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Els materials compòsits (materials formats per més d'un material) reforçats amb fibra 

estan incrementant la seva utilització en la indústria de l'automòbil i aviació. Quan 

s'utilitzen en estructures de seguretat, es requereix una avaluació exhaustiva de la 

fallada, no només de manera quasi estàtica, sinó que també a altes taxes de càrrega. 

En aquests casos, una de les propietats més importants del material és la tenacitat a la 

fractura interlaminar per delaminació. 

Fins ara, no hi ha un acord sobre la tendència de la tenacitat a la fractura ni el mètode 

de prova més adequat a causa de la complexitat d'aquesta anàlisi a causa de les forces 

inercials i les ones de tensió, ja que aquests dos factors contribueixen en l'energia 

cinètica. Per evitar que les forces inercials i les ones de tensió afectin la determinació 

de la tenacitat a la fractura, es fa ús d'una eina anomenada criteri de llindar basat en el 

temps el qual tracta en un mètode de reducció de dades basat en un règim quasi-estàtic. 

El que es busca amb aquest criteri i com a objectiu principal del treball és saber quan 

és possible definir un règim quasi estàtic per negligir els efectes inercials i poder aplicar 

l’equació de tenacitat a la fractura definida per la teoria simple de bigues. Aquest criteri 

defineix que si el temps d’inici de fractura és superior al temps del criteri de llindar es 

pot considerar que el test es troba en un règim quasi estàtic i per tant es pot fer ús de 

l’equació de tenacitat a la fractura interlaminar de la teoria simple de bigues.   

Aquest criteri de llindar, ja es va aplicar pel mode I, però mai s’ha realitzat pel mode II. 

El mode II, es tracta d’una proveta de material compòsit amb forma de prisma 

rectangular, el qual està encastat en un extrem ( biga en voladís), i conté una esquerda 

transversal que comença al altre extrem de la proveta fins a una distància determinada,  

i està sotmesa a una carrega perpendicular al extrem. En altres paraules es tracta d’un 

test C-ELS (Calibrated End-Loaded Split / divisió de carrega final calibrada). Llavors en 

aquest treball el test es sotmès a mode II i es definirà el temps de llindar que correspon 

a aquesta configuració.  

 

 



Per poder determinar el temps de llindar, s’ha hagut de definir les components que el 

formen. Es tracta de dos factors, el temps de transició i un coeficient de seguretat. El 

temps de transició és el temps quan l’energia cinètica és igual a l’energia interna (o 

energia elàstica) i per tant el sistema es troba en equilibri i els efectes inercials es poden 

negligir; i el coeficient de seguretat consta del 20% del ràtio de l’energia cinètica en vers 

l’energia elàstica. 

En conseqüència, per tal de comprovar el criteri esmentat, ha estat essencial cercar el 

temps de transició.  

Per obtenir aquest temps de transició s’ha hagut de realitzar tres aproximacions: 

aproximació analítica, basada numèricament i gràfic.  

- Aproximació analítica: es defineix una equació teòrica que s’obté a partir de les 

equacions teòriques d’Euler-Bernoulli 

- Aproximació basada numèricament: s’obté a partir del teorema de reducció de 

dades adimensional PI-Buckinham. El procediment per obtenir l’equació consta 

de reunir les variables que defineixen el sistema en diferents PI-paràmetres i 

realitzar simulacions FE (elements finits) modificant cada variable mentre la resta 

es mantenen constants. Finalment s’aconsegueix una equació final més precisa 

ja que s’obté a partir de simulacions FE (elements finits) que tenen en compte 

paràmetres externs a l’equació analítica.   

- Mètode gràfic: a partir de les simulacions FE, es generen les corbes del ràtio 

d’energia en vers el temps i es recull el temps de transició tant per velocitat 

constant com acceleració constant. A més, es realitza un anàlisi d’escalabilitat, 

per validar el teorema de Pi-Buckinham, ja que es comprova que les corbes del 

ràtio d’energia (Cinètica/elàstica) en vers al primer PI-paràmetre, que es tracta 

del paràmetre de temps adimensional, son idèntiques per diferents geometries. 

Finalment es comprova que les aproximacions anteriors tenen un temps de transició 

molt proper al mètode gràfic arribant a la conclusió que l’aproximació basada 

numèricament és mes propera al mètode gràfic, i per tant és més precisa, que l’analítica.  

 



Per altre banda cal tenir en compte l’efecte de la fricció en la dissipació d’energies. El 

mode II, a diferència del mode I, té fricció entre els braços de la proveta on es situa 

l’esquerda, per tant es realitza un estudi aplicant diversos coeficients de fricció i es 

comprova que l’error de les diferents provetes amb la proveta sense fricció és 

insignificant. La fricció no suposa un error significatiu a l’hora de trobar el temps de 

transició per tant és una magnitud que es pot negligir.  

Finalment es realitza un estudi de validació del criteri de llindar aplicant diverses 

velocitats. S’observa que no sempre el criteri de llindar compleix ja que a velocitat 

constant a partir d’una certa velocitat el temps de fractura és menor al temps de llindar. 

En conseqüència, es realitza un altre estudi, generant una gràfica del temps de transició 

i el temps de fractura en vers la velocitat tan per velocitat constant com acceleració 

constant, i es determina la velocitat màxima quan el temps de fractura és igual al temps 

de llindar.  

En el treball present, s’ha validat les tres aproximacions del temps de transició concloent 

que el mètode més precís és el gràfic, però en cas de no tenir eines per realitzar les 

simulacions, l’equació basada numèricament és més precisa que l’analítica. A més s’ha 

demostrat que la fricció es negligible. 

En conclusió, si es possible utilitzar l’equació teòrica de la resistència a fractura 

interlaminar, sempre i quan es compleixi el criteri de llindar basat en el temps que ha 

sigut validada en el treball present i que assegura que els efectes inercials no 

interfereixen en la determinació d’aquesta. 

 


