ESTUDI DE LA RESISTÈNCIA A TALLANT I A COMPRESSIÓ DE LA FÀBRICA DE BTC

P.F.C ROGER PASCUAL ARNAU

5. ASSAJOS EXPERIMENTALS

Els assajos s’han fet amb la intenció de caracteritzar la fàbrica de BTC, en
quan a resistència a compressió i a tallant, per extreure’n un seguit de conclusions i
per observar si aquesta compleix les exigències mínimes del CTE DB SE F.

Prèviament als assajos s’han fet els càlculs teòrics de resistència a tallant i
compressió de la fàbrica segons DB SE F del CTE, per poder saber l’interval de la
força de trencament de les diferents provetes. Aquests càlculs s’han inclòs en els
apartats 5.3.2 i 5.4.2. En quan el morter i els BTC’s ja es disposava de la resistència a
compressió teòrica prèviament, amb el morter segons la dosificació i amb els BTC’s
segons fitxa tècnica del fabricant. Amb els resultats dels assajos es refaran tots els
càlculs per determinar les resistències a tallant i a compressió reals.

A continuació es defineixen tots els assajos realitzats.

5.1. MORTER, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ

5.1.1. Normativa d’assaig

Per a realitzar l’assaig a compressió del morter s’han seguit les instruccions de
la norma UNE-EN 1015-11: Mètodes d’assaig dels morters per a paleteria. Part 11:
Determinació de la resistència a flexió i a compressió del morter endurit, i de la EHE.

-

Aparells i materials: Premsa, motlles metàl·lics, un regla per enrasar, una
paleta, un cabàs, ciment, calç, sorra i aigua.

-

El número de provetes serà de tres, l’únic a que fa referència la norma és
que hauran de ser cúbiques, no fa referència a cap mida. En el moment en
què introduirem el morter a les provetes s’hauran de colpejar perquè el
morter s’assenti.

-

Per a les condicions de conservació de les provetes s’han seguit les
instruccions de l’EHE amb provetes de formigó (el formigó no deixa de ser
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un morter amb graves), degut a la falta de temps perquè les provetes
inicials van sortir defectuoses a causa d’un escàs colpejament de les
provetes per fer l’assentament del material. L’EHE diu que s’hauran de
quedar als motlles almenys 24h , conservant-se a una temperatura de 1627ºC fins al moment de ser transportades a la cambra de conservació.
Aquest transport s’haurà de fer amb molta cura abans de 48h. El lloc de
conservació serà una cambra amb humitat relativa igual o superior a 95% i
temperatura de 20±2ºC, aquesta es podrà substituir per una bassa
d’immersió, l’aigua amb pH igual o major a 5.

-

Les provetes s’assajaran als 28 dies després de la seva confecció,
immediatament després d’haver-les retirat del seu medi de conservació.
Les partícules o qualsevol altre material no adherit a les superfícies de la
proveta confeccionada s’eliminaran. La superfície de càrrega de la màquina
d’assaig, així com els plats de recolzament i l’adaptador d’assaig, es
netejaran amb un drap net i s’instal·larà la proveta a la màquina d’assaig de
tal manera que la càrrega s’apliqui a dues de les seves cares (les que
hagin estat en contacte amb les parets del motlle).

-

Com marca la norma s’agafarà l’immediatament inferior a un M-4 (l’utilitzat
en l’assaig), que serà un M-2,5 i la seva velocitat correspon a 100N/s o el
què és el mateix, 10Kg/s.

5.1.2. Disseny de l’assaig

El morter que es va emprar per a realitzar les parets de BTC va ser un M-4,
com ja s’ha comentat anteriorment, amb una dosificació de 1:1:7 (ciment, calç i sorra).
Amb la nomenclatura antiga M-40b. El procediment per fer l’assaig va ser el següent:

Primer de tot es va preparar el morter amb la dosificació corresponent, i la part
proporcional d’aigua per aconseguir una massa homogènia. El ciment emprat va ser
CEM II/B-P 32,5 N, calç aèria D-cal-80 i sorra fina. També es va fer servir una paleta i
un cabàs (foto1).

41

ESTUDI DE LA RESISTÈNCIA A TALLANT I A COMPRESSIÓ DE LA FÀBRICA DE BTC

P.F.C ROGER PASCUAL ARNAU

Foto 1
Un cop preparada la massa, es va col·locar a les provetes metàl·liques
mitjançant la paleta i es van colpejar 15 cops per cada costat perquè la barreja
s’assentés (amb un martell). Seguidament es van enrasar les provetes mitjançant un
regla. El número de provetes utilitzades va ser de tres (foto2 i foto 3), i les mides
d’aquestes van ser 100mm x 100mm.

Foto 2
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Foto 3
A les 24 hores amb una conservació a 20ºC (temperatura ambient de
laboratori), es van desemmotllar les provetes i es van dipositar en una bassa plena
d’aigua, escalfant-la a 60ºC amb un escalfador elèctric durant 24 hores (mètode
accelerat, s’obté el mateix resultat que deixant-la a la bassa durant el temps restant
fins als 28 dies) (foto 4). Després d’aquest temps es van retirar de l’aigua i l’assecat es
va realitzar a temperatura ambient durant 7 dies (laboratori). A l’hora de fer l’assaig les
provetes no s’havien assecat del tot i es van introduir en un forn durant 24 hores per
acabar d’extreure l’aigua restant.

Foto 4
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5.1.3. Seguiment i recollida de dades

Segons la dosificació aplicada la resistència del morter havia de donar de
l’ordre de 4 N/mm², com que les provetes eren de 100mm x 100mm, la força de
trencament havia de sortir aproximadament de 4000Kg o 4Tn.

Per fer l’assaig es va aplicar una velocitat de càrrega de 10Kg/s, i les mostres
es van col·locar en els plats de la premsa per les cares que anteriorment havien estat
en contacte amb les parets de les provetes (cares més llises) (foto 5).

Foto 5

A continuació s’exposen les gràfiques resultants de l’assaig:

44

ESTUDI DE LA RESISTÈNCIA A TALLANT I A COMPRESSIÓ DE LA FÀBRICA DE BTC

P.F.C ROGER PASCUAL ARNAU

Tensió (Mpa)

MOSTRA 1 (100x100mm)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1 0

y = 7,1474x - 3,3686
2
R = 0,9498

0,5

1

1,5

2

Deformació (mm)

σe = 4,21MPa
Tensió trencament σt = 5,025MPa

Límit elàstic

Tensió (MPa)

MOSTRA 2 (100x100mm)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1 0

y = 7,4301x - 3,5809
R2 = 0,9604

0,5

1

1,5

2

Deformació (mm)

σe = 4,12MPa
Tensió trencament σt = 4,924MPa
Límit elàstic

45

ESTUDI DE LA RESISTÈNCIA A TALLANT I A COMPRESSIÓ DE LA FÀBRICA DE BTC

P.F.C ROGER PASCUAL ARNAU

MOSTRA 3 (100x100mm)
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Per a obtenir el resultat promig del límit elàstic i de la tensió de trencament del
morter emprat pels assajos, es va fer la mitja entre aquests tres valors, tenint en
compte que cap d’aquests s’allunyen molt entre ells no se’n va descartar cap.

El valor que s’utilitzarà en el càlcul serà el límit elàstic, ja que aquest ens marca
la tensió de treball del morter, 0≤σt ≤4,13N/mm². Si passem d’aquest límit entrem a la
zona plàstica del material amb lo qual aquest ja no torna al seu estat inicial.

A continuació es redacta una fitxa amb totes les dades referents als tres
assajos determinant el valor promig i les seva dispersió, amb aquest últim es pot
observar la precisió del resultat.
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FITXA 1: RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DELS MORTERS

Tensió límit elàstic morter
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Tensió trencament mitja σtm = 4,934 ±
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Mides provetes:
Mostra 1, 2, 3 : 100mm x 100mm
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5.2. BLOC DE BTC, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ

5.2.1. Normativa d’assaig
Per a realitzar l’assaig a compressió dels blocs de terra comprimida s’han
seguit les instruccions de la norma UNE sobre bloc de terra comprimida. Aquesta
especifica que pel càlcul de la resistència a compressió del BTC es seguirà el
procediment descrit a la norma UNE-EN 772-1: Mètodes d’assaig de peces de fàbrica.
Part 1: Determinació de la resistència a compressió. S’ha de tenir en compte que
només s’admetrà l’assaig de peces senceres assecades a l’aire (no seran d’aplicació
els apartats 7.3.3, 7.3.4 i 7.3.5 de l’esmentada norma)

-

Aparells i materials: Premsa, BTC’s, platines metàl·liques.

-

El número de provetes serà de sis. S’ha d’eliminar tota la matèria supèrflua,
les cares sobre les quals s’aplica la càrrega hauran de ser planes amb una
tolerància de 0,1mm per 100mm. El paral·lelisme entre les cares superior i
inferior no haurà de desviar-se més d’1mm per cada 100mm. Si les cares
d’assaig no satisfan aquesta condició, es prepararan segons la norma(no
és el cas).

-

Les provetes se sotmetran a condicions d’humitat o a un contingut
d’humitat prescrit, segons el cas. Hi hauran dues opcions per l’assecat
d’aquestes abans de l’assaig:

a) S’emmagatzemaran les provetes durant almenys 14 dies en el laboratori a:

-

Temperatura ≥ 15ºC

-

Humitat relativa ≤ 65%

Es permetrà sotmetre les provetes als assajos abans dels 14 dies si s’hagués
arribat a una massa constant. Aquesta s’assoleix quan durant el període d’assecat,
entre dues pesades consecutives, realitzades almenys amb un interval de 24h, la
pèrdua de massa calculada és inferior al 0,2% de la massa de la proveta.
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b) S’assequen les provetes durant almenys 24h a 105ºC±5ºC, després es deixen
refredar fins a temperatura ambient durant almenys 4h.

-

La velocitat de càrrega serà la corresponent a una resistència a compressió
prevista < 10N/mm² (les peces tenen una resistència a compressió de
7,18N/mm² segons fabricant); 0,05N/mm²/s que són 210,25Kg/s.

5.2.2. Disseny de l’assaig
Els BTC’s que s’han emprat per a realitzar les parets de BTC han estat els
descrits segons normativa com BTC-5, amb mides de 29cm x 14,5cm x 9,5cm.

Primer de tot es va eliminar tota la matèria supèrflua, i es van deixar totes les
cares on es va aplicar la càrrega planes sense arribar al límit de la tolerància. Es va
observar que la desviació del paral·lelisme entre les cares superior i inferior era inferior
a 1mm per cada 100mm. Per tant no es van haver de condicionar.

Es van haver de dissenyar dues peces metàl·liques, una superior i una inferior.
La primera conformada per una platina de 300mm x 150mm x 8mm soldada amb una
IPN-100 (foto 1). La inferior va ser una platina de iguals característiques però sense la
IPN-100. Aquest procés es va realitzar per aplicar la càrrega equitativament a les
mostres (els plats del pistó eren de mides inferiors als BTC). A causa d’una
excentricitat a l’aplicar la càrrega la IPN-100 es va deformar lleugerament i es va
substituir per una platina de 30cm x 15cm x 2,5cm.
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Foto 1

Seguidament es va passar a l’humitejat de les peces i el posterior assecat a
l’aire segons especificacions esmentades anteriorment.

Passats 14 dies es va procedir amb l’assaig.

5.2.3. Seguiment i recollida de dades
Segons les dades del fabricant la resistència de les peces havia de donar de
l’ordre de 7,18N/mm² i les mostres havien de tenir unes mides de 29 x 14,5 x9,5cm

Per fer l’assaig es va aplicar una velocitat de càrrega de 210,25Kg/s, i les
mostres es van col·locar en els plats de la premsa per les cares que anteriorment
havien estat tractades tal i com marca la norma per a ser assajades (foto 2).
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Foto 2
A continuació s’exposen les gràfiques resultants de l’assaig i les mides reals de
les provetes:
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MOSTRA 6 (290x143mm)
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Per a obtenir el resultat promig del límit elàstic i de la tensió de trencament dels
BTC’s es va fer la mitja entre aquests sis valors, tot i que la desviació estàndard és
bastant pronunciada.

Es van mesurar totes les provetes per saber-ne les dimensions exactes.

El valor que s’utilitzarà en el càlcul serà el límit elàstic, ja que aquest ens marca
la tensió de treball del morter, 0 ≤ σt ≤ 7,49N/mm². Si passem d’aquest límit entrem a
la zona plàstica del material amb lo qual aquest ja no torna al seu estat inicial.

Totes les mostres assajades van arribar al seu trencament amb l’aparició prèvia
de fissures.

A continuació es redacta una fitxa amb totes les dades referents als sis assajos
determinant el valor promig i les seva dispersió, amb aquest es pot observar la precisió
del resultat.
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FITXA 2: RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DELS BTC’S
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Mostra 3 : 292mm x 144mm
Mostra 4: 290mm x 144mm
Mostra 5: 291mm x 145mm
Mostra 6: 290mm x 143mm
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5.3. MURS DE BTC, RESISTÈNCIA A TALLANT

5.3.1. Normativa d’assaig

El nostre país encara no ha desenvolupat una normativa específica per a la
construcció amb BTC, actualment s’està redactant el CTE per a construcció amb terra
com ja s’ha esmentat anteriorment. Sota el meu punt de vista hi ha països que estan
més avançats en aquest aspecte perquè han treballat més aquest tipus de construcció,
per aquest motiu per a l’assaig de fàbrica de BTC a tallant s’ha seguit la norma cyted
1995 cap I secció 12 del programa Llatinoamericà de ciència i tecnologia pel
desenvolupament. En aquesta normativa no es dóna una velocitat de càrrega per a
realitzar l’assaig, amb lo qual s’ha emprat la de la norma UNE-EN-1052-3: Mètodes
d’assaig per a fàbriques de paleteria: Part 3: Determinació de la resistència inicial a
tallant. Amb les dues normatives s’especifica el següent:

-

Aparells i materials: Premsa, BTC’s, nivell, una paleta, un cabàs, ciment,
calç, sorra i aigua (per confeccionar el morter M-4 amb dosificació 1:1:7),
dues platines, cada una soldada amb un angular.

-

El número de provetes serà de 5, es realitzarà un mur format per un BTC i
mig en una direcció i un número de filades tal que el mur resulti
aproximadament quadrat. Els murs es fabricaran al terra, amb BTC, morter
i tecnologia que es faran servir a l’obra. Els BTC’s es mullaran prèviament a
la seva col·locació. Al moment de fer l’assaig la proveta es col·locarà a la
premsa en posició diagonal.

-

L’assecat es farà a l’ombra per un període no menor a quinze dies o fins
que el morter es trobi completament sec.

-

L’esforç tallant resistent es calcularà dividint la càrrega màxima que
suportarà el mur entre l’àrea de la diagonal en la direcció en què s’aplicarà
la càrrega:
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-

On P és la càrrega que va produir la càrrega de falla, a el costat del mur i t
el seu gruix.

-

Les juntes verticals i horitzontals hauran de complir les toleràncies
marcades per la normativa, de 8mm a 15mm, podent-se tolerar localment
20mm. També hauran d’estar molt ben executades per la correcta
transmissió de càrregues.

-

El solap haurà de ser al menys d’1/4 de l’allargada del bloc.

-

La velocitat de càrrega de l’assaig serà entre 0,1N/mm² x min i 0,4 N/mm² x
min. S’aplicarà una càrrega de 20Kg/s (segons norma UNE 1052-3).

5.3.2. Disseny de l’assaig

Primer de tot es van dissenyar les
provetes

segons

característiques

normativa,

mostrades

a

amb
la

les

figura

adjunta: 44,5cm d’allargada (1 BTC i mig
més la junta de morter), 14,5cm d’ample i
33cm d’alçada (9,5cm x 4cm més 3cm de
juntes de morter). Les juntes de morter es
van realitzar d’1cm.

Per saber la força mínima a la que s’havien de trencar les provetes segons
CTE DB SE F, es van realitzar els càlculs següents:

Com a resistència característica a tallant, fvk, d’una fàbrica amb morter ordinari
i juntes plenes es pot agafar:

-

Morter ordinari i juntes plenes: fvk = fvk0 + 0.36 x σk ≤ 0.065 x fb
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-

Morter ordinari i llagues a “hueso”: fvk = fvk0 + 0.45 x σk ≤ 0.045 x fb

-

Morter ordinari i “tendel hueco”: fvk = fvk0 + 0.36 x σkd ≤ 0.050 x fb

-

fvk0 = és la resistència a tallant pur, amb tensió de compressió nul·la, on

On:

es pot determinar de la taula 1 per a morters ordinaris.
-

σk = Si hi ha compressió, la tensió característica normal mitja perpendicular
a la taula, deguda a la compressió deguda a les càrregues permanents
sobre el nivell considerat.

-

fb = és la resistència normalitzada a la compressió de les peces de fàbrica,
amb l’esforç actuant perpendicular a la taula.

-

g/t = la relació d’amplada total de les dues bandes de morter, cada una
d’amplada no menor que 30mm en els extrems exteriors de la peça,
massissa, a l’amplada total del mur.

Taula 1:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A TALLANT PER A FÀBRIQUES DE MORTER ORDINARI
fvk0 (N/mm²)
Límit de fvk (N/mm²) ***
MORTER ****
M1
M2.5
M10
M1
M2.5
M10
Rajol ceràmic
0.1
0.2
0.3
1.2
1.5
1.7
MASSISSES
Pedra natural
0.1
0.15
1.0
1.0
Altres
0.1
0.15
0.2
1.2
1.5
1.7
Rajol ceràmic
0.1
0.2
0.3
1.4*
1.2*
1.0*
PERFORADES
Altres
0.1
0.15
0.2
1.4*
1.2*
1.0*
ALLEUGERADES
0.1
0.15
0.2
1.4*
1.2*
1.0*
BUIDES
0.1
0.2
0.3
**
**
**
* La menor de les resistències longitudinals a compressió.
** Sense més limitacions que les donades en l'equació(fvk = fvk0 + 0.36 x σk = 0.065 x fb).
*** Per a llagues a "hueso", o amb "tendel hueco", el valor és el 70% de l'esmentat.
**** Per a valors intermitjos no s'interpolarà, si no que s'aplicarà el valor corresponent al valor inferior.
TIPUS DE PECES
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Resistència de càlcul de la fàbrica a tallant (segons CTE)
fvk = fvk0 + 0.36 x σk = 0.065 x fb

Morter = 40kg/cm²

σk = 0

40kg/cm² = 4 N/mm²

fvk = fvk0 = 0.065 x fb

Morter = M2.5

fvk = 0.15 < 7.18 x 0.065
fvk = 0.15N/mm² < 0.47 < 1.15

El valor obtingut, 0,15Mpa, marca la tensió de trencament del material.
Segons fórmula de la norma amb referència CYTED 1995. cap I sec 12 (per
trobar la càrrega corresponent a la tensió de trencament aproximada):

V = 0.7 x P/a x t

On:

-

V = Esforç tallant

-

P = Càrrega de trencament

-

a = costat del mur

-

t = espessor del mur

0.15 = 0.7 x P / 445 x 145

P = (0.15 x 445 x 145)/0.7 = 13826.8N = 1382.68kg

Amb la força de trencament mínima definida es va passar a la fabricació de les
provetes. Aquest valor va servir com a referència per saber quina força s’hauria
d’assolir durant l’assaig. A continuació es detallen els passos seguits:

PREPARATIUS PREVIS:

Es van anar a buscar els BTC’s a la fàbrica, a Les Planes d’Hostoles, facilitats
per Grup Plana S.L.
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Es tallaren unes fustes, mitjançant una serra elèctrica especial per aquest
material, per fer de base de les provetes (5 unitats) per quan es fes el transport
d’aquestes fins la premsa, es malmetessin el mínim possible (foto 1 i foto2).

Foto 1

Foto 2
Per a poder confeccionar les provetes es van tallar 10 blocs per la meitat. Eren
5 provetes per 4 mitjos blocs cada una, un total de 20. Es va fer mitjançant una radial
amb disc de diamant (foto 3).
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Foto 3
ELABORACIÓ DE LES PROVETES I PECES AUXILIARS:

Un cop realitzats tots els procediments previs es va passar a la confecció de les
provetes. Primer es va preparar el morter M-4, amb la dosificació esmentada
anteriorment, s’elaboraren les provetes filada per filada sobre la base de fusta amb
juntes d’1cm perfectament anivellades i a plom (foto 4). Abans de la col·locació de
cada bloc, aquests es submergien en un cubell d’aigua per evitar el ràpid fraguat del
morter, que hagués provocat una mala adherència entre la peça i aquest últim.

Foto 4
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Es van realitzar 5 provetes en total i es van deixar 28 dies assecant-se a
l’ombra, a la temperatura ambient del laboratori (foto 5).

Foto 5
Per a poder aplicar la càrrega a les mostres es van dissenyar dues peces, una
per la part superior i una per la part inferior, conformades per un angular de 50mm
soldat amb una platina de 150mm x 150mm x 8mm, per a poder sostenir les mostres i
aplicar la càrrega correctament (foto 6).

Foto 6
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5.3.3. Seguiment i recollida de dades

La força aplicada es repartia a les mostres en dos components, una força
aplicada en la sentit de les juntes horitzontals (càrrega que provoca la falla) i una altre
aplicada en el sentit de les juntes verticals. La resistència a tallant doncs, depèn de
l’adherència entre les peces i el morter.

Segons els càlculs realitzats en el apartat 4.3.2, la força de trencament de les
provetes havia de sortir de l’ordre de 1382,68 Kg. Aquest valor però, no serà l’obtingut
amb la premsa, doncs l’haurem de multiplicar pel sin 45º o cos 45º (ja que l’angle de la
cantonada de la proveta és de 90º), o sigui 0,7 perquè el resultat que busquem és la
component horitzontal (força en el sentit de les juntes horitzontals), que és el calculat
en l’apartat 4.3.2. Aquest procés s’ha realitzat també per a fer les gràfiques.

Es va procedir amb l’assaig a tallant passats 34 dies, aplicant una velocitat de
càrrega de 20Kg/s. Les provetes es col·locaren a la premsa en posició diagonal
segons normativa (foto 7).

Es van mesurar totes les provetes per saber-ne les dimensions exactes.

Foto 7
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A continuació s’exposen les gràfiques resultants de l’assaig i les fotos de
col·locació i de trencament de les provetes:

MOSTRA 1 (446x143'5mm)

1,4
1,2

y = 0,4687x - 0,064
R2 = 0,9916

Força (Tn)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Deformació pistó (mm)

Força trencament F t = 1,258446Tn

Col·locació proveta

Trencament proveta
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MOSTRA 2 (444x143mm)
1,2
y = 0,8123x + 0,0853
R2 = 0,9892

1
Força (Tn)

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Deformació pistó (mm)

Força trencament Ft = 1,361Tn

El valor de la mostra 2 es va desestimar degut a que la proveta es va col·locar
amb el mig BTC de les filades superior i inferior recolzats en l’angular (tal i com
s’observa a la fotografia). No es va desestimar pel resultat, perquè només es va
realitzar l’assaig d’aquesta manera amb una proveta, i amb això no n’hi ha prou per
extreure’n cap conclusió, sinó pel fet que no era comparable per una diferent
col·locació.

Col·locació proveta

Trencament proveta
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MOSTRA 3 (445x144'5mm)
1,6

Força (Tn)

1,4

y = 0,5333x - 1,7479
R2 = 0,9707

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Deformació pistó (mm)

Força trencament Ft = 1,15241Tn

Col·locació proveta

Trencament proveta
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Força (Tn)

MOSTRA 4 (447x145mm)
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-1 -0,2 0

y = 0,3457x - 0,0236
R2 = 0,9745
Mostra 4
Recta de regressió
lineal

1

2

3

4

5

Deformació pistó (mm)

Força trencament Ft = 1,397032Tn

Col·locació proveta

Trencament proveta

Com la norma ens marca, hi havia una cinquena proveta però degut a un error
humà, al assajar-la es va aplicar una càrrega d’una tona de cop i es va malmetre la
mostra de tal manera que no es va poder assajar.

Per a obtenir el resultat promig de la força de trencament del mur emprat pels
assajos es va fer la mitja entre els valors obtinguts de la mostra 1, 3 i 4, tenint en
compte que cap d’aquests s’allunyen molt entre ells, no se’n va descartar cap.
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El valor que s’utilitzarà per comparar els resultats amb CTE serà el de força de
trencament, ja que aquest ens marca la tensió de treball, 0≤σt ≤1,269296Tn. En
aquest cas s’observa que no hi ha gairebé zona plàstica.

Totes les mostres assajades van arribar al seu trencament sense l’aparició
prèvia de cap tipus de fissura.

A continuació es redacta una fitxa amb totes les dades referents als tres
assajos determinant els valor promig i les seva dispersió, amb aquesta es pot observar
la precisió dels resultats.
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FITXA 3: RESISTÈNCIA A TALLANT DELS MURS DE BTC

Força resultant de trencament del mur
1,4
1,4

1,27

1,26

1,15

Força (Tn)

1,2
0,96

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

3

4

Mitja

Mostra

Força trencament mitja Ftm = 1,269296 ± 0,125Tn

Mides provetes:
Mostra 1: 446mm x 143,5mm
Mostra 2: 444mm x 143mm → Aquest resultat es va
desestimar perquè la proveta es va col·locar sobre l’angular
per la part del mig bloc, i es va decidir que no era comparable
amb els altres.
Mostra 3: 445mm 144,5mm
Mostra 4: 447mm x 145mm
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5.4. MURS DE BTC, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ

5.4.1. Normativa d’assaig

Per la mateixa raó que per l’assaig a tallant s’ha considerat la norma NZS
4210-2001 de Nova Zelanda, per a l’assaig de fàbrica de BTC a compressió. En
aquesta normativa no es dóna una velocitat de càrrega per a realitzar l’assaig, amb lo
qual s’ha emprat la de la norma UNE-EN-1052-1:Mètodes d’assaig per a fàbriques de
paleteria. Part 1: Determinació de la resistència a compressió. Amb les dues
normatives s’especifica el següent:

-

Aparells i materials: Premsa, BTC’s, nivell, una paleta, un cabàs, ciment, calç,
sorra i aigua (per confeccionar el morter M-4 amb dosificació 1:1:7), dues
platines, una d’ells soldada amb una IPN.

-

El número de provetes serà de 5, es realitzarà un mur format per un BTC en
una direcció i un número de filades tal que l’esveltesa h/a ≥ 3. Els murs es
fabricaran al terra, amb BTC, morter i tecnologia que es faran servir a la obra.
Els BTC’s es mullaran prèviament a la seva col·locació. Al moment de fer
l’assaig la proveta es col·locarà a la premsa en posició vertical.

-

L’assecat es farà a l’ombra per un període no menor a 28 dies.

-

L’esforç de compressió es calcularà dividint el límit elàstic entre l’àrea del mur
perpendicular al sentit d’aplicació de la càrrega.

-

Les juntes verticals i horitzontals hauran de complir les toleràncies marcades
per la normativa, de 8mm a 15mm, podent-se tolerar localment 20mm. També
hauran d’estar molt ben executades per la correcta transmissió de càrregues.

-

El solap haurà de ser al menys d’1/4 de l’allargada del bloc.

-

Velocitat de càrrega: s’aplicarà la càrrega uniformement a les parts inferior i
superior de la proveta. S’augmentarà la càrrega progressivament de forma que
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s’arribi a la ruptura entre 15 i 30 minuts des de el començament de l’aplicació
de la càrrega.

(segons norma UNE 1052-1). A partir de la segona proveta,

com que ja es coneixerà la força de trencament, es definirà la velocitat perquè
aquesta trenqui als 15minuts.
5.4.2. Disseny de l’assaig

Primer de tot es van dissenyar les provetes segons normativa, per això es va
fer un petit càlcul perquè h/a ≥ 3.

Amb 4 filades (juntes d’1cm):

41/14,5 = 2,83 No!!!!

Amb 5 filades (juntes d’1cm):

51,5/14,5 = 3,55 OK!!!

Es

van

realitzar

de

les

característiques mostrades a la figura adjunta.

Provetes de 29cm d’allargada (1 BTC), 14,5cm d’ample i 42cm (9,5 cm x 5
més 4cm de juntes de morter) d’alçada. Les juntes de morter es van realitzar d’1cm.

Per saber la força mínima exigida pel CTE DB SE F a la que s’havien de
trencar les provetes, es van realitzar els càlculs següents:

La resistència característica a la compressió, fk en N/mm², d’una fàbrica
elaborada amb morter ordinari amb juntes esteses a tot el gruix, es pot calcular amb
l’equació:

fk = K x fb^0.65 x fm^0.25

amb fm més petit que 20N/mm², ni que 0.75fb
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on:

-

K és un valor constant

a) En murs d’una fulla, quan el gruix de la fàbrica sigui igual al “tizón” o a la “soga” de
les peces K = 0.60 per a peces massisses. K = 0.55 per a peces perforades. K = 0.50
per a les peces alleugerades i K = 0.40 per a les buides.

b) En murs de dues fulles o sutures continues, K = 0.50 per a peces massisses, K =
0.45 per les perforades i K = 0.40 per les alleugerades.

-

fb = és la resistència normalitzada a la compressió de les peces de fàbrica, en
la direcció de l’esforç, en N/mm².

-

fm = és la resistència a la compressió especificada del morter ordinari en
N/mm², menor que 20N/mm², ni que fb.

Resistència de càlcul de la fàbrica a compressió simple (segons CTE)
fk = k x fb^0.65 x fm^0.25

0.75 x fb = 5.39N/mm²

K = 0.60
fb = 71.8kg/cm² x 10N/1Kg x 1cm²/100mm² = 7.18N/mm²
fm = 40Kg/cm² x 10N/1Kg x 1cm²/100mm² = 4N/mm² < 20N/mm² < 5.39N/mm²
fk = 0.60 x 7.18^0.65 x 4^0.25 = 0.60 x 3.60 x 1.41 = 3.06N/mm²

El valor obtingut, 3,06N/mm², és el límit elàstic del material.

Càrrega corresponent al límit elàstic:

P=σxA

P = 30.6 Kg/cm² x 14.5cm x 29cm = 12867.3Kg
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Amb la força de trencament mínima definida es va passar a la fabricació de les
provetes. Aquest valor va servir com a referència per saber quina força s’hauria
d’assolir durant l’assaig. A continuació es detallen els passos seguits:

PREPARATIUS PREVIS:

Es van anar a buscar els BTC’s a la fàbrica, a Les Planes d’Hostoles, facilitats
per Grup Plana S.L.

Es tallaren unes fustes, mitjançant una serra elèctrica per fusta, per fer de base
de les provetes (5 unitats) per quan es fes el transport d’aquestes fins la premsa, es
malmetessin el mínim possible (foto 1 i foto2).

Foto 1
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Foto 2

ELABORACIÓ DE LES PROVETES I PECES AUXILIARS:

Un cop realitzats tots els procediments previs es va passar a la confecció de les
provetes. Primer es va preparar el morter M-4 amb la dosificació esmentada
anteriorment, s’elaboraren les provetes filada per filada sobre la base de fusta amb
juntes d’1cm perfectament anivellades i a plom (foto 3). Abans de la col·locació de
cada bloc se submergien en un cubell d’aigua per evitar el ràpid fraguat del morter que
hagués provocat una mala adherència entre la peça i aquest últim.

Foto 3
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Es van realitzar 5 provetes en total i es van deixar 28 dies assecant-se a
l’ombra a la temperatura ambient del laboratori (foto 4).

Foto 4
Igual que per els blocs de BTC, per a poder aplicar la càrrega uniformement a
les mostres es van dissenyar dues peces, una per la part superior i una per la part
inferior. A la part superior si va col·locar una IPN-100 de 300 mm d’allargada soldada
amb una platina de 300mm x 150mm x 8 mm, per a poder repartir bé la càrrega
aplicada pel pistó sobre tota la mostra. A la part inferior únicament si va col·locar una
platina de iguals dimensions (foto 5). Quan es va realitzar l’assaig a compressió de les
peces de BTC la IPN-100 es va doblegar a causa d’una petita excentricitat, aleshores
per a fer aquests assajos es va utilitzar una platina de 30cm x 15cm x 2,5cm (foto 6)
(com ja s’ha comentat en l’apartat 4..2.2).

Foto 5
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Foto 6
5.4.3. Seguiment i recollida de dades

La força aplicada es repartia a les mostres gràcies a la platina superior (la idea
era fer-ho amb la IPN-100 soldada amb la platina). La força a compressió es va aplicar
perpendicularment a les juntes.

Segons els càlculs realitzats en el apartat 4.4.2, la força de trencament de les
provetes havia de sortir de l’ordre de 12867,3 Kg.

Per fer l’assaig es va aplicar una velocitat de càrrega de 15Kg/s, calculats a
partir de la resistència obtinguda amb la primera mostra (segons norma UNE-EN 10521), passats 34 dies, es va procedir a fer els assajos a compressió. Les provetes es
col·locaren a la premsa en posició vertical segons normativa (foto 7).

Foto 7
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Es van mesurar totes les provetes per saber-ne les dimensions exactes.

A continuació s’exposen les gràfiques resultants de l’assaig i les fotos de
col·locació i de trencament de les provetes:

MOSTRA 1 (291x143mm)
6
y = 0,8614x - 0,1866
R2 = 0,9869

Tensió (MPa)

5
4
3
2
1
0
-1 0

1

2

3

4

5

6

7

Deformació (mm)

σe = 3,405MPa
Tensió trencament σt = 4,59MPa

Límit elàstic

Col·locació proveta

Trencament proveta
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MOSTRA 2 (292x142,5mm)
6
y = 0,7613x - 0,0401
R2 = 0,9954

5
Tensió (MPa)

4
3
2
1
0
-2

-1 0

2

4

6

8

Deformació (mm)

σe = 3,49MPa
Tensió trencament σt = 4,737MPa

Límit elàstic

Col·locació proveta

Trencament proveta
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MOSTRA 3 (291x144mm)
6
y = 0,7245x - 0,6381
2
R = 0,9868

Tensió (MPa)

5
4
3
2
1
0
-1 0

2

4

6

8

10

Deformació (mm)

σe = 3,51MPa
Tensió trencament σt = 4,76MPa

Límit elàstic

Col·locació proveta

Trencament proveta
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MOSTRA 4 (292x143'5mm)
6
y = 0,9146x - 0,649
2
R = 0,9896

Tensió (MPa)

5
4
3
2
1
0
-1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Deformació (mm)

σe = 3,429MPa
Tensió trencament σt = 4,498MPa

Límit elàstic

Col·locació proveta

Trencament proveta
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MOSTRA 5 (293x142mm)
7
y = 0,8902x + 0,0376
R2 = 0,9823

Tensió (MPa)

6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Deformació (mm)

σe = 3,376MPa
Tensió trencament σt = 4,707MPa

Límit elàstic

Col·locació proveta

Trencament proveta

Per a obtenir el resultat promig del límit elàstic i de la tensió de trencament del
mur emprat pels assajos es va fer la mitja entre els valors obtinguts de la mostra 1, 2,
3, 4 i 5, tenint en compte que cap d’aquests s’allunyen molt entre ells no se’n va
descartar cap.
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El valor que s’utilitzarà per comparar els resultats amb CTE serà el del límit
elàstic, que ens marca la zona de treball 0 ≤ σt ≤ 3,44N/mm². Si es passa aquesta
resistència entraríem en la zona plàstica.

Totes les mostres assajades van arribar al seu trencament amb l’aparició prèvia
de fissures.

A continuació es redacta una fitxa amb totes les dades referents als tres
assajos determinant els valors promitjos i les seva dispersió, amb aquesta es pot
observar la precisió dels resultats.
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FITXA 4: RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DELS MURS DE BTC

Tensió resultant límit elàstic mur

Tensió límit elàstic (N/mm2)

3,55
3,51
3,49

3,5
3,45

3,442

3,429
3,405

3,4

3,376

3,35
3,3
1

2

3

4

5

Mitja

Mostra

Límit elàstic mig σem = 3,442 ± 0,057MPa
Tensió resultant de trencament mur

4,8
4,737

Tensió de trencament
(N/mm2)

4,75

4,76
4,707

4,7

4,6584

4,65
4,6

4,59

4,55

4,498

4,5
4,45
4,4
4,35
1

2

3

4

5

Mitja

Mostra

Mides provetes:
Mostra 1: 291mm 143mm
Mostra 2: 291mm x 142,5mm
Mostra 3: 291mm x 144mm
Mostra 4: 292mm x 143,5mm
Mostra 5: 293mm x 142mm

Tensió trencament mitja σtm = 4,6584 ±
0,11MPa
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