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RESUM: 

En l’actualitat l’ús de pilars metàl·lics en la construcció és molt habitual, la unió dels 

pilars metàl·lics amb les fonamentacions de formigó és un punt clau dl bon 

funcionament estructural i de la durabilitat de l’estructura. 

Una de les tècniques d’unió més emprades és la de perns pretensats. La tesina que 

aquí es presenta pretén estudiar el funcionament de la unió, concretament dels perns 

pretensats, sota sol·licitacions dinàmiques. És a dir, l’estudi de la fatiga dels sistemes 

d’unió a llarg temps. A més a més, com l’estudi es realitza a llarg temps ens trobem 

amb la influència dels efectes de fluència del formigó. 

Així doncs, l’estudi comença amb una recerca bibliogràfica sobre la fatiga de elements 

metàl·lics i sobre la fluència del formigó. Després es realitza un assaig de fatiga al 

laboratori d’un pern d’ancoratge en una fonamentació de formigó i per acabar es 

realitza un model numèric amb Abaqus per representar amb elements finits els 

fenòmens de fluència i de fatiga.   

  

At present the use of metallic pillars in the construction is very common, the union of 

metal pillars with concrete foundations is a key structural functioning and durability of 

the structure. 

One of the techniques used is yhe pretested union bolt. The thesis presented here 

aims to study the functioning of the union, specifically pretesed bolts under dynamic 

requests. That is, the study of fatigue systems union long time. In addition, the study is 

performed over time we find the influence of concrete creep effects. 

Thus, the study begins with a literature review of fatigue and metallic elements on the 

creep of concrete. Then performed a fatigue test in a laboratory anchor bolts in a 

concrete foundation and finally we present a numerical model with Abaqus finite 

elements to represent the phenomena of creep and fatigue.  
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