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1. Seguiment individual de l’experimentació 
 

En aquest apartat de l’Annex s’ha descrit un per el seguiment dels prototips durant els 

assaig de flexió realitzats, anotant tot el que succeïa visualment en relació als valors 

analítics obtinguts. 

 

1.1 Pedra 1 
 

Li primera fase de l’assaig ha transcorregut amb bastanta normalitat i progressió 

adequades, situant-se valors de microdeformacions per les galgues adequades pel valor 

de càrrega amb el que estàvem treballant. No ha estat fins que el valor llegit pel 

programa CatMan del desplaçament del accionador ha arribat fins als 13,7 mm, s’ha 

pogut escoltar el primer crack de l’assaig destructiu el qual ha estat confirmat visualment 

sobre l’espècimen testat. La inspecció visual del prototip ha confirmat que a un valor de 

càrrega del actuador de 9,5 kN hi ha hagut un despreniment de la capa de CFRP per la 

part anterior, lateral esquerra i dreta. A més a més han sorgit les primeres esquerdes 

cap a la zona central del prototip, esparcines una d’elles des de la part lateral dreta fins 

la part superior. També n’ha aparegut una altra molt més propera a la zona anterior just 

on comença el despreniment de CFR.  

 

 

Figura 1. Aspecte de la biga en el punt de càrrega màxima 

Finalment la càrrega ha seguit augmentant fins als 11kN, on la capa de reforç del CFRP 

ha experimentat el que s’anomena efecte Buckling. Sota afectes de la flexió que s’està 

produint sobre la biga i  com aquesta està conformada per diferents seccions degut a la 

geometria en forma Omega Shape amb la que es caracteritza la proposta de disseny 

dels espècimens, les parts d’aquest reforçament exterior sofreixen unes deformació de 

naturalesa diferent. Diguem que la part més interna es la cresta i la part més allunyada 

i per tant on s’acumula més gruix en tota la estructura es la vall.  
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Tal i com s’ha llistat en l’explicació del set-up de l’assaig i tal i com es mostra en 

l’esquema de la instrumentació usat per a  l’assaig, les galgues extensiomètriques 

connectades als canals CH15 i CH16 de l’adquiridor, son les dues galgues connectades 

respectivament a la cresta i a la vall de la forma omega del CFRP. Les lectures en 

microdeformacions d’aquestes dues galgues durant l’execució de l’assaig  son molt 

diferents degut a que la cresta de l’omega shape està treballant totalment a compressió 

i la vall està treballant majorment a tracció. Aquesta combinació de compressió 

superficial per la part interior i tracció per la part més externa es la que ha provocat 

l’efecte buckling i conseqüentment la desfibril·lació i trencament del reforç CFRP. 

 

Numèricament esllegeix que la biga just abans del trencament del reforç de CFRP per 

lefecte anteriorment nombrat, la gàlga pertanyent a la zona de la cresta (CH15) marcava 

al voltant de – 2000 μm/m. Valor molt elevat i llegit en negatiu degut a l’esforç a 

compressió sofert per aquesta part de l’estructura. Mentres que la gàlga situada a la 

cresta (CH16) mostra un notable comportament a tracció, on el valors en 

microdeformacions no son tan exageradament alts com els valors obtinguts per la zona 

de la vall, aproximadament uns 600 μm/m. Per tant, els valors obtinguts previs al 

trencament del CFRP ens indiquen que quan la lectura de la galga de la cresta) superi 

notablement en valors la lecturade la galga de la vall, vol dir que durant l’asaig de deixà 

de treballar el formigó a flexió i treballa únicament el conjunt a compressió.  

Figura 2. Esquemes efecte buckling i comportament de la biga 
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Figura 3. Trencament del CFRP per efecte buckling 

 

Figura 4. Efecte bucklin en el CFRP 

Finalment, un cop la capa de reforç CFRP exterior ha estat totalment dañada, ja no està 

treballant mecànicament i per tant tot l’esforç recau sobre el formigó, el qual també ha 

resultat danyat en el primer crack. El formigó a separat lleugerament del CFRP durant 

el primer crack, s’ha trencat totalment en el segón i conforman la viga en dos trossos 

independents. La part anterior fins una altura d’uns 65 cm  respecte a l’extrem ha quedat 

totalement desenganxat del CFRP, mentre que la part posterior s’ha quedat unida  a la 

capa de reforç. 
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Figura 5. Aspecte final de la biga Pedra 1 al finalitzar l’assaig 

 

1.2 Pedra 2 
 

Per l’espècimen Pedra 2 s’ha observat prèvia al començament de l’assaig un 

despreniment del CFRP per les laterals centrals al punt d’aplicació de força per part de 

l’actuador. Aquests defectes poden haver sorgit durant el procés de fabricació on la 

consolidació no va ser la òptima, en el moment de desemmotllament on l’excés de 

silicona va provocar un desenganxament respecte el formigó al treure les parets laterals. 

També cap la possibilitat que durant la manipulació del prototip  amb el pont grua, 

sobretot en el desenganxament de la part inferior amb el terra, alguna secció del CFRP 

es quedes enganxada i provoques aquest arrencament. 
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Figura 6. Desenganxament de la capa de CFRP per la proveta Pedra prèvia a l’assaig 

Entenent que aquest podria haver sigut un defecte força important, vam comprovar que 

durant l’execució del assaig el comportament mecànic no va esdevenir el mateix que els 

seu model anterior Pedra 1. En aquest es va obtenir un valor de flexió molt inferior per 

la punt de falla estructural. Abans d’arribar a aquest punt e falla es van poder observar 

l’aparició de les primeres esquerdes a la zona  central a uns 94 cm de la part anterior. 

 

Figura 7. Primer fissura apareguda al prototip Pedra 2 

Els valor màxim que va aconseguir l’actuador va estar de 4,87 kN. Va coincidir amb el 

primer crack escoltat i va provocar el desenganxament complet del CFRP de de la part 

central fins a la part posterior de la proveta a més de el trencament del bloc de formigó 

tal i com es mostra en les següents figures. 
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Figura 8. Despreniments del CFRP per la part lateral dreta (Pedra 2) 

 

Figura 9. Lliscament del del CFRP respecte al recolzament posterior (Pedra 2) 

A més a més s’ha observat com a relliscat respecte el formigó la capa del extrem anterior 

del prototip, coincidint amb la secció arrancada evidentment. Observem que el 

desplaçament es notablement significatiu, el que indica que s’han complert les hipòtesis 

de afebliment del comportament de l’estructura degut al defecte mencionat anteriorment. 

El lliscament i la falta d’efectivitat del CFRP ha provocat l’esforç per fatiga que ha hagut 

de suportar el formigó i d’aquí el seu trencament a valors tant baixos en comparació amb 

el prototip Pedra 1 que posseïa  la mateixa configuració constructiva. 
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Figura 10. Efecte buckling a la cresta del prototip Pedra 2 

També s’observa l’aparició del efecte buckling en la cresta de l’estructura de CFRP, on 

les deformacions per compressió han superat la tensió màxima a suportar mentre que 

la vall seguia treballant a tracció fins al punt de trencament del CFRP així com el 

trencament del bloc de formigó el qual per fatiga i presencia de fissura, a partir just per 

la zona central. 

1.3 Pedra + Malla 1 
 

Un cop transcorregut l’assaig, s’ha anat aplicant desplaçament al centre geomètric de 

l’estructura on poc a poc s’ha anat observant una clara deformació. El primer aspecte a 

destacar ha estat que com era d’esperar, la superfície de reforçament exterior a base 

de CFRP s’ha desenganxat per algunes seccions de l’estructura. Aquesta separació ha 

començat a ser efectiva a partir dels 54 mm de desplaçament. Aquestes son algunes de 

les imatges del moment de la primera separació apreciada en l’espècimen: 
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Figura 12. Primeres esquerdes al prototip Pedra + Malla 1 

 

 

Figura 11. Lliscament del CFRP al recolzament de al suport anterior a Pedra + Malla 1 
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A més a més tal i com es pot apreciar en l´ultima foto, es comencen a  apreciar 

esquerdes en la part central de l’estructura, on la fletxa de desplaçament es màxima. 

Això es u indicador de que la ruptura estructural per falla es imminent. Es poden apreciar 

unes 5 esquerdes per el costat esquerre de l’estructura, i unes 3 esquerdes més per la 

part dreta. A mesura que va augmentat el desplaçament en funció del temps, aquestes 

esquerdes augmenten la seva amplada a la vegada que s’allarguen des de la part 

exterior on s’hi ha detectat discontinuïtat amb la capa de reforçament de CFRP, cap a 

la part interior.  

 

El punt de falla estructural ha estat en un desplaçament total de 70 mm. En aquest punt 

l’estructura ja ha experimentat una deformació total i per això durant el tram final de 

l’assaig ha anat disminuint dràsticament la càrrega aplicada. Experimentalment el 

prototip s’ha després de la platina unida a l’extrem del potenciòmetre de 100 mm degut 

a la prolongada càrrega afectant la deformació total de la seva fixació. 

 

Així mateix, aquest son algunes imatges del resultat final del prototip després de parar 

l’assaig assolit el punt de falla estructural. Com es pot veure, hi hagut un trencament de 

la capa de reforçament CFRP però no s’aprecia un efecte buckling en el qual el laminat 

s’hagués deformat cap al interior sota afectes de compressibilitat extrema. Indica que el 

CFRP s’ha deslaminat prèviament a la falla final. 

 

 

Figura 13. Dilatació total de les esquerdes puntuals al moment ded falla de Pedra + Malla 1 
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Figura 14. Trencament de la lamina de CFRP a la cresta de Pedra + Malla 1 

 

1.4 Pedra + Malla 2  
 

Aquesta ha estat el prototip que ha donat millor comportament a flexió fins al moment. 

Ha suportat fins un màxim de càrrega de 20,82 kN. L’aspecte exterior mostra un molt 

bon acabat a nivell constructiu, sense ningun desenganxament de reforç de CFRP 

prèvia a l’assaig. Per valors de fins 16 kN la lectura de deformacions ha estat positiva 

en les dues galgues, el que indica un bon treball conjunt a tracció per part de l’estructura 

homogeneïtzada. A partir dels 18 kN, la galga de la cresta passa a marcar valors 

negatius, per tant aquesta part de la biga passa  a treballar a compressió, a més de 

començar-se a apreciar les primeres esquerdes  a la part central del prototip, significant 

que les micro fissures estan avançant ja fins al punt de falla pròxim.  
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Figura 15. Primeres fissures a Pedra + Malla 2 

El punt de falla estructural a succeït al punt màxim arribat per l’actuador que ha estat a 

20,82 kN. S’ha observat una fissuració longitudinal a la paret lateral dreta, a uns 15 cm 

del centre d’aplicació de càrrega. Aquest fissura s’ha estès fins la part posterior i ha 

provocat el despreniment del laminat de reforç. S’ha observat el lliscament del reforç 

CFRP respecte al recolzament també. 

  

Figura 16. Fisura longitudinal a lateral dret de Pedra + Malla 2 
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Figura 17. Aspecte al final de la fissura longitudinal al fina de l’assaig de Pedra + Malla 2 

 

Figura 18. Desenganxament de la malla de fibre de vidre del CFRP a Pedra + Malla 2 

Al retirar el prototip del banc de proves s’ha observat que hi ha hagut un arrencament 

de la malla de fibra de vidre en la cresta de la omega shape del reforç de CFRP, el que 

demostra que hi hagut una falla per possible defecte de fabricació, i ens fa plantejar si 

amb la malla inclinada a 45º el resultat hagués estat diferent. 

 

1.5 Pedra + Sorra + Malla 1 
 

Una inspecció prèvia a aquest prototip abans de testar-lo ens permeten observar que 

existeix una petita separació del laminat CFRP a la cantonada de l’extrem anterior dret. 

Val a dir que la resistència a compressió i el pes d’aquest espècimen ha estat menors 

que la resta de prototips estudiats fins ara (16,4 MPa i 110 kg). També s’observa una 

qualitat superficial menor respecte als 2 prototips anteriors, el que senyala que poder el 

procés de construcció no ha estat suficientment adequat. 
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Figura 19. Falta de consolidació del formigó a Pedra + Sorra + Malla 1 

El primer crack ha succeït a l’aplicació de 2,4 kN i un desplaçament aproximat de 34 

mm. S’ha observat també la primera fissura apareguda en aquest instant just a la part 

central  del prototip. 

 

Figura 20. Primera  fissura Pedra + Sorra + Malla 1 

El segon crack i el que ha marcat el màxim de força aplicada pel l’actuador, ha estat a 

4,14 kN, hem observat que hi ha hagut un despreniment notable del CFRP des de la 

part central fins a la part posterior, especialment a les bandes laterals. Es torna ha 

experimentar un lliscament del formigó respecte al reforçament en el recolzament 

posterior, el que de moment ens dona una idea de que la sorra tampoc serveix com a 

bon nexe d’adherència d’aquests dos materials. 

S’ha seguit fins al final del recorregut del actuador als 100 mm de desplaçament i aquest 

ha estat l’aspecte definal de la biga al final de l’assaig. 
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Figura 21. Desenganxament CFRP i fletxa màxima conseguida al final de l’assaig de Pedra + Sorra + Malla 1 

 

Figura 22. Dilatació fissura al final de l’assaig de Pedra + Sorra + Malla 1 
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Figura 23. Delaminació i trnecament del reforç del CFRP al punt de màxim desplaçament 

Com s’observa en la figura anterior, hi ha hagut un trencament del CFRP en els punts 

on l’exigència a compressió ha estat màxima i els valors de deformacions han estat molt 

superiors en la cresta de l’omega shape, on després de la fissura central només ha 

quedat treballant el laminat de fibra.  

 

1.6 Pedra + Sorra + Malla 2 
 

La inspecció superficial de la biga ens ha determinat un desenganxament del CFRP en 

la zona lateral esquerra desde la zona central fins a la cantonada d’aquell mateix costat 

a la zona posterior de la proveta. 

 

Aquest prototip a suportat un desplaçament de de 22 mm fins a una força màxima 

d’aplicació de 7,54 kN. Abans de que que s’arribes a aquest valors s’ha començat a 

observar una petita fissura a 15 cm de la part central en direcció a la part anterior de la 

biga, pel costat esquerra. Per la part central del costat dret s’ha observat una fissura que 

ha seguit augmentat en funció de l’avanç del actuador fins als 100 mm de rang en els 

que aturem l’assaig 
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Figura 24. Primera fissura a Pedra + Sorra + Malla 2 

 

Figura 25. Dilatació fissura lateral dreta al final de l’assaig Pedra + Sorra + Malla 2 

La figura anterior mostra l’avanç de la fissura lateral dreta respecte l’avanç del 

desplaçament de l’actuador fins al final de l’assaig. També es pot observar el 

desenganxament de nou del reforçament de CFRP, aquest cop per això a avançat des 

de la fissura lateral dreta fins a l’extrem de la part anterior, seguint la part lateral esquerra 

fins un altre cop el centre de la biga. 

1.7 Pedra + Sorra + Malla 45º 1 
 

Aquest es el primer prototip assajat que presenta una configuració de la malla de reforç 

de fibra de vidre diferent als prototips anteriors. En aquest dos últims prototips s’ha 

incorporat la malla inclinada a 45º adherida  la cresta de del CFRP.  
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L’observació prèvia  al prototip ens permet identificar una petita esquerda al lateral dret 

molt proper de l’extrem posterior. No te un aspecte massa profund però el pot ser un 

defecte de fabricació o manipulació que podria debilitar mecànicament les prestacions 

de la biga.   

 

Figura 26.Esquerda al lateral dret de la biga prèvia al començament de l’assaig de Pedra + Sorra + Malla 45º 1 

En aquest assaig de flexió s’ha obtingut el que es fins al moment el màxim de força 

aplicada per l’actuador. Aquesta prototip ha aconseguit resistir 21,27 kN de càrrega 

puntual. En aquest punt s’ha escoltat el primer crack de l’experiment, i no es estrany 

donat a que s’han obtingut també el valors més alts de microdeformacions, 

proporcionalment a la càrrega màxima suportada. Després del primer crack ha baixat la 

força del actuador fins 4,5 kN i les deformacions a la cresta del CFRP han passat a 

comportar-se completament a compressió, però treballant conjuntament amb el formigó 

donat que encara no s’ha apreciat desconnexió del reforç respecte el conjunt. No ha 

estat fins al segon crack a una càrrega que ja era descendent fins valors de 3,5 kN que 

s’ha desenganxat la part lateral anterior dreta fins a l’extrem de la biga, seguint el 

recorregut de la fissura identificada al principi de l’assaig coma potencial defecte 

estructural. 

 

Figura 27. Fisura longitudinal part lateral dreta a Pedra + Sorra + Malla 45º 1 
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Per altra banda, no s’ha observat ningun despreniment del CFRP a la part anterior, ni 

tampoc pas cap trencament per efecte buckling de la part més desfavorable del prototip, 

les crestes de la part central. Això destaca el bon comportament homogeni en aquesta 

part del prototip fins i tot després del trencament longitudinal de la biga per la seva part 

posterior. 

 

1.8 Pedra + Sorra + Malla 45º 1 
 

Finalment s’ha realitzat el darrer assaig en l’últim prototip de la configuració de la malla 

inclinada 45º. Aspectes a destacar previs al començament de l’experiment han estat el 

pes més baix que te aquest biga en comparació amb les anteriors, encara que la seva 

resistència a compressió no ha estat singularment inferior en comparació. També 

s’observa certa irregularitat en la forma del prototip, on després de mesurar-lo s’ha 

comprovat que l’ample en el primer i el tercer quart de la longitud de la biga es 0,5 cm 

més ample del seu amplada original (40 cm). 

 

Un cop posat en marxa l’assaig, s’ha escoltat el primer crack de l’estructura a 13,5 kN i 

apareixen una fissura longitudinal a la part lateral esquerre fins l’extrem posterior. La 

fissura ha anat augmentat en proporció a l’augment de càrrega, que ha arribat al seu 

màxima 14,28 kN. A aquest valor de càrrega, la esquerda anterior a procedit al 

desenganxament del reforçament CFRP. 

 
Figura 28. Fissuració part lateral esquerra conseqüència del primer crack a Pedra + Sorra + Malla 45º 2 

El comportament de les deformacions en la cresta del CFRP just després del segon 

crack ha estat completament a compressió, però l’assaig ha seguit endavant i el 

desplaçament del actuador avançant  fins al recorregut màxim de 100 mm i s’ha pogut 

observar que la lectura d’aquest galga situada a la cresta ha tornat a  donar valors 

positius de tracció, el que vol dir que l’estructura, tot i haver-se esquerdat per una secció, 

segueix treballant de forma mixta per una de les parts. 

 

L’aspecte final del prototip un cop a finalitzat l’assaig es el següent. S’observa la 

fissuració longitudinal a anat a més conforme s’ha seguit aplicant càrrega per part de 

l’actuador. 
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Figura 29. Desenganxament total del CFRP per la part lateral esquerra fins part posterior de Pedra + Sorra + Malla 
45º 2 

 

 

 

 

 

 

 


