i base han donat la resposta que es podia esperar
per les fórmules matemàtiques.
- Amb el recobriment es dóna el fet que a mesura que augmentem el valor disminueix el
moment màxim, però en valors molt petits. I donada la importància del recobriment, ja
que millora la durabilitat estructural, es conclou que no s'ha d'estalviar en recobriment, ja
que es millorarà la durabilitat estructural.

En una programació de treball futur, seria positiu calibrar aquest model amb molts més
resultats experimentals. En aquest present projecte s'han obtingut els resultats al final, i
amb uns resultats inferiors als que s'acostumen a tenir per calibrar una eina, per tant, per
poder calibrar amb més precisió seria favorable obtenir molts més resultats experimentals.
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