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1. Introducció 

El formigó armat, és un material compost que combina les bones propietats 

mecàniques a compressió del formigó i les bones propietats mecàniques a 

tracció de l’acer. És per això que durant el segle XX, en el sector de la 

construcció, les estructures més utilitzades eren de formigó armat.  Però la seva 

durabilitat al llarg del temps degut a fenòmens relacionats amb l’ambient (l’aire, 

la humitat, l’erosió...) fan necessari reforçar aquestes estructures per tal de poder 

garantir el seu bon funcionament. Tot això, sense  incrementar el volum de 

l’estructura de formigó.  

El pretesat ha estat una innovació en aquest material que ha permès assolir 

majors càrregues abans de la fissuració del morter i poder dissenyar estructures 

de formigó armat pretesat amb una secció reduïda, però la seva aplicació com a 

reforç és complicada en zones reduïdes ja que el formigó armat és un material 

difícil de treballar. Aquests factors fan necessari un reforç que tingui 

compatibilitat amb el formigó, però que sigui més fàcil de manipular en seccions 

complicades.  

Per tots aquests motius el present treball pretén estudiar l’efecte de pretesar a 

diferents nivells de càrrega el teixit de carboni que amb una matriu cementítica 

formen un material innovador conegut com a Fabric-Reinforcement Cementitious 

Matrix (FRCM). Aquest material té com a finalitat utilitzar-se de reforç en 

estructures de formigó i solucionar els problemes anteriors. Existeix una àmplia 

varietat de materials que  es poden utilitzar, tant de matriu com de reforç, i per 

aquest motiu aquest estudi es centre en investigar com afecta el pretesat del 

teixit de carboni a la resistència del material FRCM.  
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2. Abast del treball 

Aquest projecte serà desenvolupat amb unes finalitats acadèmiques. Per aquest 

motiu, tenint en compte els recursos i el temps disponible s’han desenvolupat els 

següents aspectes: 

 Una definició dels objectius als quals es vol arribar amb aquest treball 

d’investigació. 

 Un estudi de l’estat del material FRCM, les seves aplicacions,   

 Una introducció als materials emprats i les seves propietats mecàniques. 

 Una explicació de tot el procés de fabricació dut a terme per realitzar els 

espècimens. 

 Una descripció del procés d’assaig dels espècimens. 

 Un anàlisis dels resultats comparant els paràmetres que inicialment es 

volien comparar en els objectius. 

 Unes conclusions per tal de fer una valoració del projecte. 

 Les futures línies d’investigació que es podrien realitzar per seguir 

investigant el FRCM. 

   



La influència del pretesat en les propietats del material FRCM      

3 
 
 

3. Objectius 

Aquest treball d’investigació té com a objectius estudiar la influència que té el 

pretesat dels teixits de materials tipus Fabric-Reinforcement Cementitious Matrix 

(FRCM) a diferents nivells de càrrega sobre les propietats mecàniques del 

material compost. També s’estudiarà la influència de la velocitat d’assaig en les 

propietats mecàniques del material. 

Estudiarem dos tipus de morters, un de mitja resistència i un d’alta resistència, 

tots dos amb un reforç de fibra de carboni.  Això ens servirà per determinar si les 

propietats del FRCM milloren, donant continuació a la línia d’investigació de 

l’estudi del TRM i les seves propietats, com el de Thomas Boshe [1], Pello 

Larrinaga [2] o Christian Escrig [3]. 

Segons la directriu AC434-2013 [4] i la guia de disseny ACI 549.4R-13 [5], les 

propietats mecàniques a determinar del TRM són les següents: 

 Tensió i deformació en el punt de transició en l’instant de l’aparició de la 

primera fissura (fft i ɛft). 

 Resistència última a tracció (ffu). 

 Deformació última (ɛfu). 

 Mòdul d’elasticitat longitudinal de l’espècimen sense fissurar (Ef
*). 

 Mòdul d’elasticitat longitudinal de l’espècimen fissurat (Ef). 

 

Figura 3.1: Comportament ideal del FRCM 
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4. Estat de l’art 

En aquest apartat es volen descriure els antecedents previs d’aquest estudi, des 

dels diferents materials (com formigó armat) fins arribar als materials tipus 

FRCM. També s’inclou la morfologia de les provetes i la seva subjecció per a 

l’estudi. 

4.1. Morter 

El morter consisteix en un conjunt de conglomerats inorgànics i aigua amb 

possibles additius per tal de millorar-ne les propietats. En l’actualitat, degut al seu 

gran ús trobem una gran varietat de morters, ja que cada un dels components 

aporta unes qualitats determinades.  

Al llarg de la història de la construcció s’han utilitzat diferents elements d’unió, 

com la terra (conegut com fang), la calç o el guix. Actualment els components 

més comuns són les argiles, els silicats i els òxids i  àrids silícics, a més de 

l’aigua i els additius. El més comú és el ciment pòrtland (Taula 4.1).  

Propietats 

Resistència 

a tracció 

(MPa) 

Mòdul elàstic 

(GPa) 

Allargament 

(%) 

Pes específic 

(kg/dm3) 

Morter 3-4 215-340 4-6 3,08-3,20 

Taula 4.1: Propietats generals dels morters 

El principal inconvenient del morter és que es tracta d’un material fràgil a tracció, 

ja que es fissura amb facilitat. La tècnica del reforç amb acer (conegut el conjunt 

com a formigó armat) proporciona un augment substancial a la resistència a 

tracció d’aquest material. 

4.2. Reforços 

Existeix un ampli ventall de materials emprats per reforçar estructures 

cementítiques degut al seu gran ús per diferents situacions (Figura 4.1), per això 

també s’ha de tenir present que cada un dels reforços requereix un morter 

compatible.  A continuació es detalla el reforç utilitzat en aquest estudi. 
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Figura 4.1: Diagrama Tensió-Deformació en diferents materials de reforç 

4.2.1. Fibra de carboni 

Les propietats mecàniques de la fibra de carboni, com la seva alta resistència a 

tracció, la rigidesa i la seva baixa densitat la converteixen en un material 

excel·lent, però degut al seu elevat cost té un ús molt limitat. Principalment 

s’utilitza en l’industria aeroespacial i automobilística. Tot i que ja s’està 

començant a aplicar en el sector de la construcció civil per tal de realitzar 

reforços puntuals d’alta resistència. La fibra de carboni, tot i que es pot fer servir 

com a fibra de reforç, s’utilitza principalment en forma de teixit per crear 

superfícies lleugeres i d’alta resistència. 

4.3. FRCM (Fabric-Reinforcement Cementitious Matrix) 

El FRCM és un material compost que consisteix en una matriu cementítica 

(morter) i un reforç (fibres). La combinació d’aquest materials aporta avantatges 

respecte altre compostos, com la resistència als alcalins, la permeabilitat al vapor 

d’aigua, la resistència al foc i la facilitat de poder aplicar aquests compostos en 

geometries complexes [6]. Per totes aquestes raons el FRCM és una opció per 

reforçar estructures debilitades, ja que es tracta d’un material compatible amb els 

materials a reparar, generalment en estructures de formigó. 

El FRCM es pot considerar un material compost bastant nou degut a que no es 

tenen molts estudis sobre el material,  però realment la combinació d’una matriu 

amb un reforç es troba des de l’antiguitat en les estructures realitzades a partir 

d’argila i palla, és més, en els països en desenvolupament, algunes estructures 

es segueixen realitzant mitjançant aquest sistema.  

Les primeres línies d’investigació es van iniciar a la dècada dels vuitanta, però no 

va ser fins l’any 2000 que l’interès en aquest material va augmentar. Degut a 

l’escassa investigació, el procés de disseny d’aquest material resulta una feina 
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difícil. Tot i que hi ha diversos estudis realitzats per tal de poder trobar processos 

d’assaig òptims que ajudin a futures recerques o poder estandarditzar aquest 

material, facilitant així el procés de disseny. 

Un dels principals problemes d’aquest material és la correcta interacció entre la 

matriu i el reforç. Provocant així una incapacitat de transferència de tensions 

entre els dos components. Les primeres investigacions realitzades per estudiar el 

comportament d’adhesió del FRCM van ser realitzats per Ortlepp [7,8], en els 

quals s’exposen els diferents modes de fallada per desenganxament del reforç i 

els mecanismes de transmissió de tensions quan el reforç està parcialment 

desenganxat. Posteriorment, s’han realitzat altres estudis experimentals. Entre 

ells, els realitzats per Ombres [9] i d’Ambrisi [10], en els quals s’estudia 

l’adherència del FRCM unit a elements de formigó. 

En quan a normativa, no va existir cap codi pel seu càlcul i aplicació com a 

element de reforç estructural en elements de formigó armat fins l’any 2013. Va 

ser la primera guia de disseny de reforços d’estructures de formigó i maçoneria 

mitjançant l’adhesió externa de teixits amb matriu cementítica [5]. A diferencia 

dels codis de FRP (Fibre-Reinforced Plastic), aquesta guia proposa la utilització 

de propietats mecàniques del material compost FRCM. Ja que fins aquell 

moment, es van basar en adaptar la formulació inclosa en els codis de disseny 

de reforç extern d’estructures mitjançant l’adherència externa de FRP [11–13] al 

seu equivalent de matriu inorgànica. 

A partir del 2013, es comencen a publicar diferents estudis realitzats per 

diferents institucions per tal d’establir un procés de disseny i execució, com 

implementar-ho en una obra i tots els controls necessaris per la seva bona 

execució [14].  

4.4. Mètode d’assaig 

El FRCM està mostrant uns resultats molt prometedors en les diferents línies 

d’investigació que s’han realitzat, però encara és un material compost 

relativament nou i parcialment desconegut. Un dels motius pels qual no s’ha 

estès el seu ús en el sector de la construcció és degut a la dificultat de dissenyar 

el reforç estructural segons uns estàndards que tinguin una certa garantia. Per 

això és necessari ampliar els coneixements sobre aquest material per tal de 

poder establir uns estàndards (una norma) sobre el mecanisme de transferència 

de la càrrega, fabricació, geometria de l’espècimen i tècnica de mesura de la 

tensió. 

És per això, que varis equips de recerca han desenvolupat diferents 

configuracions per els assaig a tracció del FRCM amb diverses geometries, 
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variacions en el sistema d’ancoratge i en la mesura de la tensió. En aquest 

aspecte, algunes configuracions s’introdueixen d’estudis anteriors [1,15–17]. 

Totes aquestes variables esmentades més la producció del morter han influït en 

el resultat final de les propietats mecàniques del FRCM. 

4.4.1. Morfologia de les provetes 

La geometria de l’espècimen té una gran importància degut a que influeix 

notablement en els resultats obtinguts. En estudis anteriors es van comparar 

diferents configuracions d’assaig i la seva influència en els resultats [16]. Les 

configuracions en las que s’ha basat aquest estudi es mostren en la Figura 4.2. 

Una de les cosses més importants es poder controlar l’àrea de fissuració, per tal 

de garantir la correcta interacció entre matriu i reforç, alhora que ens permet 

assegurar que l’element de mesura de deformació estigui col·locat en la zona de 

ruptura, permeten una bona lectura dels desplaçaments quan s’està realitzant 

l’assaig. En aquest estudi s’ha optat per la morfologia tipus rectangular degut a la 

seva facilitat de producció per la seva senzillesa geomètrica (Figura 4.2 a).   

 

Figura 4.2: Morfologia de les provetes 
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4.4.2. Subjecció de les provetes 

Per poder transmetre la càrrega de la màquina d’assaig a la proveta existeixen 

diferents tècniques d’ancoratge. Un dels més utilitzats i recomanats pel RILEM 

Comitè Tècnic 232-TDT [15]  s’anomena Clevis (Figura 4.3 c). Aquest mètode 

consisteix en l’adhesió de platines metàl·liques (d’acer) a la proveta mitjançant 

un adhesiu (normalment resina epoxi). Un altre mètode d’ancoratge bastant 

utilitzat consisteix en una platina d’acer perforada que s’insereix en l’interior de la 

proveta durant el procés de fabricació (Figura 4.3 a). Per últim també s’utilitza el 

mètode de vorells d’acer (Figura 4.3 b) i el mètode d’empunyadures de subjecció 

(Figura 4.3 d). 

Diferents investigacions han estudiat els mètodes esmentats anteriorment i els 

seus efectes en els resultats obtinguts a la influència del tipus de configuració de 

l’ancoratge de les provetes [18]. En aquest estudi s’ha optat pel mètode Clevis ja 

que proporciona una bona alineació i una major facilitat per produir els 

espècimens.  

 

Figura 4.3: Subjecció de les provetes. a) Platina d’acer inserida en la proveta; b) Sistema de 
vorells d’acer; c) Mètode Clevis; d) Sistema d’empunyadures de subjecció  

Com s’ha vist anteriorment, la morfologia de les provetes tenia una implicació en 

els resultats finals. També la té en el cas de la subjecció: El sistema de subjecció 

pot trencar el morter o crear una força d’adherència extra entre la matriu i el 

reforç que no existeix. Per l’altre banda, la connexió amb adhesiu pot causar 

lliscament a causa d’una longitud de contacte massa curta. Altres mètodes de 

connexió poden causar moment de torsió degut a no deixar graus de llibertat a la 

proveta, provocant així un sobreesforç en la proveta. En l’estudi realitzat per D. 

Arboleda [15] es van comparar dos mètodes de subjecció de provetes: el sistema 
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tipus Clevis i unes mordaces (Figura 4.4). En aquest estudi es va demostrar que 

amb el sistema de mordaces era possible assolir una força màxima major, però 

que per altre banda no prometia el lliscament natural que hi ha entre el teixit i la 

matriu. Per aquest motiu el sistema tipus Clevis (Figura 4.5 b) és el mètode més 

recomanat, ja que presenta un comportament més pròxim a la realitat. 

 

Figura 4.4: Comparativa dels sistemes de connexió 

Com s’ha comentat anteriorment, es necessari deixar un grau de llibertat a la 

fixació de la proveta per tal que la proveta es pugui col·locar evitant sobreesforç 

en la proveta. És per aquesta raó que els extrems de la proveta es connecten 

mitjançant un mosquetó, per tal de minimitzar el moment de torsió que es podria 

crear. 

  
a) Mordassa b) Clevis 

Figura 4.5: Sistemes de connexió 
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4.5. Pretesat 

El pretesat consisteix en sotmetre el formigó a esforços de compressió abans de 

la seva posada en servei. Això es fa mitjançant filferros, barres o cables d’acer 

que són tibats i ancorats al formigó. Aquest procés es pot realitzar de dos 

maneres, abans o després d’abocar el morter:  

 Mitjançant armadures pretesades: barres o filferros que es tiben en un 

banc, es mantenen tibades i s'introdueixen dins del motlle de formigó 

fresc per formar una peça. Quan el formigó ha curat es deixen anar els 

ancoratges i el formigó queda comprimit. Aquest és el mètode utilitzat 

normalment en peces prefabricades.  

 Mitjançant armadures posttesades: cables composts per filferros que 

s'introdueixen en conductes buits dins de les peces de formigó i es tiben 

quan aquest ja ha forjat. Aquest és el mètode utilitzat principalment per 

construir grans estructures que es formigonen "in situ".  

L'objectiu d’aquest procés és l'augment de la resistència a tracció del formigó, 

introduint un esforç de compressió intern que contraresti l'esforç de tracció que 

produeixen les càrregues en l'element estructural. En el formigó pretesat es 

col·loca acer tibat que precomprimeix el formigó, permetent així que els elements 

estructurals tinguin una gran resistència a la tracció i alhora impedir la fissuració 

del formigó.  

Actualment aquest mètode és molt utilitzat per augmentar les capacitats a tracció 

dels elements estructurals així com per disminuir-ne les fletxes en estat de 

servei.  

Aquesta tecnologia és molt utilitzada en elements estructurals prefabricats de 

formigó com bigues, ponts amb grans llums, edificis que han de tenir un alt grau 

de resistència als sismes (gratacels) i edificis que han de resistir a explosions 

(centrals nuclears).   
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5. Materials 

A continuació es descriuen els materials emprats en la realització dels 

espècimens, detallant-ne les principals propietats segons els propis fabricants. 

5.1. Morter 

El morter és un material aglomerat fet amb una mescla de ciment, sorra i aigua 

que serveix per a la unió d’elements de la construcció com pedres, maons 

ceràmics, etc. Degut al seu gran ús en la construcció, existeixen una gran 

varietat de morters depenen dels materials conglomerants i de les seves 

propietats, tot això per poder utilitzar el morter mes adien en cada situació. 

En aquest estudi s’han utilitzat dos morters amb propietats diferents per tal de 

realitzar un anàlisis comparatiu. El primer morter consisteix en una pasta 

anivelladora 10mm de la marca Axton (Figura 5.1 a). L’altre morter és un d’alta 

resistència a tracció  anomenat Monotop-612 de la marca Sika (Figura 5.1 b). La 

principal diferència entre els dos morters és que el morter Sika conté fibres 

polimèriques en la seva composició degut a que es tracta d’un morter de 

reparació estructural. Mentre que el morter Axton és un morter autonivellant que 

conté molt poca presència d’àrids, emprat bàsicament per gruixos petits. 

 
a) Sac 25kg Axton              b) Sac 25kg Sika 

Figura 5.1: Morters utilitzats 

En la Taula 5.1 es detallen les propietats dels morters, dades proporcionades 

pels fabricants [19,20]. D’aquesta manera es podran observar els diferents graus 

de resistència a compressió i tracció:  

Propietats 
Pasta anivelladora 

10mm (Axton) 
Monotop-612 (Sika) 

Resistència a 

compressió 
≥20 N/mm2 40,3 N/mm2 

Resistència a tracció ≥5 N/mm2 8,3 N/mm2 

Resistència tangencial - 1,8 N/mm2 

Partícules d’àrids ≤0,5mm ≤2mm 
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Contingut de fibres de 

polímer 
- 8% del pes del ciment 

Contingut en clorurs - <0,03% 

Temperatura 

d’aplicació 
5º a 35ºC 5º a 30ºC 

Espessor d’aplicació 2 mm a 10 mm 5 mm a 30 mm 

Resistència al foc Euroclasse A1 Euroclasse A1 

Absorció d’aigua - 0,2 kg·m-2·h-0.5 

Proporció d’aigua 24±1% 12,66% 

Temps de curat 28 dies 28 dies 

Temps de vida de la 

barreja 
30 minuts 30-40 minuts 

Cost sac 25kg (2017) 14,95€ 26,95€ 

Taula 5.1: Propietats dels morters 

5.2. Teixit de carboni 

Hi ha molts tipus de teixits per tal de reforçar matrius cementítiques. En aquest 

estudi s’han emprat teixits de carboni (Figura 5.3) comercialitzades per Ruderill, 

concretament el model X-Mesh C10/M25. Estan compostes per la malla teixida 

de fibres de carboni i una malla inorgànica secundaria que li aporta solidesa.  

Les fibres de carboni estan teixides amb una separació entre cada floc de fibres 

de 6mm, creant així quadrats de 6x6mm (Figura 5.2).  

 

Figura 5.2: Geometria de la malla de carboni 

El teixit es comercialitza en forma de bobina de 15m de longitud i 1m d’amplada. 

Les característiques principals proporcionades pel fabricant d’aquest material 

són les següents: 

Propietats dels filaments que composen la malla [21]: 

 Ruptura a tracció: 4800MPa 

 Mòdul elàstic: 240GPa 

 Densitat de la fibra: 1,78g/cm3 

 Allargament de ruptura: 1,8% 
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Propietats de la malla: 

 Resistència a compressió: 38N/mm2 

 Resistència a flexió: 7,2N/mm2 

 Pes: 168g/m2 

 Mòdul elàstic: 15000MPa 

 Espessor equivalent de la secció de carboni a 90º i 0 º: 0,047mm 

 Carga per ruptura a 90º i 0º (1cm d’amplada unitària): ≥160kg/cm 

 Cost (2017): 100€/m2 

 

Figura 5.3: Teixit de carboni 

5.3. Adhesiu 

Per tal d’unir els espècimens amb les platines per poder dur a terme l’assaig a 

tracció pel mètode Clevis, com ja s’ha comentat en l’apartat 4.4.2.Subjecció de 

les provetes, s’utilitza l’adhesiu Hysol 3425 A&B (Figura 5.4) de la marca Loctite. 

És un adhesiu bicomponent epoxi d’alta resistència i alta viscositat. En la Taula 

5.2 es mostren les característiques principals proporcionades pel fabricant 

d’aquest adhesiu [22]. 

Propietats Hysol 3425 A&B 

 

Tecnologia Epoxi 

Aspecte Pasta beige clar 

Components Bicomponent-Resina i enduridor 

Viscositat Tixotrópic 

Curat Tª ambient 

Camp d’aplicació Unió 

Resistència a 

tracció 
27 N/mm2 

Mòdul elàstic 1350 N/mm2 

Cost (2017) 26,60€ Figura 5.4: Adhesiu 
bicomponent epoxi 

Taula 5.2: Propietats adhesiu 
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6. Procés de fabricació dels espècimens 

En aquest estudi el material que s’analitza és un bicompost, formada per una 

matriu cementítica la qual aporta rigidesa i solidesa, mentre que el teixit 

proporciona la resistència a tracció. S’han utilitzat diferents combinacions, amb 3 

tipus de provetes diferents per assajar: 

 Teixit pretesat de carboni al 12,5% amb morter Axton (15 unitats) 

 Teixit pretesat de carboni al 12,5% amb morter Sika (15 unitats) 

 Teixit pretesat de carboni al 35% amb morter Axton (15 unitats) 

La nomenclatura utilitzada per a designar cada una de les provetes prové de la 

seva composició (Taula 6.1): primer s’especifica el tipus de fibra utilitzat, en 

aquest cas només s’ha treballat amb teixit de carboni per això totes contenen les 

sigles PC. A continuació, després d’un guió, s’especifica el tipus de morter (A o 

S). Aleshores, després d’un altre guió, s’indica l’estat de pretesat de les fibres 

(12,5% o 35%), la velocitat d’assaig (V1, V2, V3, V4, V5) i finalment el número de 

proveta amb aquestes característiques (01, 02, 03). 

Estat i material de 

reforç 

Tipus de 

morter 
Càrrega 

Velocitat 

d’assaig 

Número de 

proveta 

PC: Prestressed 

carbon 

A: Axton 

B: Sika 

12,5% 

35% 

V1: Velocitat 1 

V2: Velocitat 2 

V3: Velocitat 3 

V4: Velocitat 4 

V5: Velocitat 5 

 

01: Proveta 1 

02: Proveta 2 

03: Proveta 3 

Taula 6.1: Nomenclatura de les provetes 

Per tal d’aclarir la nomenclatura, a continuació es pot observar un exemple real: 

PC-A-35%-V2-01 

On: 

 PC: Prestressed carbon 

 A: Axton 

 35%: Pretesat de les fibres al 35% de la càrrega última 

 V2: Velocitat 2 

 01: Proveta 1 

Les velocitats d’assaig s’han basat en estudis previs [15], que determinen com a 

òptimes les següents velocitats: 

 V1: 0,2mm/min 
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 V2: 1mm/min 

 V3: 5mm/min 

 V4: 25mm/min 

 V5: 100mm/min 

6.1. Sistema de pretesat 

En aquest estudi s’ha utilitzat com a base de pretesat un sistema simple 

d’estudis previs [1] i millorat pels alumnes Joan Margens i Miquel Pérez els quals 

van seguir la línia d’investigació amb diferents materials i morters que els 

utilitzats en aquest estudi [23]. 

El disseny del sistema de pretesat consisteix en un marc rectangular de perfils 

en H (Figura 6.1), collats amb cargols, que resulta un suport vàlid per poder 

donar tensió als teixits (es pot considerar un sistema rígid i indeformable). 

 

Figura 6.1: Sistema pretesat 

A continuació conté el sistema d’ancoratge, que està format per un extrem fix i 

un mòbil, d’aquesta manera és possible pretesar les fibres i al ser un extrem 

mòbil lliure es va auto alineant i ajustant de manera autònoma quan s’està 

carregant. El sistema d’ancoratge fix (Figura 6.2 a) està format per un perfil en C 

amb 5 cargols passants agafats amb femelles i volanderes per tal de poder 

regular l’altura de la platina que conté el teixit. Per altre banda, el mòbil és idèntic 

al fixe, però amb la diferència que conté uns tensors que van enganxats amb 

argolles al marc rectangular i al perfil en C (Figura 6.2 b). 
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a) Extrem fixe b) Extrem mòbil 

Figura 6.2: Sistema d’ancoratge 

L’ancoratge de les fibres amb el sistema de pretesat es realitza mitjançant unes 

platines metàl·liques que tenen un forat en un dels extrems que es colla al perfil 

en C mitjançant el cargol (esmentat anteriorment), i en l’altre extrem hi ha dos 

forats (més petits) per poder unir el sistema de fixació del teixit. Aquest sistema 

consisteix en enrotllar les tires del teixit al voltat de la fusta (Figura 6.3 a), que 

conté uns forats idèntics als de la platina per tal de poder fixar-la a l’ancoratge. 

Són unes fustes de 50x40mm que ens serveixen per poder agafar el teixit amb 

compressió i per millorar l’adherència s’afegeixen unes petites làmines de cautxú 

(Figura 6.3 b) de tal manera que s’evita el lliscament en el cas de que la càrrega 

sigui molt elevada. 

  
a) Col·locació teixit b) Col·locació làmina cautxú 

  
c) Col·locació cargols d) Col·locació amb platina 

Figura 6.3: Fixació teixit 
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Aquest sistema de pretesat també té un sistema de precàrrega dels teixits que 

ens permet garantir la uniformitat de la tensió en tots els teixits. El sistema 

consisteix en passar un cordill pel forat de la platina situat en el perfil en C i 

col·locar en tots els cordills una càrrega penjada de 2,5kg garantint així que la 

tensió inicial en les 5 malles sigui la mateixa. Això es fa mitjançant una petita 

estructura d’alumini (Figura 6.4 a). Una vegada està tot ajustat es poden anivellar 

(Figura 6.4 b) i posteriorment fixar les platines mitjançant les femelles que hi ha 

per la part superior i inferior del sistema (Figura 6.4 c). Finalment es procedeix a 

retirar els pesos i l’estructura d’alumini. 

   
a) Col·locació pesos b) Anivellament c) Fixació 

Figura 6.4: Pretesat inicial 

Per tal de regular la tensió dels teixits s’han utilitzat dues cèl·lules de càrrega de 

10kN i un software d’adquisició de dades, el catmanAP (Figura 6.5). Regulant la 

velocitat d’adquisició de dades a 50Hz es pot observar en directe la variació 

continua de la tensió de les fibres. La tensió de cada cèl·lula ha estat 

determinada per el 12,5% i el 35% de la càrrega ultima de la fibra de carboni, 

corresponen així a 707N i 1980N, respectivament (Annexes: 1.1.1.Càlcul de la 

força de pretesat). 

 

Figura 6.5: Software catmanAP 
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6.2. Procés de fabricació 

El procés de fabricació de 15 espècimens té una durada de 3 setmanes, per tal 

de deixar una setmana els teixits pretesats, després deixar el teixit amb morter 

durant una setmana pretesat i finalment, una setmana més per acabar de curar 

el material. A continuació es poden tallar els espècimens i així poder passar a 

preparar pels assajos experimentals. 

6.2.1. Motlles 

La preparació dels motlles són el primer pas per poder fabricar les provetes de 

l’estudi. Com ja s’ha explicat anteriorment, aquest estudi ja ha estat realitzat amb 

anterioritat, per la qual cosa els motlles ja existien. Només es tenien que 

condicionar per poder procedir a l’execució. 

El motlle esta format per una base de conglomerat lacat de 1400mm de longitud i 

610mm d’amplada. En la cara superior conté 6 llistons de fusta de 1400mm de 

longitud, 50mm d’amplada i 9mm d’alçada col·locats amb una separació de 

50mm per tal de que sigui l’amplada dels espècimens a fabricar. Amb un motlle 

s’aconseguien fabricar 15 espècimens de 400mm de longitud, 50mm d’amplada i 

9mm d’alçada. 

El procés en la preparació del motlle era el següent: 

Primer s’havia de deixar el motlle net, ja que s’havia utilitzat per realitzar altres 

espècimens. Així doncs es retirava la cinta de precinte i es procedia a retirar els 

excedents de morter i la cola del precinte, per fer-ho s’utilitzava una pistola d’aire 

comprimit, una rasqueta i acetona. 

 

Figura 6.6: Neteja del motlle 

Un cop estava net es procedia a impregnar la zona on anirien els espècimens 

amb vaselina, d’aquesta manera al posar la cinta de precintar quan es torna a 

utilitzar el motlle és més fàcil retirar la cinta, ja que sinó quedaria massa 

enganxada al conglomerat. 
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Figura 6.7: Aplicació vaselina 

Amb l’aplicació de la vaselina finalitzada es procedia a col·locar la cinta, ja que 

ens facilita l’extracció dels espècimens dl motlle. Havia de quedar perfectament 

llisa per tal de no crear cap irregularitat en els espècimens. És per això que 

s’utilitzava un drap per poder eliminar les possibles bombolles i poder fer-ho de 

manera homogènia en tota la superfície. 

 

Figura 6.8: Col·locació cinta adhesiva 

Per finalitzar, s’aplicava una capa fina d’oli de màquina per sobre de la cinta i les 

parets dels llistons de fusta. Ja que aquest oli faria la funció de desencofrant i 

ens evitava possibles dificultats a l’hora de separar les provetes del motlle. 
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Figura 6.9: Aplicació oli 

6.2.2. Preparació teixits 

El teixit es comercialitzava en rotlles de grans dimensions (5.2.Teixit de carboni) i 

per tal de tenir les dimensions necessàries pels espècimens era necessari tallar 

el teixit. Per tal de tallar la malla de fibra de carboni es va utilitzar un tallador 

industrial (Figura 6.10), era millor que un cúter o tisores perquè realitzava un tall 

homogeneïtzat i continuat que no alterava molt l’estructura del teixit. 

  
a) Tallador industrial b) Tall de les fibres 

Figura 6.10: Preparació teixits 

Els teixits van ser tallats amb una longitud de 1900mm i una amplada de 50mm 

(5 flocs longitudinals per tira) per tal de permetre que el teixit s’introduís dintre del 

motlle i que es pogués unir a les platines d’ancoratge amb el procés comentat 

anteriorment (6.1.Sistema de pretesat). Un cop col·locades en el sistema de 

pretesat es procedia a pretesar el teixit a la tensió calculada per l’ocasió. Era 

molt important deixar-les anivellades per tal que quan s’introduís el motlle totes 

les fibres quedessin aproximadament a la mateixa altura del motlle perquè les 

fibres es trobessin en la zona del mig. També que estiguessin ben alineades. 

Un cop fet aquest procés es deixaven durant una setmana per tal de veure el 

procés de relaxació en el buit. 
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6.2.3. Preparació morter 

Un cop passat els 7 dies es procedia a preparar el morter per tal de poder unir la 

matriu amb els teixits. Per poder fer-ho es necessitava la mescla de pols amb 

aigua. El fabricant recomanava una proporció, però per les experiències anteriors 

en la preparació dels espècimens es van utilitzar unes altres proporcions (Taula 

6.2). Un cop es tenien les quantitats d’aigua i pols mesurades mitjançant una 

bascula (Figura 6.11 a) es procedia a barrejar mitjançant l’ajuda d’una paleta i 

posteriorment amb un mesclador helicoïdal (Figura 6.11 b) 

Morter Proporció del fabricant Proporció utilitzada 

Axton 24±1% 19% 

Sika 12,6% 16% 

Taula 6.2: Proporcions del morter 

  
a) Materials de mesura b) Mescla del morter 

Figura 6.11: Preparació morter 

Per poder garantir les propietats del morter cada vegada que es realitzava morter 

es realitzaven provetes de control normalitzades (Figura 6.12) per tal de poder 

assajar les provetes i analitzar que les propietats mecàniques proporcionades pel 

fabricant entraven dintre dels valors, ja que els assajos eren realitzats a partir de 

la normativa [24]. 
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a) Estat inicial b) Estat final 

Figura 6.12: Provetes de control 

6.2.4. Execució dels espècimens 

Un cop tenim tot preparat (motlle, fibres i morter) podem procedir a executar els 

espècimens. El procediment a realitzar és el següent: 

En primer lloc, per evitar que el morter vessi del motlle es col·loquen uns trossos 

de cartó folrats amb precinte per evitar que el morter s’hi adhereixi. 

 

Figura 6.13: Cartró limitador 

Seguidament s’aboca el morter al motlle, només s’omple una primera capa de 

ciment (aproximadament la meitat de la profunditat del motlle) per poder introduir  

el teixit de carboni amb més facilitat i que quedin col·locades al centre (Figura 

6.14 b). Això es fa mitjançant un estri realitzat al laboratori a partir d’una xapa de 

ferro per tal de garantir l’homogeneïtat (Figura 6.14 c). 
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a) Estri anivellador b) Abocament morter c) Anivellament morter 

Figura 6.14: Col·locació morter 

Després es tornen a carregar els teixits ja que passats 7 dies la càrrega a 

disminuït i les tornem a posar a la càrrega necessària i obtindrem dades durant 

una setmana mes per poder veure el procés de relaxació però aquesta vegada 

amb el morter. 

 

Figura 6.15: Pretesat final 

Un cop realitzada la primera capa de morter i carregades novament les fibres es 

procedeix a col·locar el motlle sota les fibres i elevar-lo fins a l’altura que el 

morter amb contacte amb les fibres. Quan estan alineades es procedeix a 

introduir les fibres dins del morter per tal de millorar l’adherència del morter amb 

el reforç (Figura 6.16 a). Quan això ja està fet, es procedeix a posar la segona 

capa de morter per tal d’omplir tota la profunditat dels llistons de fusta i per tal de 

donar un acabat llis es passa una rascleta de manera continuada de punta a 

punta del motlle (Figura 6.16 b). 
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a) Anivellament motlle b) Acabat d’allisat final c) Estat final 

Figura 6.16: Procés final 

Per finalitzar l’execució es vaporitza una mica d’aigua sobre el conjunt i es 

cobreix amb un plàstic per tal de poder garantir un clima humit necessari pel 

curat de les provetes (Figura 6.17). 

 

Figura 6.17: Procés de curat 

6.2.5. Desemmotllament dels espècimens 

Passats 7 dies més es procedia a aturar la pressa de dades del nivell de càrrega, 

es tallava el teixit sobrant i es treia el motlle del sistema de pretesat per tal de 

poder col·locar 5 noves tires de teixit per poder repetir el procés de fabricació. 

Mentre el motlle era guardat 7 dies més perquè el morter acabes de curar 

(Figura 6.18 b) i evitar d’aquesta manera possibles fissures en el morter. 
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a) Acabat procés de relaxació b) Motlle emmagatzemat finalitzar curat 

Figura 6.18: Procés de curat final 

Un cop passats els 7 dies de tenir el conjunt guardat es procedia al desencofrat 

de les provetes, per fer-ho es retiraven els llistons de fusta amb l’ajuda d’una 

piqueta i un martell. Un cop separades dels llistons de fusta es desplaçaven per 

sobre del conglomerat de fusta i es col·locaven en un altre plafó de fusta on es 

tallarien els espècimens. Aquest era un procés molt delicat ja que la peça era 

molt esvelta i era molt fàcil trencar-la. Per això es movia de manera arrossegada 

per sobre dels dos plafons de fusta amb l’ajuda d’una altre persona fins col·locar-

la a la zona de tall (Figura 6.19).  

 

Figura 6.19: Desencofrat 

Cal destacar que duran aquest procés en algunes ocasions es donava un 

fenomen de vinclament en la proveta, però com que després es tallava en 

seccions més petites el vinclament acabava sent menyspreable i es podien 

donar per vàlides les provetes (Figura 6.20). 
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Figura 6.20: Vinclament 

6.2.6. Tall dels espècimens 

Per realitzar el tall dels espècimens era necessari assegurar que es complien 

tots els requisits d’EPIs, com guants, mascareta i ulleres. 

Una vegada la proveta ja es trobava en la zona de tall es fixava mitjançant 

l’ajuda de sergents, sempre vigilant les provetes que tenien vinclament no forçar-

les per això afegíem petits trossos de cartró per tal de que no arribés a forçar la 

proveta (Figura 6.21).  

Quan ja estaven ben fixades, amb l’ajuda d’un metro i un escaire es marcaven 

les zones de tall de cada proveta (cada 400mm) d’aquesta manera sobraven les 

puntes que eren les zones més imperfectes. El tall normalment era un sol tall ja 

que per la radial era una secció petita i es començava de darrera cap endavant 

per tal d’evitar possibles ruptures locals del morter (Figura 6.21 b). 

  
a) Subjecció proveta b) Tall amb radial 

Figura 6.21: Tall dels espècimens 
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7. Assajos experimentals 

Per realitzar els assajos experimentals amb els espècimens creats és necessari 

realitzar un procés de preparació dels espècimens detallats a continuació 

7.1. Preparació prèvia dels espècimens 

Per tal d’ancorar els espècimens mitjançant el l’ancoratge de tipus Clevis, era 

necessari adequar les provetes per tal de permetre la fixació completa. Es va 

escollir aquest sistema d’assaig ja que altres sistemes, com el de la mordassa, 

fixen els extrems del teixit del TRM, dificultant el lliscament intern del teixit i 

falsejant el resultat. 

7.1.1. Acabat superficial dels espècimens 

Com s’ha explicat anteriorment, era necessària una fixació completa de les 

provetes, per això era necessari polir les possibles imperfeccions de les 

provetes, ja que disminuiria la superfície de contacte amb la platina. Aquest 

procediment es realitza mitjançant paper de vidre de número 3 el qual 

proporciona la duresa necessària per tal de poder eliminar amb facilitat les 

imperfeccions de la proveta. Tot i que amb el morter Sika era un procés més 

complicat ja que la resistència del morter era major i era més difícil adequar la 

superfície. Una vegada polides, s’aplicava aire a pressió per tal d’eliminar 

qualsevol partícula que pogués impedir l’adhesió correcte amb la platina. 

 

Figura 7.1: Poliment espècimens 

7.1.2. Encolat dels espècimens 

El motlle on es va realitzar aquest pas va ser creat amb anterioritat per la 

realització d’altres provetes (Figura 7.2). En aquest motlle es poden arribar a 

preparar 10 espècimens i permet la col·locació alineada de les platines d’acer. 
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Figura 7.2: Motlle d’encolatge 

En primer lloc, s’havien de netejar les platines amb alcohol per garantir que no hi 

haguessin partícules que dificultessin l’adhesió. En segon lloc es va procedir a 

col·locar resina en dues platines (Figura 7.3) de manera homogeneïtzada i si es 

detectava algun punt de la proveta amb una imperfecció s’aplicava més resina 

en aquella zona per tal de garantir l’adhesió. Per realitzar aquesta tasca es 

recomanava treballar entre dues persones degut a que la resina només permetia 

un temps de manipulació de 30-40 minuts.  

 

Figura 7.3: Aplicació adhesiu 

A continuació, es col·locaven les platines centrades en el motlle i es procedia a 

col·locar la proveta amb cura, aplicant una suau pressió en els extrems per tal 

que assentés correctament per tal d’evitar els moviments de lliscament. Tot 

seguit es procedia a preparar dues platines més amb resina i col·locar-les a la 

part superior. Aleshores es col·locava un tros de paper sulfurós que cobrís tota la 

platina per tal que després fos més fàcil la separació entre platines, i a sobre dos 

pesos de 1kg (Figura 7.4). 
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Figura 7.4: Col·locació dels pesos 

A continuació es repetia aquest procés cinc vegades per tal de tenir el primer pis 

del motlle complet. Aleshores es treia la resina sobrant i recol·locar totes les 

provetes ja que aquesta resina provoca sovint el lliscament i s’ha d’anar 

rectificant. Per fer-ho es retiraven els pesos, el paper sulfurós i amb l’ajuda d’un 

paper es retiraven els sobrants. Abans de col·locar els pesos es tornava a 

col·locar el paper, i es procedeix a realitzar la segona planta del motlle, sempre 

vigilant que no es moguessin les platines de la primera planta del motlle, tot 

seguit es repetien els mateixos passos. Per acabar es col·loca una altre capa de 

paper sulfurós i els pesos novament. 

  
a) Motlle complet b) Dos nivells del motlle 

Figura 7.5: Motlle finalitzat 

Passades 24 hores de l’encolat dels espècimens es podia procedir a retirar-les 

del motlle per tal de poder preparar 10 espècimens més i guardar-les fins el dia 

de l’assaig. A l’hora d’extreure les provetes del motlle era molt important aixecar 

dels dos extrems alhora per tal d’evitar possibles fractures. 

7.2. Maquinària 

L’element principal i necessari per tal de dur a terme aquesta recerca és la 

premsa. Es tracta del model Insight 10KN de la marca MTS. Aquesta eina facilita 

la tasca de processat de dades i realització d’assajos degut a que és una 

màquina molt fàcil d’utilitzar gràcies a la seva interface que és clara i ordenada. 
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D’aquesta manera podem realitzar una observació en directe i després recollir 

les dades en format TXT per poder processar l’assaig (Figura 7.6).  

 

Figura 7.6: Insight 10kN 

7.3. Assajos de tracció directe 

A continuació es comenta el procés d’assaig emprat, des de l’explicació de les 

provetes fins a la maquinaria utilitzada, passant pel sistema de mesura de la 

deformació. 

7.3.1. Sistema d’ancoratge 

Per tal d’evitar possibles variables de procediment en els assajos, s’ha optat pel 

sistema d’ancoratge Clevis, que consisteix en unir  dues platines d’acer en cada 

extrem de la proveta per poder-la ancorar amb passadors a la màquina de 

tracció. En aquests assajos s’ha optat per realitzar una modificació del sistema 

estàndard de muntatge d’ancoratge Clevis, ja que en comptes d’utilitzar el doble 

passador, s’ha optat per un mosquetó intermedi el qual s’uneix amb la platina i 

amb un altre passador (Figura 7.7). 

  
a) Sistema Clevis amb mosquetó b) Proveta col·locada 

Figura 7.7: Sistema d’ancoratge 
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S’ha configurat d’aquesta manera per tal de tenir un major grau de llibertat, ja 

que elimina qualsevol restricció de moviment.  Permetent que la proveta s’alineï, 

perquè el passador superior permet el moviment en el pla de la proveta i el radi 

del mosquetó permet la rotació. D’aquesta manera es transmet la tensió de 

manera axial a la proveta, obtenint unes dades verídiques.  

7.3.2. Sistema de mesura de deformació 

Per mesurar l’elongació de la proveta es disposava d’un extensòmetre amb un 

rang d’obertura de 0 a 50 mil·límetres, mentre que la distancia entre platines era 

de 200mm. Per tal de poder mesurar l’elongació hi havia un mètode de mesura 

diferent ideat per estudis anteriors amb provetes de les mateixes 

característiques. 

Aquests sistema consisteix en dos perfils metàl·lic en L que es col·loquen en els 

extrems interns de les platines mitjançant dos potents imants en cada platina 

(Figura 7.8 a). Un dels dos perfils metàl·liques contenia unes guies per tal de 

garantir l’alineació (Figura 7.8 b). Per acabar els perfils contenien unes ranures 

per tal de poder col·locar l’extensòmetre de manera fixa i evitar el lliscament 

durant l’assaig (Figura 7.8 c). 

   

a) Imants part superior b) Guia alineació 
c) Ranures per 
l’extensòmetre 

Figura 7.8: Mesura de deformació 

7.3.3. Procés de muntatge 

En primer lloc es procedeix a col·locar l’espècimen en la maquina i a fixar-la amb 

els mosquetons i els passadors. En segon lloc es col·loquen els imants per tal de 

col·locar el sistema de mesura. Un cop els imants estan col·locats a l’extrem de 

la platina es procedeix a col·locar els perfils metàl·lics. 

Per tal d’assegurar la correcta alineació de l’extensòmetre, es carrega la premsa 

fins a 5N impedint així que la proveta es mogui i mitjançant l’ajuda d’un nivell es 

comprova tant l’alineació vertical com la alineació dels dos perfils metàl·lics 
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(Figura 7.9 a). Seguidament es col·loca l’extensòmetre en les ranures dels perfils 

metàl·lics (Figura 7.9 b). 

  
a) Anivellament final b) Sistema col·locat 

Figura 7.9: Muntatge 

Després de tot aquest procés, que pot arribar a tenir una duració de 10 minuts, 

es procedeix a realitzar l’assaig. Primerament es descarrega la proveta, deixant 

la tensió a 5N per tal de que totes tinguin una tensió inicial igual. Tot seguit es 

taren a zero els altres canals de la premsa (l’altura del pont i l’obertura de 

l’extensòmetre), es configura la velocitat d’assaig i s’inicia l’assaig. L’assaig 

finalitza quan la proveta deixa d’oposar resistència (Figura 7.10 b). En tots els 

casos es va garantir que el posicionament del extensòmetre realitzava una 

lectura correcte, per fer-ho, primer s’augmentava una mica la carrega per veure 

si l’extensòmetre anava cap a valors positius o negatius, podent saber si la seva 

posició era la correcta.  

  
a) Col·locació premsa b) Proveta fissurada 

Figura 7.10: Assaig 
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7.3.4. Procés de dades 

Les dades es recollien mitjançant el programa MTS TestWorks (Figura 7.11). El 

programa està configurat per guardar les mostres per projectes. En el nostre cas 

realitzaven una nova mostra per cada velocitat que aplicàvem a les provetes. 

D’aquesta manera es guarda un gràfic conjunts de les 3 provetes realitzades 

amb un gràfic de Força(N)-Extensòmetre(mm) (Figura 7.12). 

Després exportàvem aquestes dades per tal d’obtenir un TXT amb les dades de 

Força, Altura del pont i obertura extensòmetre. I amb aquestes dades es poden 

obtenir els resultats pertinents. 

 

Figura 7.11: Adquiridor de dades 

 

Figura 7.12: Resultat 
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8. Resultats 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en aquest treball per tal de 

poder comentar i analitzar posteriorment. 

8.1. Tipologia de trencament 

En la següent taula s’observa els diferents modes de trencament durant la 

realització dels assajos. 

Tipus de trencament PC-A-12,5% PC-S-12,5% PC-A-35% 

Fissura transversal + lliscament 4 5 6 

Fissura transversal + lliscament 

+ rotació en el pla 
1 4 3 

Multiple craking 5 6 5 

Debonding 2 0 0 

Prèviament fissurada 3 0 0 

Error adquiridor dades 0 0 1 

Taula 8.1: Tipologia de trencament 

8.2. Relaxació i pèrdues de càrrega en el pretesat 

Com s’ha comentat en els objectius d’aquest treball, es vol estudiar la influència 

del pretesat en el compost FRCM, per això s’ha estudiat la interacció del teixit 

amb el morter per saber quina era la pèrdua de càrrega que tenia al estar 

pretesat en el buit o amb la matriu de morter. A continuació es mostren els 

resultats obtinguts deixant reposar la mostra durant 7 dies, per tal de poder 

observar un percentatge de les pèrdues de càrrega. 

Pèrdues 

teixit 
Mesura 

Cèl·lula 1 

(N) 

Cèl·lula 2 

(N) 

Pèrdua 1 

(%) 

Pèrdua 2 

(%) 

Mitjan

a (%) 

PC-A-

12,5% 
Inici 687.6 711.6 43.98 48.23 46.06 

 Final 385.2 368.4    

PC-S-

12,5% 
Inici 772.8 752.4 50.62 49.92 50.27 

 Final 381.6 376.8    

PC-A-

35% 
Inici 1646.4 1860 59.18 55.94 57.54 

 Final 672 819.6    

Taula 8.2: Pèrdues de càrrega en buit 

Observem que les fibres es relaxen més quan la càrrega inicial és més elevada. 

S’ha de tenir en compte que duran els 7 dies el taller seguia tenint activitat i 

podien patir vibracions o altres pertorbacions. 



La influència del pretesat en les propietats del material FRCM      

35 
 
 

Pèrdues 

teixit-

morter 

Mesura 
Cèl·lula 1 

(N) 

Cèl·lula 2 

(N) 

Pèrdua 1 

(%) 

Pèrdua 2 

(%) 

Mitjan

a (%) 

PC-A-

12,5% 
Inici 795.6 790.8 41.63 39.91 40.76 

 Final 464.4 475.2    

PC-S-

12,5% 
Inici 732 739.2 51.31 49.03 50.16 

 Final 356.4 376.8    

PC-A-

35% 
Inici 1684.8 2167.2 49.64 46.68 48.14 

 Final 848.4 1155.6    

Taula 8.3: Pèrdues de càrrega en fase de curat del morter 

Podem observar que en els tres conjunts de teixit al interaccionar amb el morter 

les pèrdues han disminuït considerablement (menys en la PC-S-12,5%). Això és 

degut a la interacció amb el morter i en especial amb el morter Axton. 

Com a valoració general, s’observa que la pèrdua de càrrega és molt elevada. 

Sobretot quan el pretesat és superior. Quan el pretesat és d’un 35%, passats els 

7 dies la càrrega és d’un 20%. Mentre que les pretesades a 12,5% passaven a 

estar al 10%. 

8.3. Taules de resultats d’assajos de provetes 

En el següent apartat es mostren els valors mitjans obtinguts en els assajos de 

les provetes per cada velocitat, per tal de poder comparar els diferents 

paràmetres. Els resultats parcials de cada proveta es poden observar en els 

annexos. 

8.3.1. Teixit pretesat de carboni a 12,5% amb morter Axton 

PC-A-

12,5% 
Fmax (N) 

fft 

(MPa) 
ɛft (%) 

ffu 

(MPa) 
ɛfu (%) 

Ef
* 

(GPa) 

Ef 

(GPa) 

V1 2025 831.91 0.1059 937.24 0.6347 803.30 145.58 

V2 1980.34 784.11 0.1627 886.38 0.4282 662.84 489.97 

V3 2621 987.37 0.0933 932.36 0.4777 1039.48 480.61 

V4 2248.5 799.79 0.1280 1057.02 0.5662 607.73 325.50 

V5 2973 1265.11 0.1013 - - 1205.90 - 

Taula 8.4: Valors mitjans de les provetes PC-A-12,5% 
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8.3.2. Teixit pretesat de carboni a 12,5% amb morter Sika 

PC-S-

12,5% 
Fmax (N) 

fft 

(MPa) 
ɛft (%) 

ffu 

(MPa) 
ɛfu (%) 

Ef
* 

(GPa) 

Ef 

(GPa) 

V1 1734.25 572.62 0.1135 723.26 0.2812 565.00 160.42 

V2 2340.07 767.66 0.1372 995.60 0.4141 752.96 127.80 

V3 2339.24 859.71 0.0907 902.98 0.3658 1125.40 133.07 

V4 2328.16 928.51 0.2207 929.22 0.2954 689.12 271.36 

V5 2406.97 903.97 0.0493 996.17 0.2948 1998.50 148.04 

Taula 8.5: Valors mitjans de les provetes PC-S-12,5% 

8.3.3. Teixit pretesat de carboni a 35% amb morter Axton 

PC-A-

35% 
Fmax (N) 

fft 

(MPa) 
ɛft (%) 

ffu 

(MPa) 
ɛfu (%) 

Ef
* 

(GPa) 

Ef 

(GPa) 

V1 2571.84 902.13 0.0244 1032.13 0.1999 3771.37 315.70 

V2 2813.78 1188.09 0.0493 1174.25 0.2961 2324.75 447.29 

V3 2793.38 1155.32 0.0355 1143.40 0.3093 3614.37 159.68 

V4 2739.54 976.31 0.1574 983.83 0.3711 1842.54 212.79 

V5 3016.46 1234.47 0.0619 1186.10 0.3504 1957.53 267.90 

Taula 8.6:Valors mitjans de les provetes PC-A-35% 

8.3.4. Provetes de control normalitzades 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en l’assaig de les provetes de 

control normalitzades. Tant les provetes com l’assaig i els càlculs posteriors 

venen normalitzats per la norma UNE-EN 1015-11 [24] i EHE-08 [25]. 

Tipus de morter 
Resistència a 

flexió (MPa) 

Resistència a 

tracció (MPa) 

Resistència a 

compressió 

Axton 20/02/2017 7.69 3.39 22.23 

Axton 20/03/2017 6.92 3.06 26.98 

Sika 24/04/2017 6.58 2.89 34.66 

Taula 8.7: Propietats mecàniques de les provetes normalitzades 
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8.4. Taules de resultats d’assajos anteriors 

En el següent apartat es mostren els resultats obtinguts per Joan Margens 

Carrera, que va realitzar un estudi similar al actual però amb una càrrega de 

pretesat del 25% [23]. Aquest resultats serveixen per poder tenir més dades amb 

las que comparar els paràmetres de morter i velocitat amb el valor del pretesat, 

ja que es el valor mig entre 12,5% i 35%. 

8.4.1. Teixit pretesat de carboni a 25% amb morter Axton 

PC-A-

25% 
Fmax (N) 

fft 

(MPa) 
ɛft (%) 

ffu 

(MPa) 
ɛfu (%) 

Ef
* 

(GPa) 

Ef 

(GPa) 

V1 3225.98 1372.62 0.0415 1061.28 0.4707 2334.05 148.40 

V2 3245.20 1466.17 0.0462 1069.37 0.3964 3027.35 116.24 

V3 3205.58 1363.97 0.0503 1146.38 0.5252 2962.77 95.93 

V4 3533.25 1480.28 0.05 1156.88 0.5064 3337.77 115.50 

V5 3048.36 1297.02 0.0665 1240.93 0.6184 1919.45 88.05 

Taula 8.8: Valors mitjans de les provetes PC-A-25% 

8.4.2. Teixit pretesat de carboni a 25% amb morter Sika 

PC-S-

25% 
Fmax (N) 

fft 

(MPa) 
ɛft (%) 

ffu 

(MPa) 
ɛfu (%) 

Ef
* 

(GPa) 

Ef 

(GPa) 

V1 2443.86 1039.86 0.0222 803.12 0.1876 4163.45 172.63 

V2 2400.83 1021.70 0.0452 967.94 0.3213 3085.57 165.38 

V3 2846.26 1207.87 0.0222 956.39 0.2868 5529.90 207.02 

V4 2817.39 1149.65 0.0762 1006.10 0.3738 4234.17 151.05 

V5 3176.12 1351.49 0.0220 1262.77 0.2981 6082.27 213.72 

Taula 8.9: Valors mitjans de les provetes PC-S-25% 
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9. Anàlisis dels resultats 

9.1. Anàlisi dels morters 

A continuació s’analitzen les propietats dels morters estudiats: el Sika i el Axton. 

 

Figura 9.1: Gràfic de les propietats mecàniques de les provetes normalitzades 

Per tal de realitzar els càlculs s’ha utilitzat la norma UNE-EN 1015-11 [24] i per 

poder calcular la resistència a tracció s’ha utilitzat la següent expressió de la 

EHE-08 [23]:  𝑓𝑡𝑚 = 𝑓𝑥𝑚
1.5(

ℎ

100
)
0.7

1+1.5(
ℎ

100
)
0.7 .On ftm és la tensió a tracció, fxm la tensió a 

flexió i h l’altura de la proveta (40mm). 

Com es pot observar en la Figura 9.1, el morter Axton té una resistència a flexió i 

tracció major que las del morter Sika, tot i que el fabricant ens presentava unes 

propietats superiors a tracció pel morter Sika (Taula 5.1). Per altre banda, la 

resistència a compressió del morter Sika es superior al morter Axton tot i que no 

arriba als 40MPa que determinava el fabricant, mentre que el Axton supera el 

20MPa que el fabricant esmentava.  

Amb aquest anàlisis podem dir que el morter Axton és un morter més 

compensat, ja què, tot i tenir una resistència a compressió menor, te una 

resistència a tracció una mica superior. Com s’observarà més endavant, el 

morter Axton treballa millor amb el teixit de carboni perquè tenen més 

adherència. Tot això es degut a que els dos morters tenen diferents finalitats: 

l’Axton es una pasta anivelladora que conté més additius mentre que el Sika és 
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un morter d’altes prestacions el qual conté unes dimensions d’àrids superiors, el 

que creen una adhesió entre matriu i teixit més dèbil. 

9.2. Tipologia de trencament 

En aquest apartat s’analitzen els diferents mètodes de trencament de les 

provetes. 

 

Figura 9.2: Gràfic de la tipologia de trencament 

Una tercera part de las provetes han presentat un trencament múltiple. En el cas 

del morter Axton amb més de dues fissures (fins a 4 fissures), mentre que el Sika 

només dues. Com a norma després de fissurar una o dues vegades les provetes 

tendien a patir un lliscament de les fibres, tot i que en algunes (8 provetes) 

arribàvem a observar, a més d’un lliscament, una rotació en el pla. Aquest 

fenomen podria ser degut a la millor subjecció d’una banda del teixit o a la 

imperfecció de l’alineació de la proveta amb la màquina d’assaig.  També podem 

observar que en les primeres provetes vam patir altres problemes com 

debonding o que es van fissurar amb anterioritat a l’assaig. Tot això va ser 

perquè al ser la primera vegada que es realitzava aquest procés delicat, van 

haver-hi alguns imprevistos que en les següents vegades van ser solucionats. 

Des de com transportar les provetes, a com guardar-les i tallar-les. 

9.3. Relaxació del pretesat 

A continuació es mostren les dades obtingudes durant el procés de pretesat de 

les fibres de carboni en el buit, per tal de veure com afectava posteriorment amb 

el morter (9.4.Pèrdues del pretesat). La primera lletra de la codificació B 
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representa Buit i la continuació és la codificació que s’ha utilitzat durant tot el 

treball. 

 

Figura 9.3: Relaxació del teixit carboni a 12,5% per Axton al buit 

En aquest gràfic es pot observar que hi ha dos salts en l’adquisició de dades, en 

el primer cas va ser causat per ser el primer dia que deixàvem el programa i la 

memòria es va omplir aturant l’adquisició de dades. En el segon salt va ser degut 

a un problema informàtic que va estar des de un divendres fins el dilluns sense 

recollir cap dada. El dilluns quan es va observar es va prendre una ultima 

mesura per tal de saber el seu estat. En aquest tres dies es pot observar en el 

gràfic que la pèrdua es molt lineal. En aquest cas la pèrdua final va ser d’un 

46%. 

 

Figura 9.4: Relaxació del teixit carboni a 12,5% per Sika al buit 
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En aquest segon cas, al observar que la pèrdua de càrrega era molt alta es va 

decidir augmentar la càrrega inicial fins a 760N (en comparació als 707N 

calculats). Com es pot observar el resultat final va ser el mateix, van arribar a 

relaxar fins a 378N causant així una pèrdua superior, del 50,30%. 

 

Figura 9.5: Relaxació del teixit carboni a 35% per Axton al buit 

En aquest últim cas la càrrega era més elevada i observem que la pèrdua encara 

és més pronunciada, disminuint la seva càrrega inicial fins a un 57,5%. 

9.4. Pèrdues del pretesat 

La primera lletra de la codificació M representa Morter i la continuació és la 

codificació que s’ha utilitzat durant tot el treball. 

 

Figura 9.6: Relaxació del teixit carboni a 12,5% amb Axton 
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Comparant amb la Figura 9.3 observem que el pendent és menys pronunciat i 

que la pèrdua al final és menor quan interacciona amb el morter, un 40,76%. 

 

Figura 9.7: Relaxació del teixit carboni a 12,5% amb Sika 

Com en el B-PC-A-12,5% van haver-hi salts temporals en l’adquisició de dades 

que en aquest cas ens han fet perdre el primer dia on podríem observar mes 

informació. Tot i això podem observar l’estat final i inicial i que el pendent de la 

corba segueix sent igual de pronunciat que quan estava en el buit (Figura 9.4). 

Això es degut a que es tracta del morter Sika que té una adhesió menor que el 

Axton. I es per això que la pèrdua es d’un 50,2%, molt similar a l’estat en buit. 

 

Figura 9.8: Relaxació del teixit carboni a 35% amb Axton 

Finalment tenim, el carboni a 35% amb el morter Axton on veiem que les 

pèrdues han disminuït ja que en comparació amb en el buit, quan el morter 
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el pretesat de les fibres. Passant a tenir una pèrdua d’un 48%, mentre que en el 

buit era d’un 57,5%.  

9.5. Efecte de la velocitat d’assaig 

En aquest apartat es tracten les propietats mecàniques estudiades en cada tipus 

de proveta segons la velocitat d’assaig. 

A continuació es detallen les principals característiques de cada tipus de 

provetes: 

 PC-A-12,5%: En aquesta configuració de FRCM es pot apreciar que hi ha 

una tendència a augmentar la tensió en els estats límits quan més 

s’augmenta la velocitat d’assaig, obtenint unes propietats mecàniques 

millors. Una particularitat és amb la V4 que els valors disminueixen 

bastant en quan a tensió fissurar. 

 PC-S-12,5%: En aquesta configuració de FRCM s’observa com els 

resultats són més lineals i no hi ha una gran influència de la velocitat 

d’assaig tot i que tendeix a augmentar lleugerament els valors obtinguts 

en quan a tensió i mòdul d’elasticitat. 

 PC-A-25%: En aquesta configuració s’aprecia que quan la velocitat 

d’assaig és major el mòdul de Young i la tensió al fissurar són menys 

resistents. Mentre que en tots els altres cassos hem observat un 

comportament invers: A major velocitat millors propietats mecàniques 

abans al fissurar. 

 PC-S-25%: En aquesta configuració de FRCM s’observa una tendència a 

l’augment, com en la resta, però amb la particularitat de que amb la V4 

s’observa un augment de la deformació al fissurar com en les PC-A-

12,5% i PC-S-12,5%.  

 PC-A-35%: Per últim, en aquesta configuració, s’aprecia també la 

diferència en els valors obtinguts per la velocitat d’assaig V4. Donant a 

pensar que aquesta velocitat d’assaig té alguna particularitat. Tot i això, 

en quan a resultat global, la velocitat d’assaig major a afavoreix una mica 

les propietats del material, però són unes diferències mínimes. 

Per acabar aquest apartat es mostren els gràfics de cada tipus de proveta. 
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9.5.1. Carboni pretesat a 12,5% amb morter Axton 

A continuació es mostren els gràfics de PC-A-12,5%, relacionant cada propietat 

amb les cinc velocitats d’assaig: 

 
Figura 9.9: Comparativa tensió al fissurar PC-A-
12,5% 

 
Figura 9.10: Comparativa deformació al fissurar 
PC-A-12,5% 

 
Figura 9.11: Comparativa tensió última PC-A-
12,5% 

 
Figura 9.12: Comparativa deformació última PC-
A-12,5%  

 
Figura 9.13: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar PC-A-12,5% 

 
Figura 9.14: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar PC-A-12,5% 
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9.5.2. Carboni pretesat a 12,5% amb morter Sika 

A continuació es mostren els gràfics de PC-S-12,5%, relacionant cada propietat 

amb les cinc velocitats d’assaig: 

 
Figura 9.15: Comparativa tensió al fissurar PC-
S-12,5% 

 
Figura 9.16: Comparativa deformació al fissurar 
PC-S-12,5% 

 
Figura 9.17: Comparativa tensió última PC-S-
12,5% 

 
Figura 9.18: Comparativa deformació última PC-
S-12,5% 

 
Figura 9.19: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar PC-S-12,5% 

 
Figura 9.20: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar PC-S-12,5% 
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9.5.3. Carboni pretesat a 25% amb morter Axton 

A continuació es mostren els gràfics de PC-A-25% de Joan Margens [23], 

relacionant cada propietat amb les cinc velocitats d’assaig: 

 
Figura 9.21: Comparativa tensió al fissurar PC-
A-25% 

 
Figura 9.22: Comparativa deformació al fissurar 
PC-A-25% 

 
Figura 9.23: Comparativa tensió última PC-A-
25% 

 
Figura 9.24: Comparativa deformació última PC-
A-25% 

 
Figura 9.25: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar PC-A-25% 

 
Figura 9.26: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar PC-A-25% 
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9.5.4. Carboni pretesat a 25% amb morter Sika 

A continuació es mostren els gràfics de PC-S-25% de Joan Margens [23], 

relacionant cada propietat amb les cinc velocitats d’assaig: 

 
Figura 9.27: Comparativa tensió al fissurar PC- 
S-25% 

 
Figura 9.28: Comparativa deformació al fissurar 
PC- S-25% 

 
Figura 9.29: Comparativa tensió última PC- S-
25% 

 
Figura 9.30: Comparativa deformació última PC- 
S-25% 

 
Figura 9.31: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar PC-S-25% 

 
Figura 9.32: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar PC- S-25% 
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9.5.5. Carboni pretesat a 35% amb morter Axton 

A continuació es mostren els gràfics de PC-A-35%, relacionant cada propietat 

amb les cinc velocitats d’assaig: 

 
Figura 9.33: Comparativa tensió al fissurar PC-
A-35% 

 
Figura 9.34: Comparativa deformació al fissurar 
PC-A-35% 

 
Figura 9.35: Comparativa tensió última PC-A-
35% 

 
Figura 9.36: Comparativa deformació última PC-
A-35% 

 
Figura 9.37: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar PC-A-35% 

 
Figura 9.38: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar PC-A-35% 
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9.6. Efecte del pretesat 

A continuació es mostren els resultats dels assajos entre 3 nivells de pretesats 

estudiats (12,5% i 35%) amb morter Axton. 

 
Figura 9.39: Comparativa tensió al fissurar 
provetes amb morter Axton 

 
Figura 9.40: Comparativa deformació al fissurar 
provetes amb morter Axton 

 
Figura 9.41: Comparativa tensió última provetes 
amb morter Axton 

 
Figura 9.42: Comparativa deformació última 
provetes amb morter Axton 

 
Figura 9.43: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar provetes amb morter Axton 

 
Figura 9.44: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar provetes amb morter Axton 

 

Es pot observar en les figures anteriors com la tensió al fissurar i la tensió última 

és major quan el pretesat de la fibra de carboni és més elevat. Aquest fet també 

proporciona una deformació menor i un mòdul d’elasticitat més elevat. Tot i que, 

el mòdul de Young després de fissurar a velocitats baixes és pot observar en la 

Figura 9.44 que és major. Amb això es pot concloure que l’augment del pretesat 

de la fibra amb el morter Axton millora les propietats mecàniques. 
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A continuació es mostren els resultats dels assajos entre els 2 nivells de 

pretesats estudiats (12,5% i 25%) amb morter Sika. 

 
Figura 9.45: Comparativa tensió al fissurar 
provetes amb morter Sika 

 
Figura 9.46: Comparativa deformació al fissurar 
provetes amb morter Sika 

 
Figura 9.47: Comparativa tensió última provetes 
amb morter Sika 

 
Figura 9.48: Comparativa deformació última 
provetes amb morter Sika 

 
Figura 9.49: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar provetes amb morter Sika 

 
Figura 9.50: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar provetes amb morter Sika 

 

Amb el morter Sika observem que la influència del pretesat en les fibres de 

carboni proporcionen un resultat semblant: una tensió i un mòdul de Young 

major, i una deformada menor. Arribant a concloure que el pretesat millora les 

propietats mecàniques.  
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9.7. Efecte de la matriu en el pretesat 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en els assajos de PC-A-12,5% I 

PC-S-12,5% per tal de determinar les diferències entre els morters amb el mateix 

pretesat de les fibres de carboni. 

 
Figura 9.51: Comparativa tensió al fissurar 
provetes pretesades al 12,5% 

 
Figura 9.52: Comparativa deformació al fissurar 
provetes pretesades al 12,5% 

 
Figura 9.53: Comparativa tensió última provetes 
pretesades al 12,5% 

 
Figura 9.54: Comparativa deformació última 
provetes pretesades al 12,5% 

 
Figura 9.55: Comparativa mòdul elasticitat 
abans de fissurar provetes pretesades al 12,5% 

 
Figura 9.56: Comparativa mòdul elasticitat 
després de fissurar provetes pretesades al 12,5% 

 

Pel que fa a la matriu es pot observar com les provetes de morter Axton tenen un 

millor comportament mecànic ja què arriben a una tensió de fissura major. Per 

altre banda cal destacar en els assajos que el lliscament entre matriu i fibres era 

més ràpid amb el morter Sika, això era causa de la millor adhesió que 

proporciona el morter Axton amb la fibra de carboni. 
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10. Conclusions 

Per tal d’obtenir una caracterització de les propietats mecàniques del FRCM així 

com el seu comportament segons el pretesat de la fibra i la matriu de morter 

s’han analitzat 45 provetes de dos tipus de matriu i dos nivells de pretesat. A 

partir de tots els resultats obtinguts i analitzats en l’apartat 9.Anàlisis de resultats, 

s’han extret les següents conclusions: 

 Augmentar el pretesat suposa millorar les propietats mecàniques del 

FRCM. El valor de la tensió de la primera fissura és major amb qualsevol 

dels dos morters. 

 

 La velocitat d’assaig influeix en les propietats mecàniques de les 

provetes. En els tres tipus de provetes realitzades s’ha observat que a 

velocitat màxima d’assaig (V5: 100mm/min) es va obtenir la tensió 

màxima de primera fissura, mentre que les tensions obtingudes a la 

velocitat V4 (25mm/min) van ser inferiors a les obtingudes a velocitats 

més baixes. Això implica que la deformació era major abans de fissurar. 

Fet que s’ha observat de forma més significativa en els espècimens on 

s’ha emprat el morter Axton.  

 

 El morter Axton treballa millor amb el reforç de fibra de carboni que el 

morter Sika. Això pot ser degut a que aquest morter presenta resistència 

a tracció i flexió superiors a la del morter Sika.  

 

 Les pèrdues de càrrega del teixit de carboni tant en el buit com en fase 

de curat del morter han estat significatives. A major pretesat, la pèrdua de 

càrrega és més significativa. En la fase de curat del morter la pèrdua de 

càrrega disminueix un 10% menys respecta en el buit..  

 

 El mode de trencament és majoritàriament multiple craking i després un 

lliscament del teixit. En el cas del morter Sika s’observa que s’arriben a 

crear una o dos fissures, mentre que amb el morter Axton el número de 

fissures és major.  

 

 La influència de la matriu en el comportament mecànic del FRCM és 

crucial. El morter Axton presenta additius i àrids de menors dimensions 

que ofereixen una adherència superior amb les fibres de carboni que el 

morter Sika, obtenint un lliscament de les fibres inferiors a un nivell 

equivalent de deformació. 



La influència del pretesat en les propietats del material FRCM      

53 
 
 

11. Futures línies 

Per donar continuïtat a aquest treball es proposa el desenvolupament d’un 

sistema de pretesat capaç d’ajustar-se de manera continuada per tal d’evitar les 

pèrdues obtingudes. Per altre banda, la possibilitat d’arribar a nivells de pretesat 

superiors per tal de veure com influeix en les propietats mecàniques del FRCM. 

Per últim, implementar la seva aplicació en una estructura per tal d’estudiar la 

seva viabilitat en el sector de la construcció i quin sistema utilitzar per tal de 

poder pretesar les fibres “in situ” o analitzar un procés de prefabricació per poder 

realitzar elements d’aquest material. 
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