
Resum 

Optimització de dosificacions y connexions atornillades per a tirants d’UHPFRC 
 

La tecnologia del formigó ha evolucionat d’una manera poc constant des dels temps de l’Imperi Romà. 

Cal destacar que l’avanç tecnològic de la segona meitat del segle XX, ha sigut de major magnitud. Els 

avanços en el desenvolupament de nous cements, l’aparició de fibres com un sistema de reforç per a 

elements estructurals i, especialment, progressos en el camp dels additius reductors d’aigua, han 

permés l’aparició de diversos tipus de formigons especials. Un dels últims es el Formigó de Molt Alt 

Rendiment Reforçat amb Fibres (UHPFRC), que incorpora avançaments relatius a la tecnologia dels 

Formigons Autocompactants (SCC), dels formigons reforçats amb fibres (FRC) i dels de Molt Alta 

Resistència (UHSC). Aquest producte exclusiu, requereix una investigació detallada de la compatibilitat 

entre components i un elevat nivell de control dels processos. Els escassos elements estructurals 

el·laborats fins ara s’han fet sobretot amb dosificacions patentades, els costos de les quals, impedeixen 

la viabilitat d’altres aplicacions potencials. 

De tota l’explicació previa es pot deduir que es molt convenient simplificar els components i els 

processos d’elaboració de l’UHPFRC de cara al futur. Aquest és un dels dos objectius principals de la 

present Tesi Doctoral, que es centra en l’ús dels components locals disponibles i en la simplificació dels 

processos de fabricació. A més, algunes de les propietats del material que es troba entre el formigó 

convencional i l’acer, permiteixen no solament fer estructures més esveltes, sinó també fer viables nous 

conceptes impensables fins ara amb el formigó al que estem acostumats. La segona part de la Tesi 

Doctoral desenvolupa una d’eixes idees, evaluant la viabilitat d’un sistema de connexió atornillada entre 

elements d’UHPFRC. 

Aquesta investigació comença amb una breu descripció de les subfamílies que pertanyen a l’entorn 

dels HPC-UHPC. A continuació, es proporciona una comparació de les dosificacions i propietats d’un 

conjunt de més de cent mescles, elaborades per diferents autors en l’ultima década, de tecnologia 

d’UHPC-UHPFRC. Açò suposa una eina molt útil per indentificar les relacions entre dosificacions i 

propietats i, a més, permet validar o no algunes de les idees preconcebudes que existeixen respecte al 

producte. 

Basat en l’estudi de l’art es van desenvolupar les posteriors dosificacions (Capítol 4), amb les que es 

va analitzar l’efecte d’utilitzar components i processos més simples en l’UHPFRC. El camí a seguir va ser 

utilitzar components locals disponibles al mercat espanyol, identificant les combinacions que 

proporcionen els millors resultats reològics i mecànics. En cap cas es va utilizar guarit al vapor, d’acord 

amb la idea inicial de simplificar al màxim els processos. És van desenvolupà dosificacions amb diferents 

nivells d'exigència, sempre seguint el criteri d'economia. Els formigons es van dissenyar per a ser 

autocompactants, i la majoria d’ells van combinar dos tipus de fibres (híbrids), ja que es va tractar de 

maximitzar la resistència a flexió. La resistència a compressió i a flexió equivalent, va variar entre els 

100 i els 170 MPa per a la primera (en cub de L=100 mm), i entre 15 i 45 MPa per a la segona (en probeta 

prismàtica de 100 x 100 x 500 mm). Amb alguns dels materials utilitzats, l’experiència amb UHPFRC és 

pràcticament nul.la. Es el cas de l’àrid gros o del FC3R, un residu industrial del petroli de color blanc que 



té activitat puzolànica. Les deduccions obtingudes es van utilizar finalment per escriure una sèrie de 

consells pràctics per a operaris que vullguen emprar UHPFRC. Finalment, es van caracteritzar cinc 

dosificacions com a examples de material adequat per aplicacions amb diferents nivells d’exigència i 

condicions. 

A la segona part de la tesi es proposa la idea de realitzar connexions atornillades entre elements 

d’UHPFRC. Aquest sistema resulta especialment útil per conectar les bieles i els tirants de gelosies de 

formigó. Els possibles modes de trencament van ser explicats, i per identificar-los i avaluar la capacitat 

dels elements, es van dissenyar dos tipus d’assajos diferents. La geometria de les peces d’UHPFRC es va 

modificar, obtenint així la seua relació amb el mode de trencament i la capacitat màxima del cada 

element. A més, la regió fou modelada a través d’un anàlisi lineal d’elements finits, amb l’objectiu de 

donar suport als resultats experimentals i poder deduir formulacions que prediguen les càrregues 

màximes i els tipus de trencament de les unions. Finalment, es va construir una gelosia de mida real amb 

unions atornillades, per verificar el bon comportament estructural d’aquest sistema de connexió. 

Per concloure, es resumeixen algunes de les aplicacions dissenyades i el·laborades a la Universitat 

Politècnica de València amb els mètodes i el coneixement adquirit amb l’UHPFRC. A moltes d’elles, el 

material fou barrejat i abocat a una empresa de prefabricats convencional, proporcionant resultats 

reològics i mecànics d’acord amb els objectius. Açò va demostrar la viabilitat de l’UHPFRC desenvolupat 

amb tecnologia simplificada, donant lloc a algunes de les primeres aplicacions reals d’aquest material a 

Espanya.  
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