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1 Introducció

El principal problema del formigó és que es tracta d’un material de construc-
ció fràgil i poc resistent a tracció. És per això que fins a l’aparició del formigó
armat, s’hi treballava purament a compressió. La tècnica del formigó armat
consisteix en utilitzar barres embegudes dins del formigó en massa que resis-
teixen de manera eficient la tracció a la que s’està sotmetent la peça. Aix́ı, les
barres d’acer resisteixen les traccions i la massa de formigó resisteix les com-
pressions. La tècnica d’armar el formigó amb barres d’acer permet, doncs,
utilitzar el formigó per peces sotmeses a tracció i flexió.

Durant la dècada dels 70 es va introduir una altra tècnica no tan desenvo-
lupada que és la de reforçar el formigó mitjançant fibres, obtenint aix́ı el que
s’anomena formigó reforçat amb fibres (FRF). Aquesta consisteix en barrejar
algun tipus de fibra amb la mescla com un component més del formigó, amb
l’objectiu de conformar una xarxa capaç de resistir les tensions que el formigó
no pot absorbir. El tipus de fibra pot ser molt variat i es poden classificar en
funció del material (metàl·liques, sintètiques, de fibra de vidre, naturals,...),
la forma, l’esveltesa o la llargada. Malgrat que s’està utilitzant des de la
seva aparició, no ha sigut fins fa poc que el FRF s’utilitza per aplicacions no
estructurals, paviments, soleres, talussos o per millorar la durabilitat.

A causa de l’augment del cost de l’acer i de la mà d’obra, cada vegada és
més freqüent l’ús del FRF per tal d’incrementar el rendiment dels materials,
aix́ı com per reduir el temps i els costos de la mà d’obra. I més encara si es
combina aquesta tècnica amb d’altres més modernes com és l’ús del formigó
d’alta treballabilitat o el formigó autocompactable. Amb aquests materials es
poden evitar o minimitzar els procediments de ferrallat i vibrat del formigó,
dos processos poc mecanitzats i que requereixen més mà d’obra, per tant,
l’ús del FRF d’alta treballabilitat permet incrementar el rendiment, reduir el
temps d’execució, augmentar la seguretat dels treballadors i reduir l’impacte
ambiental.

L’èxit del FRF passa per disposar d’eines per caracteritzar-lo i dissenyar-
lo i per poder realitzar un bon control a l’obra. Actualment, aquest control
es fa mitjançant assaigs de flexió de provetes emmotllades in situ, els més
comuns són els de bigues prismàtiques, però acostumen a ser complicats,
precisen de dos operaris per l’execució ja que les provetes pesen més de 30 kg
i, a més, els resultats presenten molta dispersió. Això fa que aquests tipus
d’assaigs no siguin vàlids per un control sistemàtic.

Amb l’objectiu de caracteritzar les propietats aportades per les fibres,
el departament d’Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica
de Catalunya, tal i com es detalla a [6] i [7], ha adaptat l’assaig de Doble
Punxonament (DPT), proposat per Chen al 1970, al cas del FRF. Aquest
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assaig de doble punxonament pel cas del FRF s’anomena assaig Barcelona
(BCN). A diferència de les tècniques esmentades anteriorment, l’assaig BCN
utilitza provetes ciĺındriques de petites dimensions (150 mm de diàmetre i 150
mm d’alçada), presenta menys dispersió en els resultat i evita la problemàtica
de l’orientació preferent de les fibres.

Aquests assaigs busquen mesurar la resistència residual i la tenacitat del
FRF, dues dades que proporcionen molta informació sobre les propietats del
FRF. La resistència residual és la tensió de tracció que aporten les fibres
un cop el formigó ha fissurat, que acostuma a ser menor que la resistència a
tracció del formigó, però s’ha de tenir en compte. La tenacitat, en canvi, és la
capacitat d’absorbir energia de fissuració abans del col·lapse, és a dir, abans
de la rutpura. Aquest paràmetre és molt important ja que dóna informació
sobre la resistència residual i mesura indirectament l’eficiència de les fibres.

Es disposa de moltes dades obtingudes al realitzar diverses campanyes ex-
perimentals de l’assaig Barcelona (BCN) per a FRF, tal i com es recull a [4],
i el que es vol és, a partir d’aquestes, fer-ne la simulació numèrica. No obs-
tant, abans de fer aquesta simulació amb FRF, convé simular numèricament
l’assaig de doble punxonament pel cas de formigó en massa sense reforçar-lo
amb fibres. Aix́ı, un cop es tinguin els resultats numèrics pel formigó en
massa, es podrà fer un pas més i fer el mateix pel cas de l’assaig Barcelona.

El que pretén aquest projecte, doncs, és fer la simulació numèrica de
l’assaig de doble punxonament pel cas de formigó en massa. De la mateixa
manera, també es farà la simulació d’un altre assaig de tracció indirecta:
l’assaig brasiler. Tots dos es caracteritzen per ser assajos de tracció indirecta
de petites dimensions i que permeten caracteritzar el formigó en massa.

Un cop feta la simulació, es volen comparar els resultats numèrics amb els
que s’han obtingut experimentalment. Posant èmfasis en les dues propietats
del formigó que caracteritzen aquest tipus d’assaigs: la resistència a tracció
i la tenacitat d’aquest material.

Es tracta d’una primera fase de modelització d’assajos de tracció indirecta
necessària per poder fer, més endavant, la simulació de l’assaig Barcelona.

Per poder fer tant la modelització del problema com la simulació numèrica,
es treballarà amb elements finits. Per això, s’utilitza un programa, CASTEM,
que permet fer aquests càlculs de manera senzilla. Aquest programa permet
definir models, malles, materials, dany,... i fer resolucions numèriques per
elements finits. No obstant, quan la geometria es complica, s’utilitza un pro-
grama diferent, EZ4U, per tal de generar la malla corresponent que després
s’importa des de CASTEM per tal de procedir amb els càlculs. D’aquesta
manera es poden obtenir malles refinades a les zones d’interès i evitar, aix́ı,
problemes numèrics.
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2 Objectius

Per tant, doncs, l’objectiu principal és simular numèricament aquests dos
assajos a tracció indirecta que es fan per tal d’estudiar les propietats del
formigó en massa: l’assaig de doble punxonament i l’assaig brasiler. Es vol
que aquesta simulació sigui tan propera a la realitat com sigui possible. I,
un cop feta aquesta simulació, poder comparar-ne els resultats amb els que
es tenen experimentals.

A banda del principal objectiu, també es vol veure com es comporten
models més senzills o bé com es pot modelitzar el problema.

Aix́ı, els objectius del projecte seran:

• Fer models realistes dels assajos en qüestió: tant per l’assaig de doble
punxonament com per l’assaig brasiler. Partint de models i geometries
simples, anar complicant els models fins a obtenir els que més s’ajusten
a la realitat.

• Adaptar les funcions de CASTEM per tal de fer la simulació numèrica
d’aquests dos assaigs. Malgrat poder fer els càlculs amb les funcions del
programa directament, es vol fer una adaptació pels casos concrets amb
els que s’està treballant i, aix́ı, tenir el procés numèric més controlat.

• Poder comparar els resultats numèrics amb els que s’han obtingut expe-
rimentalment. Per tant, s’han d’obtenir el mateix tipus de resultats per
poder fer-ne la comparació. A més, caldrà adaptar diferents paràmetres
dels models per poder obtenir resultats numèrics similars i comparables
als experimentals.

• Preparar els models per poder afegir fibres d’acer al formigó en massa,
ja que l’objectiu d’un treball futur és la simulació d’assajos de tracció
indirecta amb formigó reforçat amb fibres d’acer.
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3 Estat del coneixement

A continuació es defineixen i es presenten conceptes que s’utilitzaran al llarg
del projecte. Per començar, es defineix el formigó reforçat amb fibres con-
cretament, aix́ı com el formigó en massa. Seguidament, s’explica en què
consisteixen diferents assaigs que es realitzen en el formigó per mesurar-ne
la resistència a tracció i se’n presenten diferents exemples. En particular, se
situa l’assaig de doble punxonament i l’assaig brasiler, que són els assaigs de
més interès per aquest projecte.

Aix́ı, es pretenen assentar les bases a partir de les quals es procedirà a fer
la simulació numèrica d’aquests dos assaigs per formigó en massa.

3.1 Formigó Reforçat amb Fibres

El formigó es pot definir com el producte resultant de la mescla d’un aglo-
merat, generalment ciment, sorra, grava o pedra premsada i aigua, que al
fraguar i endurir-se adquireix molta resistència a compressió. Es tracta d’un
material homogeni. Quan es parla de formigó en massa es fa referència al
formigó que no té cap mena d’armadura afegida. Aix́ı com la principal pro-
pietat és la seva alta resistència a compressió, si se sotmet una estructura de
formigó sota tracció, aquesta quasi no ofereix resistència, trenca. Concreta-
ment, la resistència a tracció del formigó en massa és una desena part de la
resistència que aquest mateix material presenta a compressió.

Hi ha diferents mètodes per tal de millorar les propietats del formigó en
massa, és a dir, per tal de fer que sigui un material que presenti resistència
a tracció.

Una tècnica és el formigó armat, que consisteix en afegir una estructura
d’acer a l’interior del formigó en massa, és a dir, una armadura. D’aquesta
manera, les barres d’acer presenten resistència a tracció i la part de formigó,
la corresponent resistència a compressió de la secció.

No obstant, al llarg de la dècada dels 70, es va presentar una tècnica
alternativa al formigó armat que en millora el rendiment i facilita els processos
de construcció. Aquesta consisteix en afegir fibres d’acer al formigó en massa
obtenint aix́ı, com ja s’ha comentat, el Formigó Reforçat amb Fibres (FRF).
El FRF consisteix en una matriu de formigó en massa a la que s’hi afegeix una
quantitat de fibres com si fos un àrid més. La funció d’aquestes fibres és cosir
les fissures que es van obrint impedint que aquestes es propaguin i el material
s’acabi trencant. Per les estructures, el tipus de fibres més freqüents són les
d’acer degut al seu elevat mòdul elàstic i la seva gran resistència. A més,
les fibres poden tenir diferents formes que varien segons l’ús que se’n vulgui
donar, ja que de la forma en depèn l’adherència. De la mateixa manera, la
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llargada i l’esveltesa de les fibres també caracteritzen el comportament del
FRF. També cal tenir en compte la distribució i l’orientació de les fibres en
el formigó en massa. Per tal de tenir el comportament del FRF esperat, la
distribució de les fibres ha de ser homogènia per la matriu de formigó. Una
altra variable a tenir en compte és la quantia de fibres que cal afegir a la
massa per tal de tenir el comportament òptim i esperat de la mescla. La
cerca d’aquest òptim, però, depèn de la necessitat de cada aplicació i, per
tant, no es podrà generalitzar.

3.2 Assaigs amb FRF

Per tal d’estudiar els avantatges i inconvenients del FRF es realitzen diferents
tipus d’assaigs. Concretament, es vol estudiar la resistència a tracció del
FRF.

A continuació es fa una breu introducció a alguns d’aquests assaigs classi-
ficats en funció de com s’aplica la càrrega al formigó. És a dir, la classificació
es fa segons com s’aplica una força a tracció sobre el FRF.

Aquests assaigs també es distingeixen segons si es fan en provetes de
formigó de dimensions redüıdes, o bé mitjançant plataformes més grans. De
fet, actualment els assaigs en provetes de petites dimensions són cada vegada
més freqüents per la facilitat d’execució en front dels que es fan amb plafons
més grans.

A continuació, se’n presenten alguns exemples.

3.2.1 Assaigs de tracció directa

Per tal d’obtenir valors de resistència a tracció sembla que els mètodes més
útils siguin els assaigs de tracció directa degut a que justament mesuren
el que es desitja, la resistència a tracció. De tota manera, aquests assajos
presenten diferents problemes a l’hora d’executar-se. Per una banda, és dif́ıcil
aconseguir una subjecció prou forta de la proveta de formigó de manera que
aquesta no trenqui per la zona de debilitat. A més, per altra banda, cal
garantir que la força de tracció sigui perpendicular permetent, aix́ı, que la
fissura s’obri de la manera més uniforme possible, evitant introduir flexions
indesitjables.

• Cilindre amb entalla

Consisteix en una proveta ciĺındrica amb una entalla perimetral a la
part central que se sotmet a una tracció directa perpendicular a aquesta
entalla. Aix́ı, es controla l’assaig per l’obertura de la fissura evitant el
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trencament brusc del formigó i no es perd informació del comportament
posterior a la ruptura.

El principal avantatge d’aquest assaig és el fet que s’utilitza una pro-
veta de dimensions habituals. No obstant, el fet d’haver d’utilitzar
un adhesiu per subjectar la proveta és un inconvenient ja que s’ha de
repartir homogeniament per tal de garantir el bon funcionament de
l’assaig. Experimentalment, s’ha provat que el fet de rotar les peces al
llarg de l’assaig no en modifica els resultats.

• Proveta en forma d’os de gos

És un assaig molt similar al anterior amb la diferència que es tracta
d’una proveta de formigó amb la forma d’un os de gos col·locada ver-
ticalment. Amb aquesta forma es busca que la zona més dèbil sigui
la part central acotant, aix́ı, la zona de fissuració i permetent mesurar
l’obertura de la fissura. El control de l’assaig es fa mitjançant 4 sensors
que mesuren la deformació de la proveta i determinen si l’assaig s’ha
dut a terme correctament o no.

3.2.2 Assaigs de tracció indirecta

Els assaigs de tracció indirecta són, doncs, un tipus d’assaig que consisteixen
en aplicar una càrrega compressiva sobre una proveta de formigó. Aquesta
càrrega crea un esforç a tracció i és aquesta tracció qui esgota la proveta i
en desencadena el trencament. És a dir, creant una força a compressió, se’n
genera una a tracció de manera indirecta.

El que distingeix els diferents assajos de tracció indirecta és la manera
com s’aplica la càrrega sobre la proveta de formigó i la forma d’aquesta.

A continuació, se’n presenten alguns exemples.

• Assaig de doble punxonament (DPT)

Es tracta d’un assaig en el que es considera una proveta ciĺındrica de
formigó de 150 mm de diàmetre i 150 mm d’alçada situada vertical-
ment, sotmesa a una càrrega uniaxial exercida per dos punxons d’acer
situats concèntricament a ambdues cares del cilindre. El diàmetre dels
cilindres correspon a una quarta part del diàmetre de la proveta de for-
migó. Els punxons creen càrregues verticals que provoquen que quasi
immediatament la proveta estigui sotmesa a una tracció horitzontal.
En general, la proveta de formigó acaba trencant i aquest trencament
es produeix per plans de ruptura diametrals. A més, es forma un con
de penetració sota cada punxó amb base el diàmetre del punxó. L’a-
daptació d’aquest assaig al cas del FRF s’anomena Assaig Barcelona.
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• Assaig Brasiler

És un altre assaig de tracció indirecta, probablement el més conegut i
aplicat. Es tracta d’una proveta de formigó col·locada horitzontalment
de 150 mm de diàmetre i 300 mm de longitud. En aquest cas, la tracció
apareix degut a la força de compressió realitzada per dues plaques
rectangulars d’acer horitzontals situades a la part de dalt i a la de
baix del cilindre de 150 mm d’amplada i 150 mm de llargada. Aquesta
càrrega vertical crea tensions a tracció horitzontals.

En aquest cas, el trencament és vertical i la fissura comença en els punts
de contacte de la proveta amb les plaques d’acer.

Es tracta de l’assaig més utilitzat i estàndar per avaluar la resistència
a tracció del formigó en massa. Tot i això, en el cas del FRF apareixen
problemes importants ja que es tracta d’un assaig inestable davant
d’un control per obertura de fissura, degut a que aquestes es formen a
l’interior. El principal inconvenient és que els resultats presenten molta
dispersió. És per això que s’ha optat per l’assaig de doble punxonament
adaptat, l’assaig Barcelona.

• Assaig wedge-splitting

Assaig, també pensat per mesurar la resistència a tracció del formigó
en massa de manera indirecta, que consisteix en una proveta, que tan
pot ser prismàtica com ciĺındrica, amb una entalla a la part central. A
la proveta se li aplica una càrrega amb una falca empesa pels suports
ciĺındrics adherits als dos costats de l’entalla, de manera que, a mesura
que s’empeny el pistó, s’obre una fissura pel pla marcat.

Presenta avantatges respecte els altres, ja que utilitza maquinària bas-
tant habitual, la forma de la proveta de formigó pot variar i el control
de l’assaig es pot fer mitjançant la mesura de l’obertura de la fissura,
amb un extensòmetre, de manera estable.

Malgrat tenir-ne resultats satisfactoris pel cas de provetes de formigó
en massa, no s’han fet gaires proves d’aquest assaig amb FRF.

3.2.3 Assaigs de Flexotracció

Els assaigs de flexotracció són els que més s’utilitzen per estudiar les pro-
pietats del FRF. Per una banda, són més senzills i fiables que els assaigs
de tracció directa, però, per l’altra, es tracta d’experiments més feixucs ja
que precisen de provetes de grans dimensions. A més, un cop fissurada la
proveta, la distribució de tensions a una secció és força complicada i això
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en dificulta l’extracció del valor de la resistència a tracció i de les tensions
post-pic. Algun dels assaigs de flexotracció també presenta força dispersió
en els resultats.

A continuació, se’n presenten alguns exemples.

• Càrrega central

Es considera una biga prismàtica birecolzada de manera isoestàtica a la
que se li aplica una càrrega al centre. El control de l’assaig es fa segons
la fletxa. Aix́ı, es força la formació d’una fissura a la zona central de la
proveta de manera que la rotació de la proveta és més estable. La seva
execució és senzilla.

Una modificació d’aquest assaig és el de càrrega central amb entalla
i és el que més s’utilitza en normatives per mesurar les resistències
residuals pel FRF. Es tracta d’una proveta prismàtica de base 150 ×
150 mm i de 550-600 mm de llargada posicionada sobre uns rodets
isoestàticament. La càrrega, de nou, s’aplica al centre i el pla de ruptura
es força mitjançant una entalla de 25 mm a la part de sota de la proveta.
El control es pot fer mesurant la deflexió de la proveta o bé mesuant
directament l’obertura de la fissura a l’entalla. El fet de fer el control en
la fissura directament és un dels principals avantatges d’aquest assaig.

Pel cas del FRF es forma molta dispersió degut al fet que el pla de
ruptura està forçat i els resultats són sensibles a la quantitat de fibres
que cusen les fissures.

• Càrrega a terços

Es tracta d’un assaig similar al de càrrega central, però amb la di-
ferència que la càrrega s’aplica mitjançant dos cilindres equiespaiats
respecte el centre de la biga. La càrrega que s’aplica mitjançant cada
cilindre és la meitat de la càrrega que s’aplicava en l’assaig de càrrega
central.

A diferència del cas anterior, en aquest assaig no es força el pla de
ruptura, deixant que aquesta es produeixi al punt més dèbil. Això fa
que no es pugui fer un control de l’obertura de la fissura i, a més, la
rotació de la proveta no és estable. És per aquesta raó que augmenta
la dispersió dels resultats.

• Plafons

En aquest cas es treballa amb plafons de formigó, en comptes d’utilit-
zant bigues com en els dos assaigs de flexotracció estudiats fins ara. La
idea dels plafons és poder fer un control del comportament del FRF.
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Es busca la màxima tenacitat possible per poder aguantar càrregues
després de la fissuració.

Amb aquest mètode, la dispersió disminueix ja que els plans de ruptura
són més grans. No obstant, la mesura de les provetes, que poden pesar
fins a 90 kg, fa que sigui complicat de dur a terme. A més, també es fa
dif́ıcil aconseguir una superf́ıcie prou regular i plana a la cara superior
per dur a terme l’assaig.

Hi ha dos tipus d’assaig amb plafons, en un es considera una proveta
prismàtica de 150 × 600 × 600 mm i en l’altre, un plafó circular de
800 mm de diàmetre i 75 mm de gruix. En ambdós casos es procedeix
pressionant-les mitjançant un punxó situat al centre de la proveta. Al
mateix temps, aquests plafons es recolzen per la cara de sota. En el cas
de la proveta prismàtica, el suport és un marc quadrat de 500 × 500
mm i per l’altre cas, es tracta de tres suports puntuals separats 120◦.
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4 Models constitutius dels materials

Al llarg d’aquest caṕıtol es descriu el model constitutiu del formigó en massa.
Es comença definint un model senzill, el model perfectament elàstic, i, a partir
d’aquest, es considera un model de dany de Mazars, que és amb el que es
treballa per fer la simulació numèrica dels assaigs de formigó en massa.

4.1 Elasticitat lineal isòtropa

Es considera el tensor de tensions σ i el de deformacions ε, tots dos de segon
ordre. La teoria de l’Elasticitat lineal, basada en [1], es regeix per la llei de
Hooke generalitzada que relaciona les tensions i les deformacions de manera
que:

σ (x, t) = C : ε (x, t)

amb C un tensor de quart ordre denominat tensor de constants elàstiques.
Al ser de quart ordre té 34 = 81 components, però degut a les simetries dels
tensors de tensions i deformacions, es tenen simetries al tensor de constants
elàstiques:

• simetries majors: Cijkl = Cjikl i Cijkl = Cijlk

• simetries menors: Cijkl = Cklij

D’aquesta manera, el tensor de quart ordre té 21 components.
S’observa que en un cert punt les tensions depenen de les deformacions

en el punt i l’instant concrets, però no depenen de la història. Aquesta és
una caracteŕıstica de l’elasticitat.

En el cas que es tracta en aquest projecte, el formigó en massa, es con-
sidera que el material és isòtrop, és a dir, que té les mateixes propietats en
totes les direccions. Aix́ı, sota la hipòtesis d’un material isòtrop, el tensor de
constants elàstiques queda:

C = λ1⊗ 1 + 2µI

Cijkl = λδijδkl + µ (δikδjl + δilδjk)

on λ i µ són les constants de Lamé. S’observa que ara el nombre de constants
d’elasticitat queda reduit a dues, les constants de Lamé.

Al substituir-ho a l’equació de la llei de Hooke, s’obté que l’equació cons-
titutiva per a un model elàstic lineal isòtrop és:
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σ = λTr (ε)1 + 2µε

σij = λδijεll + 2µεij

Si es fa la inversa d’aquestes equacions, es té:

ε = − ν

E
Tr (σ)1 +

1 + ν

E
ε

εij = − ν

E
σ11δij +

1 + ν

E
εij

d’on surten dues constants diferents, però relacionades amb les constants de
Lamé per les següents equacions:

E =
µ (3λ + 2µ)

λ + µ
Mòdul de Young

ν =
λ

2 (λ + µ)
Coeficient de Poisson

i la relació inversa és:

λ =
µE

(1 + ν) (1− 2ν)

µ =
E

2 (1 + ν)

Per tant, es pot treballar tant amb l’equació constitutiva basada en la llei
de Hooke o amb la inversa de manera equivalent, tenint en compte aquestes
relacions.

Aix́ı, un problema elàstic lineal consisteix en un conjunt d’equacions que
permeten obtenir l’evolució al llarg del temps dels desplaçaments u (x, t), el
tensor de tensions σ (x, t) i el tensor de deformacions ε (x, t).

Si es considera un sòlid lineal elàstic sotmès a unes forces a l’interior
definides com b (x, t) i una tracció al contorn donada per t (x, t), el problema
elàstic a resoldre ve governat per les següents equacions:

• Equació de Cauchy, correspon a l’equilibri de la quantitat de moviment:

∇σ (x, t) + ρ0b (x, t) = ρ0
∂2u (x, t)

∂t2
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• Equació constitutiva, elàstic lineal isòtrop:

σ = λTr (ε)1 + 2µε

• Equació geomètrica o de compatibilitat:

ε (x, t) = ∇su (x, t)

Amb aquestes equacions i unes condicions de contorn definides correcta-
ment, es pot resoldre el problema elàstic lineal. Les condicions de contorn
tant es poden imposar en l’espai com en el temps.

Una manera de resoldre un problema elàstic lineal isòtrop és reduir el
sistema d’equacions en una sola equació en la que l’única incògnita siguin els
desplaçaments. Al fer aquesta reducció, l’equació que en resulta és:

(λ + µ)∇ (∇u) + µ∇2u + ρ0b = ρ0
∂2u

∂t2

En els casos que interessen per poder fer la simulació, es té equilibri, per

tant,
∂2u

∂t2
= 0.

Per tant, del que es tracta és de resoldre

(λ + µ)∇ (∇u) + µ∇2u + ρ0b = 0

Un cop s’ha obtingut el valor de u (x, t), es calcula ε (x, t) utilitzant
l’equació geomètrica. Per tal de poder calcular el tensor de tensions σ (x, t),
s’utilitza l’equació constitutiva.

Finalment, l’equació que relaciona les forces externes b (x, t) amb les ten-

sions és l’equació de Cauchy però tenint en compte que
∂2u

∂t2
= 0.

4.2 Grans desplaçaments / Grans rotacions

Fins ara, amb el model d’elasticitat lineal isòtropa es té, com el seu nom ja
indica, un model lineal. La linealitat està en el fet que les tres equacions, de
Cauchy, constitutiva i geomètrica, són lineals. No obstant, aquest fet no és
realista ni fidel als assaigs de tracció indirecta pel formigó en massa, que és
el que cal modelitzar. De fet, en el cas que ocupa aquest projecte no es té
linealitat. La no linealitat pot ser geomètrica o bé material.

Es parla de no linealitat material en el cas en que l’equació constitutiva no
presenta una relació lineal entre ε i σ. Un exemple de no linealitat material
és quan es té un model de dany, tal i com es detallarà a l’apartat següent.
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D’altra banda, la no linealitat geomètrica es dóna quan l’equació geo-
mètrica no presenta una relació lineal. De no linealitat geomètrica se’n pot
tenir de diferents tipus. Per un costat, es té no linealitat geomètrica quan es
tenen grans deformacions, que correspon al fet que el tensor de deformacions
ε no depèn linealment de u, sinó que apareixen termes de segon ordre. No
obstant, aquest fet no es dóna en cap dels assajos que es volen simular a
continuació. Per l’altre costat, la no linealitat geomètrica també es pot donar
en el cas en el que es tenen grans desplaçaments. Això fa que el domini
deformat no es pugui considerar igual que el domini sense deformar. En
aquest cas en el que es té un model discret, la malla per un pas de temps és
diferent a la malla del pas anterior degut a que els desplaçaments són grans.
Per aquest motiu, a cada pas, cal anar actualitzant el domini.

4.3 Model de dany

En els apartats anteriors s’han descrit les equacions constitutives d’un mate-
rial perfectament elàstic i diferents tipus de no linealitat de manera genèrica.
No obstant, en el cas del formigó en massa no es té un model perfectament
elàstic, sinó que està danyat. Els models de dany són un tipus de no lineali-
tat material. Per tant, es tracta d’un model elàstic que es comença a danyar
al superar un llindar, és a dir, es trencarà. En aquest cas, es procedeix de
manera anàloga al cas elàstic, excepte que l’equació constitutiva és diferent
a la que s’ha vist als apartats anteriors, tal i com s’introdueix a [8].

Si el model està danyat, es té que l’equació constitutiva és σ = (1−D)Cε,
on D és el dany, 0 ≤ D ≤ 1. Si es dóna el cas en que D = 0, es diu que el
material és sa; en canvi, si D = 1, el material està totalment danyat.

El dany evoluciona en funció d’una variable y, D = D(y), aquesta variable
s’anomena variable d’estat. Aquesta és qui condueix el dany i, per tant, s’ha
de considerar en termes del camp de deformacions que són responsables de
la recepció i propagació d’aquest: y = y(ε). En general, el dany comença a
partir d’un llindar y0, de la variable d’estat i sempre creix. Per tant, es pot
dir que el dany sempre compleix que:

D = 0 per y ≤ y0

Ḋ ≥ 0 per y > y0

El dany es defineix amb el valor de D, i en funció d’aquest, hi ha dife-
rents tipus de dany. Concretament, el que distingeix un model d’un altre és
l’evolució de la variable de dany.

Pels models que d’utilitzaran en aquest projecte, es treballarà concreta-
ment amb el model proposat per Mazars, tal i com es presenta a [8].
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Model de dany de Mazars

Aquest model es basa en la idea que el dany d’un material es presenta com la
combinació lineal del dany generat per la tracció, Dt, i del dany generat per
la compressió, Dc: D = αtDt + αcDc. A més, el fet que el distingeix d’altres
models és que considera que el dany segueix una llei exponencial.

Concretament, el model de Mazars sencer és:

y =
√∑

(max(0, εi))2

D = αtDt + αcDc

Dt = 1− y0(1− At)

y
− Ate

−Bt(y−y0)

Dc = 1− y0(1− Ac)

y
− Ace

−Bc(y−y0)

els paràmetres αt, βt, At, Bt, Ac, Bc i el llindar Y0 es fixen en funció del
material amb el que es treballa. Tenint en compte que At, Bt caracteritzen
la part del dany creada per una força a tracció i Ac, Bc per una a compressió.

Fins aqúı s’ha considerat que el dany en cada punt es calcula en funció
de la deformació del model en el punt en qüestió, aquest fet porta a que les
simulacions numèriques presentin una dependència de la malla i a que els
resultats f́ısics no siguin realistes. Aix́ı, el resultat depèn de la malla que
s’utilitza i, per tant, no és estable. Per poder solucionar aquest problema
s’ha de fer un pas més: s’ha de fer un model de dany no local, a diferència
del que s’ha considerat fins ara que era local.

La idea principal dels models de dany no local és considerar una variable
d’estat no local Ŷ com un promig de la deformació en un entorn del punt en
qüestió.

Aix́ı,

Ŷ =

∫
V

α(d)Y dV∫
V

α(d)dV

on la funció de pes α depèn de la distàcia d al punt que s’està considerant i,
en general, s’agafa com:

α(d) = e−( 2d
lc

)2

essent lc la longitud caracteŕıstica i es tracta d’un paràmetre material del
model de dany no local. Aquesta fa la funció de localitzador de la localitat.

D’aquesta manera, es té que el dany no local serà D = D(Ŷ ).
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El principal problema del dany local és la dependència que té el model
de la malla amb la que s’està treballant i aquest problema se soluciona amb
el dany no local definit com s’acaba de fer.

No obstant, a l’hora de resoldre problemes no locals es necessita conèixer
la topologia de la malla amb la que s’està treballant ja que cal fer un promig
del dany a l’entorn d’un punt a l’hora de calcular el dany en aquest punt.
És important destacar que si apareixen simetries a l’hora de definir el model,
aquestes s’han de tenir en compte quan es defineixen els entorns a partir del
qual es calcula el promig del dany no local.

El model de Mazars, per tant, és un model robust d’una variable de
dany escalar, sense deformacions inelàstiques. El seu principal avantatge és
que dóna les deformacions expĺıcitament i, per tant, es pot utilitzar en una
formulació no local.
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5 Modelització numèrica

Un cop estudiades les equacions que regeixen el comportament del formigó
en massa, cal descriure els mètodes numèrics que es necessitaran per resoldre
aquestes equacions en el moment de fer la simulació dels assaigs. D’aquesta
manera, en aquest caṕıtol del projecte s’estudia el mètode incremental itera-
tiu i, seguidament, diferents mètodes per resoldre els sistemes no lineals que
es plantegen durant l’aplicació del mètode incremental iteratiu.

En les equacions de les lleis constitutives en les que es té que σ depèn de
manera no lineal de ε, en general, es tenen els desplaçaments com a incògnites
discretitzades de manera que:

u (x) ≈ Nu

on u és un vector de valors nodals.

Un cop feta aquesta discretització, la relació

−∆ · σ = b

passa a ser escrita de manera que

f int (u) = f ext

on el terme f int correspon al vector de forces internes

f int =

∫
Ω

BT σdΩ

i f ext a les forces externes.

De la matexia manera que es discretitzen els desplaçaments i se’n tenen
els valors nodals, també es tenen discretitzades la resta d’incògnites. És a
dir, es tenen els valors nodals de σ, ε, f ext i f int.

5.1 Mètode incremental-iteratiu

En el model amb el que s’està treballant, s’estudia la resposta de la proveta
de formigó que es té al imposar els desplaçaments. És a dir, es volen conèixer
les tensions, les deformacions i el dany de la proveta de formigó quan se li
apliquen uns desplaçaments a una part d’aquesta. Per tant, donats els des-
plaçaments prescrits imposats, es calcularan els desplaçaments de la proveta,
a partir dels quals es calcularan les deformacions, seguidament les tensions i
el dany.
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Per tal de poder seguir aquesta seqüència i calcular els desplaçaments
de la proveta de formigó a partir dels desplaçaments imposats, es necessita
l’equació d’equilibri:

f int = f ext

Es van imposant els desplaçaments prescrits de manera incremental. Per
tant, la força exterior es pot considerar com

f ext
n+1 = f ext

n + ∆f ext
n+1

on cada ∆f ext
n+1 es calcula a partir del deplaçament imposat incremental cor-

responent. Com que en aquest cas només es tenen desplaçaments prescrits,
es té que f ext

n = Kdn, per tant, es considerarà que ∆f ext
n+1 = K∆dn+1.

Per tant, doncs, al pas n,

• Es té:

– un, εn, σn, Dn i, per tant, f int
n

– equilibri: f int
n = f ext

n

– els desplaçaments imposats en el pas següent, per tant, f ext
n+1

• Es vol:

– un+1

S’ha de trobar

un+1 = un + ∆u

de manera que es tingui equilibri, és a dir,

f int
n+1 = f ext

n+1

on f int
n+1 = f int (un+1).
Per poder solucionar, doncs, l’equació d’equilibri en el pas n+1, es té un

sistema no lineal, per tant, fa falta un métode iteratiu per resoldre’l.
Aquest mètode iteratiu consisteix en anar iterant en k fins a trobar un

valor òptim per ∆u, de manera que

k+1∆u = k∆u + δu

Per cada k, es calcula

kr =k f int
n − f ext

n+1
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a partir del qual es troba δu, resoltent el sistema lineal Mδu = kr.
Aquest procés es va repetint fins que es té equilibri, és a dir, fins que:

‖k r ‖ ≤ tolr

‖ δu ‖ ≤ tolu

Cal observar que per a cada valor de k s’ha de calcular el residu i, per
tant, es necessita kf int

n . Això implica que un cop es té δu, cal calcular k+1∆u
i, seguidament, k+1∆ε, k+1∆σ i k+1∆D.

La matriu M, que és la que s’utilitza en el sistema lineal per calcular
δu, es pot prendre de diferents maneres, en aquest cas s’utilitza la matriu de
rigidesa del model amb el que s’està treballant.

S’observa que el nombre d’iteracions en k s’ha de limitar. Aquest bucle
es pararà si:

• S’assoleix el residu òptim. En aquest cas, es dirà que la iteració ha
convergit i es continuarà amb l’esquema incremental.

• Si s’ha iterat un nombre considerablement gran de vegades (tolk). Si és
aix́ı, es considera que no ha convergit i es torna a començar el procés
amb el mateix increment de desplaçament imposat.

Pseudocodi

A continuació, es presenta l’esquema del mètode incremental-interatiu:

Inicialització

per a n := 1 .. N fer

es recupera la informació del pas anterior
desplaçament imposat en el pas n, dn

es calcula f ext
n+1 a partir de dn

0r

per a k := 0 .. K fer

δu resolent Mδu = kr
k+1∆u = k∆u + δu
k+1∆ε, k+1∆σ i k+1∆D
k+1f int

k+1r = k+1f int
n − f ext

n+1

si ‖k+1r‖ ≤ tolr i ‖δu‖ ≤ tolu llavors
k = K, ∆u = k+1∆u i convergeix
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sinó
si k ≤ tolk llavors

k = k + 1
. es continua iterant per arribar a la solució òptima

sinó
k = K
. se surt del bucle perquè no convergeix i s’han fet moltes iteracions

fsi
fsi

fper

un+1 = un + ∆u
εn+1 , σn+1 , Dn+1

f int
n+1

si ha convergit llavors
n = n + 1

sinó
n = n

fsi

fper

5.2 Resolució de sistemes no lineals

Al plantejar la resolució del model que s’acaba de definir pels assaigs de for-
migó, és necessari, com s’ha pogut observar en els apartats anteriors, resoldre
sistemes no lineals. Aquests sistemes no lineals apareixen degut a la no li-
nealitat del model, és a dir, que no es regeix per elasticitat lineal, sinó que
es tracta d’un model amb dany. És important ressaltar que, al contrari dels
problemes lineals, en les situacions no lineals la solució no és sempre única.
Interpretar f́ısicament de manera correcta la solució obtinguda i utilizar pro-
cediments incrementals amb passos suficientment petits és essencial per tal
de que els resultats siguin coherents amb la realitat. Tots aquests mètodes
es troben detallats a [9].

El plantejament general dels problemes no lineals és, donat un paràmentre
de discretització u, resoldre el sistema f int (un+1) = f ext.

Per tant, es té la següent formulació:

Ψn+1 ≡ Ψ (un+1) = f int (un+1)− f ext = 0

que comença amb:
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u = un Ψn = 0 f ext = f ext
n

generalment, es pren

f ext
n+1 = f ext

n + ∆f ext
n

amb els increments ∆f ext
n agafats raonablement petits.

I l’objectiu del problema és determinar ∆un, de manera que

un+1 = un + ∆un

El paràmetre u i les relacions constitutives prescrites defineixen σ i porten
al problema no lineal.

La solució del problema que s’acaba de plantejar requereix alguna forma
d’iteració. A continuació es plantegen algunes tècniques iteratives:

• Mètode de Newton-Raphson: es tracta del mètode de convergència
més ràpida, té convergència quadràtica. En aquest cas se suposa n
fixada, i es fan iteracions sobre i de manera que:

Ψ
(
ui+1

n+1

)
≈ Ψ

(
ui

n+1

)
+

(
∂Ψ

∂u

)i

n+1

δui
n

i, el comptador d’iteracions comença de manera que:

ui
n+1 = un+1

i

∂Ψ

∂u
=

∂f int

∂u
= KT

on KT és la matriu jacobiana ( o bé, la matriu de rigidesa ) correspon-
tent a la direcció tangent.

Fent les correspontens substitucions, es troba que la iteració serà se-
guint el següent procés:

Ki
T δui

n = −Ψi
n+1

δui
n = −

(
Ki

T

)−1
Ψi

n+1
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Aix́ı,

ui+1
n+1 = un + ∆ui

n = ui
n+1 + δui

n

amb

∆ui
n =

i∑
k=1

δuk
n

Tot i que es tracta d’un procediment ràpid, pot ser car i incòmode ja
que s’ha de formar i resoldre una nova KT a cada iteració i, a més,
aquesta matriu pot esdevenir no simètrica.

• Mètodes de Newton-Raphson modificats: és un mètode basat en
el que s’ha vist anteriorment, però millorat de manera que en comptes
de prendre la matriu jacobiana diferent a cada iteració, se’n agafa una
aproximació constant:

Ki
T ≈ KT

aix́ı, les iteracions queden:

δui
n = −

(
KT

)−1
Ψi

n+1

Aqúı s’obren moltes possibilitats a l’hora d’escollir quina aproximació
de la matriu jacobiana es pot prendre.

Aquest procediment convergeix a una velocitat més lenta, però fa que
les dificultats del mètode de Newton-Raphson desapareixin.

• Mètodes incremental-secants de quasi-Newton: Per començar,
es fa la primera iteració utilitzant un dels mètodes descrits anterior-
ment, obtenint:

δu1
n = − (KT )−1 Ψ1

n+1

A continuació, es troba un pendent secant de manera que:

δu1
n = −

(
K2

s

)−1 (
Ψ1

n+1 −Ψ2
n+1

)
Aquest pendent s’utilitza per calcular ara δu2

n donant:
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δu2
n = −

(
K2

s

)−1
Ψ2

n+1

Aix́ı, de manera bastant general per i > 1, es pot escriure que:

δui = −
(
Ki

s

)−1
Ψi

on
(
Ki

s

)−1
es determina utilitzant la relació següent:

δui−1 = −
(
Ki

s

)−1 (
Ψi−1 −Ψi

)
Per un sistema escalar, determinar Ki

s és trivial i la convergència és
tan bona com en el cas del mètode de Newton-Raphson. Pel cas dels
sistemes de més graus de llibertat, determinar aquesta matriu no és tan
senzill i, a més, no és única. Hi ha moltes formes de prendre la matriu
Ki

s de manera que satisfaci les condicions desitjades i, per tant, a la
pràctica s’utilitzen moltes alternatives.

Tots els processos iteratius que s’han descrit donen una solució numèrica
aproximada i, per tant, s’han de posar uns ĺımits de tolerància per saber
quan una solució es dóna per bona i aturar les iteracions. El criteri per triar
quin és el mètode a utilitzar depèn del problema amb el que s’està treballant.
No obstant, a l’hora d’escollir-ne un, s’ha de tenir en compte que els mètodes
de Newton-Raphson s’han d’utilitzar quan la convergència és dif́ıcil. A més,
el fet de poder fer una actualització simètrica de les matrius fa que a vegades
els processos de quasi-Newton siguin l’única alternativa pràctica en termes
econòmics.
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6 Assaig de Doble Punxonament

Un cop ja es tenen els models constitutius del formigó i els diferents mètodes
numèrics per resoldre’ls, es disposa de totes les eines necessàries per començar
a simular un assaig de formigó en massa. El primer que s’estudia en aquest
projecte és un assaig de tracció indirecta, l’assaig de doble punxonament.

Per començar, es fa una descripció detallada de l’assaig que s’està estu-
diant. Un cop se’n tenen tots els detalls, ja es pot modelitzar.

Primerament, es considera un model perfectament elàstic i es fa una simu-
lació d’aquest assaig. Malgrat no ser l’objectiu del projecte, aquesta primera
aproximació permet conèixer l’assaig de més aprop i n’és una bona primera
prova. A més, del model elàstic del DPT se’n tenen dades anaĺıtiques i, per
tant, es podran validar els resultats numèrics mitjançant aquestes. Un cop
es té el model elàstic simulat i controlat, es passa a un model de dany de
Mazars, que ja és fidel a la realitat del formigó en massa. Se’n fa tant l’estudi
local com el no local. Finalment, un cop es tenen els resultats numèrics del
model de dany pel DPT es validen gràcies als resultats experimentals dels
que es disposa, obtinguts al laboratori.

Al llarg de tot el caṕıtol, es procedeix de manera que la dificultat va
creixent. Aix́ı, en tots els models amb els que es treballa, primer es fa el cas
en dues dimensions i després es passa a una dimensió més. D’aquesta manera,
s’ataca el problema de manera gradual i es poden localitzar els problemes
numèrics que van apareixent al llarg de la simulació.

6.1 Plantejament

Per l’assaig de doble punxonament es considera una proveta ciĺındrica de
formigó en massa de 15 cm de diàmetre i 15 cm d’alçada que se sotmet a
una pressió vertical generada per dos punxons metàl·lics circulars centrats a
la cara de sobre i a la cara de sota del cilindre. Aquests punxons transmeten
una força de compressió uniaxial a la proveta de formigó. El diàmetre del
punxó és una quarta part del diàmetre de la proveta de formigó, per tant,
tindrà un diàmetre de 3.75 cm. A la figura 1 es pot veure l’esquema d’aquest
assaig en general. Pel cas concret d’aquest projecte, b = h = 7.5 i a = b/4.
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Figura 1: Esquema del DPT.

La principal caracteŕıstica del DPT és que permet mesurar indirectament
la capacitat del formigó en massa de resistir una tracció en la direcció circum-
ferencial, generada per aquests dos punxons que comprimeixen verticalment
la proveta ciĺındrica. Aix́ı, permet fer un control de desplaçaments de la
pressió de compressió. A més, un altre avantatge és que es tracta d’un assaig
de dimensions força reduides i això en facilita l’execució. Aquest assaig està
explicat més detalladament a [6] i [7].

Per cada experiment, com es mostra a la figura 2, es col·loca el cilin-
dre verticalment entre els dos punxons d’acer. Abans de començar, es posa
una cadena al voltant del cilindre i a la meitat de l’alçada que en mesurarà
l’obertura diametral al llarg de l’experiment. L’assaig dura entre 15 i 20
minuts i consisteix en que els dos punxons van pressionant el cilindre amb
una velocitat constant de deformació de 0.5 mm/min.

Com ja s’ha comentat, es fa un control de desplaçaments del punxó, per
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tant, el que s’obté després de fer totes les proves és el valor de la càrrega dels
punxons sobre la proveta de formigó en funció del desplaçament dels punxons.
De la mateixa manera, i gràcies a la cadena al voltant del cilindre durant
l’assaig, també s’obté la càrrega dels dos punxons en funció de l’obertura
diametral de la proveta de formigó en massa. Integrant aquests darrers valors,
s’obté la tenacitat del formigó en funció de l’obertura de la proveta. De
fet, una de les propietats que més interessa és aquesta: la tenacitat del
formigó en massa que es defineix, per a qualsevol material que es trenca, com
l’energia total que aquest absorbeix fins el moment de trencar-se. Aquestes
tres relacions que s’obtenen al dur a terme el DPT són les que donen la
informació de com es comporta el formigó davant d’aquest assaig.

Figura 2: Fotografia realitzada durant un assaig del DPT.

El que s’espera amb aquests assajos és que la proveta trenqui en tres
fissures radials equiespaiades, però no en tots s’aconsegueix. De fet, varia en
funció de les caracteŕıstiques del formigó. Hi ha casos en que només hi ha dues
fissures o en els que hi ha fissures molt accentuades i algunes esquerdes. De
tota manera, pel cas del formigó en massa, en tots els assaigs experimentals
la proveta trenca en aquestes tres fissures radials equiespaiades, com es pot
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veure en la figura 3.
A la figura 3 també es pot veure que d’aquest assaig s’espera que sota

cada punxó es formi un con de formigó la base del qual correspon a la base
del mateix punxó.

Figura 3: Esquema del comportament de la proveta de formigó davant del
DPT. Per aquest projecte, es té b = h = 7.5 i a/b = 0.25.

Degut a la simetria de l’assaig, només es treballarà al llarg de tota la
simulació amb la meitat del cilindre i un sol punxó. És a dir, es considera
una proveta ciĺındrica de 7.5 cm d’alçada i 15 cm de diàmetre sotmesa a
la càrrega d’un punxó d’acer a la cara superior d’aquest cilindre. A més, el
punxó serà un cilindre el diàmetre del qual serà una quarta part del diàmetre
de la proveta de formigó, per tant, de 3.75 cm.

6.2 Model elàstic

Per començar a simular el DPT, es considera un model perfectament elàstic
d’un cilindre sòlid, sotmès a la càrrega d’un punxó d’acer. Com que es tracta
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d’un model elàstic, la proveta no es trencarà mai, sinó que el que es veurà és
que aquesta es deforma i com ho fa.

Per fer-ho, primer es considera el cas de dues dimensions i després es
passa a una dimensió més.

Per fer aquest model perfectament elàstic, les dades corresponen a [3].
En aquest cas, es considera que la resistència a tracció és

ft =
P

π(1.2bh− a2)

essent b el radi de la proveta, a el radi del punxó i h l’alçada de la proveta
ciĺındrica. Pel que fa al valor de P , correspon càrrega a la que se sotmet la
proveta, que es considera constant.

Aquesta fórmula de la resitència a tracció va ser proposada per Chen
i Drucker (1969) i es tracta d’una aproximació. N’existeixen d’altres de
similars proposades per diferents autors, com se cita en l’article [3].

Es vol veure com es deformarà la proveta un cop se li apliqui aquesta
càrrega a la part corresponent al punxó. Per tal de trobar-ho, s’obtenen els
desplaçaments i, a partir d’aquests, se’n calcula la deformació corresponent.

Per veure-ho, primer es fa considerant el cas de dues dimensions axi-
simètric i després s’extrapola al cas de 3D revolucionant el model obtingut
prèviament en 2D, com ja s’ha comentat.

Finalment, com que les dades estan tretes d’un article, veure [3], i en
aquest hi ha gràfiques de la solució anaĺıtica del problema, el que s’intenta fer
és reproduir aquestes gràfiques amb els valors numèrics trobats i comparar-
les. D’aquesta manera, es podrà veure si les aproximacions numèriques són
realistes o no. De fet, a l’article hi ha el procediment a partir del qual es
pot calcular la solució anaĺıtica d’aquest problema, és a dir, es poden trobar
anaĺıticament els desplaçaments. No obstant, al intentar reproduir aquests
càlculs no s’ha pogut trobar aquest valor anaĺıtic degut a que el sistema a
resoldre tenia una matriu molt mal condicionada. És per això que la validació
dels resultats numèrics amb els anaĺıtics només es podrà fer a partir de les
gràfiques que aquest mateix article facilita.

6.2.1 2D

Primerament, es defineix un model de dues dimensions axisimètric perfecta-
ment elàstic.

A continuació, es crea una malla fidel a la geometria amb la que s’està
treballant amb elements quadrats, figura 4. Aquesta malla està definida a
partir de dues malles diferents. Per una banda, la part on actua el punxó i,
per altra banda, l’altra part.
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Figura 4: Malla de la proveta en 2D.

De fet, com que el model és axisimètric, només es defineix la malla com
una quarta part d’un tall axial del cilindre.

Seguidament, el que es fa és calcular la força que s’aplica a cada node
on hi toca el punxó. Cada node de la malla al que se li aplica la càrrega
correspon a un valor i.

Concretament, per fer-ho s’integra la funció p(r) multiplicada per la fun-
ció de forma corresponent al node en qüestió i pel factor 2πr ja que s’està en
un model axisimètric:

Pi =

∫ a

0

2πrNi(r)p(r) dr

amb
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Figura 5: Malla de la proveta en 2D i la força aplicada (blau).

p(r) = P

2aπ
√

a2−r2

Ni(r) =

{ r−ri−1

∆r
, si ri−1 6 r 6 ri

ri+1−r
∆r

, si ri 6 r 6 ri+1

D’aquesta manera, es van recorrent els nodes sobre els quals s’hi aplica
el punxó i es va calculant la força corresponent. Aquesta força nodal és un
vector que s’anomena f.

La figura 5 representa una gràfica on es pot veure la malla de la proveta
i els punts en els que s’hi aplica aquesta força i quin és el valor d’aquesta.
De color blau s’hi representa un vector que correspon a la força que s’aplica
a cada node.

Un cop es té la força node a node, el que es fa és imposar les condicions
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de contorn de manera que la malla estigui fixada: per una banda, es bloqueja
el moviment vertical de la base i, per altra banda, s’imposa que l’eix no es
mogui horitzontalment. És a dir, tot i que la malla es deformarà per la
pressió del punxó, es pretén que quedi fixada, que no es mogui. És per això
que s’imposen aquestes dues condicions.

A continuació, es calcula la rigidesa del model i el material definit, per-
fectament elàstic.

La rigidesa, juntament amb les condicions de contorn que s’acaben de
descriure, es guardarà en una matriu K.

Aleshores, amb la rigidesa i les condicions de contorn per un costat i la
força per l’altre, ja es poden trobar els desplaçaments mitjançant el mètode
dels elements finits. Concretament, s’està resolent el sistema lineal Kd = f.
Obtenint, aix́ı, un vector d on s’hi guarden els desplaçaments de cada node
de la malla.

Amb aquests desplaçaments node a node, es calcula la malla deformada.
És a dir, es fa una nova malla on cada node serà el node corresponent de
la malla inicial desplaçat el valor que s’acaba de calcular correspontent al
desplaçament nodal. Per poder apreciar concretament com és la deformació,
la representació de la malla que es fa a continuació, corresponent a la figura 6,
està ampliada, és a dir, el valor de la deformació de cada node està multiplicat
per un factor.

6.2.2 3D

Un cop es té el model en 2 dimensions, es vol fer un pas més i reproduir el
mateix que s’ha fet fins ara, però amb 3 dimensions. És a dir, se segueix en
un model perfectament elàstic axisimètric.

Malgrat ser el model 3D, es comença treballant amb dues dimensions.
Per començar, es crea la mateixa malla que pel model que s’acaba de veure.
Un cop es té la malla, es torna a calcular la força node a node de manera
anàloga a com s’ha procedit en el cas anterior.

Seguidament, es fa el pas a 3 dimensions. Es revoluciona la malla al
voltant de l’eix del cilindre obtenint, aix́ı, la meitat del clindre (ja que se
suposa que tot és simètric i només es té un punxó a la part de dalt). Aquesta
nova malla en tres dimensions està dividida en fraccions, tal i com mostra la
figura 7. Els elements d’aquesta malla tridimensionals són cubs, excepte els
elements que estan a l’eix de revolució que són prismes no cúbics. Això es
deu a la manera com s’ha obtingut la malla.

Un cop definida la malla en 3D i de manera anàloga, es revoluciona la
força al voltant de l’eix de manera que actüı sobre cada fracció de la malla.
Aix́ı, s’obté de nou un camp amb el valor de la força que s’aplica sobre cada
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Figura 6: Malla deformada en 2D, del model elàstic.
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Figura 7: Malla de la proveta en 3D.
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Figura 8: Malla de la proveta i la força aplicada en 3D

node: f. Tal i com mostra la figura 8. Igual que en el cas 2D, es representa
de color blau la força a la que està sotmès cada node mitjançant un vector.

Aix́ı, es té una malla i una força en 3 dimensions i, aleshores, es defineix
un model perfectement elàstic.

Amb la rigidesa corresponent al material i al model amb el que s’està
treballant, i les condicions de contorn que s’han d’imposar, s’obté la matriu
de rigidesa que permetrà fer els càlculs amb el mètode dels elements finits
necessaris, K. Concretament, les condicions de contorn que s’imposaran són
que la base del cilindre quedi fixada respecte els desplaçaments verticals, aix́ı
com que el punt corresponent a l’origen no es mogui en cap direcció i que
els punts de la malla inicial en dues dimensions no es moguin en la nova
dimensió. Amb això, es té assegurat, com en el cas d’una dimensió menys,
que, tot i que els elements de la malla inicial es desplaçaran, la malla en śı
no es mogui. És a dir, que el cilindre no es mou d’on es troba a causa del
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Figura 9: Malla deformada en 3D.

pressió del punxó, està fixat.

Amb això ja es pot resoldre el sistema lineal, de manera anàloga al cas an-
terior, Kd = f per tal d’obtenir els desplaçaments node a node, d, mitjançant
el mètode dels elements finits.

Amb aquests desplaçaments, s’obté la malla deformada degut a la pressió
del punxó. De nou, a l’hora de dibuixar la malla deformada, representada a
la figura 9, s’hi ha aplicat un factor d’amplificació per tal de poder apreciar
amb més exactitud com és aquesta deformació.

6.2.3 Validació dels resultats

A continuació, amb els càlculs realitzats i a partir dels resultats obtinguts
numèricament, es volen analitzar les dades anaĺıtiques de les que es disposa i
comparar-les amb la simulació numèrica. El que s’intenta, doncs, és validar
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els resultats que s’han obtingut numèricament, tant entre ells, com a partir
de les dades anaĺıtiques.

Per començar, tant pel cas 2D com pel 3D es calcula el valor màxim
del camp de desplaçament, és a dir, quin és el node que té el desplaçament
vertical major i a quin valor correspon. Quan es fan aquests calculs es pot
veure que el node que correspon al de desplaçament màxim és el mateix en
els dos casos, és a dir, tant pel model 2D com pel 3D. Aquest fet confirma
que els models són iguals, tot i la diferència de dimensions. De la mateixa
manera, si es calcula la resultant de la força en ambdós casos, dóna que és
1. D’aqúı es pot deduir que, si es defineixen correctement les condicions de
simetria, és anàleg treballar amb dues dimensions que amb tres.

Com ja s’ha dit, les dades per poder fer la simulació numèrica pel model
perfectament elàstic són tretes d’un article en el que es calcula anaĺıticament
el valor del desplaçament. A banda d’aquest valor, que no s’ha pogut calcular
amb les dades de l’article, per tal de poder veure si el model fet numèricament
coincideix amb l’anaĺıtic, en l’article hi ha unes gràfiques que s’han intentat
reproduir amb els resultats numèrics.

Aquestes gràfiques representen els valors de σzz i σθθ en funció de l’eix
z, fent variar diferents paràmetres. Com, per exemple, canviant el valor de
coeficient de Poisson, o bé, canviant la proporció entre el radi del punxó i el
del cilindre. Concretament, les gràfiques que es tenen de l’article en qüestió

representen
σzz

σ0

i
σθθ

σ0

, que correspon als valors de les deformacions escalats,

amb σ0 =
P

4b2
.

El que s’ha intentat en aquest cas és representar gràficament, tant pel

model en 2 com en 3 dimensions, el valor de
σzz

σ0

i
σθθ

σ0

. Amb això, s’han

obtingut gràfiques similar a les de l’article. Per tant, malgrat no poder validar
anaĺıticament el resultat del desplaçament, śı que s’ha pogut fer gràficament.

Pel cas de dues dimensions, el que es fa és una gràfica on es representa

el valor de
σzz

σ0

de color vermell i
σθθ

σ0

de color verd en els punts de la recta

vertical que fa frontera entre les dues malles que formen la malla total de
2D.Aquesta gràfica es representa en la figura 10.

En el cas 3D, el que es fa és dibuixar la mateixa gràfica que en el cas en
que es tenia una dimensió menys. En aquest cas, però, es té una gràfica per
cada angle de la rotació. Per tots els angles es té que la gràfica que correspon

a l’evolució del valor de
σzz

σ0

és igual, ja que, tot i girar al volatant d’un eix,

el valor de z no canvia. En canvi, l’altra gràfica (la que correspon a
σθθ

σ0

) va

variant en funció de l’angle que s’ha rotat. Tot i aix́ı, són molt semblants
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Figura 10: Gràfica
σzz

σ0

i
σθθ

σ0

pel cas 2D.
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Figura 11: Gràfica
σzz

σ0

i
σθθ

σ0

pel cas 3D.

tant entre elles com amb les de l’article. A continuació, se n’ha representat
una. Concretament, és la del cas en que l’angle de revolució és nul. Aquesta
representació correspon a la figura 11.

Comparant les gràfiques de dues dimensions i de tres, es torna a confirmar
que és anàleg treballar amb tres dimensions que amb dues dimensions i un
model axisimètric que té en compte les simetries corresponents. Aquest fet
es comprova observant que les gràfiques són iguals pels dos casos.

A continuació, es presenta la gràfica obtinguda anaĺıticament pels autors
dels articles en que està basat el càlcul elàstic i que es pot comparar amb les
obtingudes al fer la simulació numèrica, a la figura 12.

En l’article esmentat anteriorment, hi ha gràfiques diverses en les que es
van variant diferents paràmentres, com ja s’ha comentat. Per tal de poder
comparar amb els resultats numèrics obtinguts, s’ha pres la gràfica que cor-
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Figura 12: Gràfica
σzz

σ0

i
σθθ

σ0

obtinguda anaĺıticament, que es troba en [3].

respon a la de ν = 0.1, que és la que s’ha considerat pel model numèric, i a la
proporció a/b = 0.25, és a dir, el cas en que el radi del punxó correspon a un
quart del radi de la proveta, tal i com sempre es considera al llarg d’aquest
projecte.

Per tant, doncs, tot i no haver pogut calcular el valor anaĺıtic per aquest
model perfectament elàstic, amb les gràfiques obtingudes, es pot dir que el
model numèric és força proper a l’anaĺıtic. Aquesta confirmació es pot fer al
comparar qualsevol de les dues gràfiques numèriques amb la gràfica anaĺıtica.

6.3 Model de dany

Un cop s’ha realitzat la simulació numèrica del DPT per un material per-
fectament elàstic, és el moment de fer la simulació més realista. És a dir,
considerar un model fidel al formigó en massa. Per tant, doncs, en aquest
apartat es considera un model de dany de Mazars.

Anteriorment, en aquest document ja s’ha descrit en què consisteix un
model de dany de Mazars genèric, per qualsevol problema i material. A
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continuació, s’aplica el model teòric descrit al problema concret amb el que
s’està treballant, el DPT pel formigó en massa.

Com ja s’ha comentat, es pot treballar tant amb un model local com
amb un no local. Primer es comença fent un càlcul local i després, al veure
que numèricament no és possible, es passa al no local. Quan es diu que
numèricament no es pot fer el càlcul local, és perquè hi ha problemes de
consistència, és a dir, dóna resultats diferents per un mateix problema en
funció de la malla.

Com que ara ja es tracta d’un model realista i que simula el formigó en
massa, ja es tenen resultats experimentals. Per tant, al final d’aquesta secció
es compararan els resultats numèrics amb els experimentals.

Igual que pel cas elàstic, tant en el cas local com en el no local, es comença
treballant amb dues dimensions i després es fa al pas a una dimensió més a
partir del model 2D.

6.3.1 Local

Per començar amb el model de dany, doncs, es fa la simulació del DPT
suposant que ara el material ja no és perfectament elàstic, sinó que està
danyat. És a dir, es considera un material elàstic, però amb un model de
dany, per tant, que arribarà un punt en el que el material deixarà de ser
elàstic i hi començarà a aparèixer dany. Aquest fet es correspon amb el fet
que la proveta de formigó s’acabarà trencant. Per definir aquest model, es
fa considerant les caracteŕıstiques del formigó i considerant que el model de
dany és el de Mazars.

Es pot treballar de dues maneres, d’una banda fent un control de forces
i, de l’altra, fent un control de desplaçaments. Aquesta classificació es fa en
funció de com s’aplica la càrrega a través del punxó, és a dir, si s’imposa
la força que aquest exerceix sobre la proveta o si s’imposa el desplaçament
vertical del punxó.

Pel cas que s’està tractant, s’ha fet per ambdós controls, tot i que el més
realista és el que fa referència als desplaçaments, ja que és el que s’utilitza
en els assaigs experimentals.

Malgrat no ser la manera de treballar més realista, ja que en general no es
fa aix́ı, s’ha començat a treballar amb el model de dany local fent un control
de forces. És a dir, es va imposant la força que fa el punxó sobre el cilindre de
formigó i aix́ı s’obté la reacció de la proveta de formigó. D’aquesta manera,
s’obtenen uns resultats amb els que no s’hi pot treballar ja que no són els
que es tenen experimentalment i, per tant, no donen informació suficient per
poder estudiar la simulació.

D’altra banda, fent control de desplaçamentes s’estarà fent un model més
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realista i, a més, s’obtindran uns resultats que seran comparables amb els que
s’han obtingut experimentalment. Per tant, doncs, es van imposant el des-
plaçament del punxó i s’obté, per cada pas d’aquest desplaçament, la càrrega
que soporta el cilindre. Aix́ı, és d’esperar que les gràfiques que s’obtindran
(posant a les abscisses els desplaçaments i a les ordenades la càrrega) seran
una funció creixent fins a un punt (en el que es trenca la proveta) i, segui-
dament, una funció decreixent ja que a partir d’aquest punt la càrrega que
fa el cilindre disminueix. Les gràfiques obtingudes experimentalment tenen
aquesta forma.

Tot i això, numèricament no es poden obtenir aquest tipus de gràfiques
ja que el model no és estable i dóna resultats molt diferents en funció de la
malla amb la que es treballa. Per tant, s’ha de fer un model no local.

La manera de procedir a l’hora de fer el programa amb CASTEM per
poder fer els càlculs corresponents és força similar a l’anterior.

Es comença definint un model axisimètric de dues dimensions. El pas
següent és crear la malla, però s’utilitza la mateixa que pel cas elàstic. No
obstant, la geometria que es malla en aquest cas és diferent ja que, a banda
de la proveta, també es considera la part corresponent del punxó.

A continuació, es defineix el model i el material. Aqúı apareix la primera
diferència respecte al cas elàstic ja que aqúı es defineix un model de dany de
Mazars pel formigó en massa.

A l’hora de definir el model de dany, s’han d’ajustar els paràmetres de
dany. En aquest cas, els paràmetres són: At = 1, Bt = 15600, Ac = 1.4,
Bc = 1.9 · 103 i el llindar Y0 = 104. A més, hi ha un paràmetre de correcció
β = 1.06. Aquests valors són genèrics pels models de formigó en massa.
Aquest material es defineix per la part de la malla corresponent a la part
de la proveta. Els paràmetres del model de dany es trien de manera que
els resultats numèrics s’ajustin als experimentals, sempre sent fidels als del
formigó.

No obstant, també es defineix un model corresponent a la part del punxó:
en aquest cas és perfectament elàstic ja que es tracta d’acer.

A continuació, les condicions de contorn es defineixen de manera anàloga
al cas anterior, en el que s’ha considerat el material perfectament elàstic, per
a dues dimensions.

Un cop es té el problema modelitzat, s’ha de resoldre. La simulació consis-
teix en anar imposant els desplaçaments del punxó i per cadascun d’aquests
desplaçaments, es calcula la reacció de la proveta. És a dir, donat un des-
plaçament, varia la força exterior de la proveta de formigó, per tant, ja no es
té equilibri entre les forces externes i internes. Per recuperar aquest equilibri,
hi ha un desplaçament del formigó. A partir d’aquests desplaçaments, es po-
den calcular les tensions de la proveta. I amb les tensions, les deformacions
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i el dany. Aix́ı, observant les deformacions i el dany, es pot veure quina és la
reacció de la proveta de formigó.

Es tracta d’una resolució incremental iterativa en la que en cada pas, es
va augmentant el desplaçament que s’imposa al punxó. I per cada increment
d’aquests, es resol el sistema de manera iterativa per tal de veure quina és la
resposta del formigó.

Per fer aquest càlcul, es té un operador, propi de CASTEM, que resol el
problema pels passos que s’han definit i retorna els desplaçaments i el dany
deguts al procés.

No obstant, la solució no és consistent i, per tant, no es tenen resultats
bons. Aix́ı, tampoc es procedeix a fer el cas 3D ja que els resultats tampoc
serien consistents. Per tant, es necessita definir un model de dany no local
per poder simular el DPT numèricament.

6.3.2 No local

Un cop es té la simulació tota a punt pel model de dany local i es veu que no hi
ha convergència a l’hora de resoldre el sistema numèricament, cal considerar
un model no local.

La manera de procedir en aquest cas és anàloga al cas anterior, però
tenint en compte que aqúı s’ha de fer un càlcul no local.

La no localitat està en, com ja s’ha comentat, el fet que el dany en cada
element, depèn del dany en un entorn d’aquest element. Per això, caldrà
definir una longitud caracteŕıstica que es qui ens determinarà el veinatge
a partir del qual es calcula el dany. En general, la longitud caracteŕıstica
es defineix de manera que per cada element, a l’hora d’estudiar el dany es
tingui en compte el dany de dos elements més del seu entorn. És a dir, la
longitud caracteŕıstica s’ha de definir en funció del tamany dels elements de
la malla. Un cop es té aquest paràmentre, es defineixen les connectivitats de
la geometria per tal de poder calcular el dany en un vëınatge de cada punt. A
l’hora de definir les connectivitats, cal tenir en compte que s’està treballant
amb un model amb simetries, ja que no es considera la malla sencera, i que
aquestes s’han de considerar.

Una altra diferència respecte al cas local, a banda de la longitud carac-
teŕıstica i de les connectivitats, és que a l’operador que fa els càlculs pel
mètode incremental iteratiu se li han de passar les connectivitats i la longi-
tud caracteŕıstica. A més, quan es defineix el model de dany, s’ha d’imposar
que sigui no local.

Com ja s’ha comentat, el càlcul imposant desplaçaments és més realista
que el que imposa la càrrega, aix́ı que en aquest cas és treballarà sempre amb
desplaçaments imposats.
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De la mateixa manera que en el cas elàstic, la manera més còmoda de
treballar és partint d’un model 2D i després passar al 3D. Aix́ı, primer es
fa la simulació en 2D i, seguidament, amb els mateixos paràmentres que fan
que aquesta simulació funcioni, es fa el cas més real.

• 2D

De nou, per fer els càlculs es comença per un model més senzill: un
model en 2D. A més, es considerarà un model axisimètric i només es
treballa amb un quart d’aquesta secció.

Es considera una malla per aquesta geometria generada mitjançant el
programa EZ4U i importada des de CASTEM per poder procedir amb
els càlculs. El fet de generar la malla des de fora de CASTEM permet
que aquesta estigui refinada en les zones més necessàries i que no sigui
ni massa grollera ni massa fina pel càlcul que es realitza a continuació.

Degut als problemes de convergència, no es pot resoldre el problema
per a qualsevol malla, sinó que s’ha de trobar la que millor permet
fer el càlcul numèric. Ajustant la mida dels elements i la longitud
caracteŕıstica i refinant en unes zones concretes.

La malla que més bons resultats ha donat és la que es representa a la
figura 13.

Un cop es té definida la malla, es considera el model corresponent: un
model de dany de Mazars no local pel cas del formigó en massa (té una
part elàstica, però arriba un punt en el que apareix un cert dany i es
trenca) i un model elàstic pel que fa al punxó d’acer.

A banda de definir les condicions de contorn i de blocatge per tal de
tenir garantida la simetria i assegurar que la proveta no es mogui quan
se li aplica la càrrega, és necessari definir un contacte. És a dir, mit-
jançant un operador de CASTEM s’imposa que, malgrat el punxo i la
proveta es poden separar, els desplaçaments veritcals del punxó sempre
han de ser més petits que els de la proveta. D’aquesta manera, queda
assegurat que el punxó no penetrarà dins la proveta de formigó. La
condició de que el punxó d’acer i el formigó es puguin separar s’impo-
sa definint les dues malles corresponents de manera que, tot i que els
nodes comuns a les dues malles coicideixen, estiguin duplicats.

Com que es tracta d’un model no local, cal definir la longitud carac-
teŕıstica i les connectivitats. En aquest cas, s’ha considerat una longi-
tud caracteŕıstica de 1 cm per com són els elements de la malla.
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Figura 13: Malla de la proveta i en punxó en 2D.
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Figura 14: Malla deformada en 2D.

Un cop es té el model, es comença a simular l’assaig: es van imposant
desplaçaments del punxó per diferents passos de temps. Al cap d’uns
quants passos, s’analitzen els resultats mitjançant diferents gràfiques.

Per començar, es representa una gràfica, corresponent a la figura 14,
amb la malla deformada al final del procés. La malla corresponent
al punxó s’ha representat de diferent color que la que correspon a la
proveta de formigó per tal de poder comfirmar que en cap cas hi ha
penetració del punxó al formigó. De la mateixa manera que en el cas
del model elàstic, per poder observar correctament quin és el comporta-
ment de les deformacions, la malla deformada es representa amplificada
per un factor constant en tots els punts. Concretmanet, en aquest cas,
l’amplificació que s’útilitza és de l’ordre de 10−2.

Seguidament, a la figura 15 s’hi representa la càrrega que el punxó
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Figura 15: Gràfica desplaçaments-càrrega. Els desplaçaments estan en m i
les càrregues en N.

exerceix sobre la proveta de formigó en funció del desplaçament vertical
d’aquest.

De la mateixa manera, a la figura 16 es representa la càrrega del punxó
en funció de l’obertura diametral de la proveta de formigó.

A més, a la gràfica següent, corresponent a la figura 17 hi ha la repre-
sentació de la tenacitat respecte de l’obertura diametral.

Finalment, per poder observar per on i com es trenca la proveta de
formigó, es representa el dany en tota la geometria. Aquesta represen-
tació del dany es fa a partir de diferents estats del diagrama de dany
corresponents a diferents passos. Aix́ı es pot veure com es va tren-
cant la proveta de formigó i en quina direcció evoluciona el dany. Els
diagrames de dany estan representats en les figures 18, 19 i 20.
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Figura 16: Gràfica obertura diametral-càrrega. L’obertura diametral està en
m i la càrrega en N.
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Figura 17: Gràfica obertura diametral-tenacitat. L’obertura diametral està
en m i la tenacitat en Nm.
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Figura 18: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 19: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 20: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 21: Malla de la proveta i en punxó en 3D.

• 3D

A partir del model fet en el cas anterior es construeix una malla i
un assaig més realista: en 3D. De la mateixa manera que pel cas de
dues dimensions, la malla es genera des de EZ4U i s’importa des de
CASTEM. Concretament, amb el generador de malles se’n genera un
quart i des de CASTEM s’acaba de definir.

Tot i que en aquest assaig hi ha dos punxons, aqúı només es treballa
amb un, ja que es considera mitja proveta (veure la figura 21).

Observant la malla es pot veure que està composada per quadrilàters.

Un cop està generada la malla, s’imposen diferents desplaçaments del
punxó, per diferents passos de temps, sobre la proveta de formigó.

Anàlogament a com s’ha treballat amb el cas bidimensional, cal imposar
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Figura 22: Gràfica desplaçaments (m) -càrrega (N).

uns blocatges referents a les condicions de contorn i, a més, garantir
que el punxó d’acer no penetri a l’interior de la proveta. De la mateixa
manera, cal permetre que la malla del punxó i la del formigó es puguin
separar, tenint els nodes comuns a les dues malles iguals, però duplicats.

Seguidament, es defineix una longitud caracteŕıstica i les corresponents
connectivitats. En aquest cas, es pren la longitud caracteŕıstica com 1
cm. Igual que en el cas de dues dimensions.

La manera de procedir a l’hora de calcular i fer tota la simulació en
general és anàloga al cas de dues dimensions, però amb una malla
diferent.

Seguidament, es representa com evoluciona la càrrega del punxó en
funció del desplaçament vertical d’aquest a la figura 22:

Malgrat procedir de manera anàloga al cas 2D, no s’ha pogut anar més
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Figura 23: Gràfica obertura diametral (m) -càrrega (N).

enllà degut a problemes de convergència. És a dir, no es pot continuar
la simulació numèrica més del que s’està presentant perquè el mètode
incremental iteratiu ja no convergeix.

Igual que pel cas 2D, es representa tant la càrrega (figura 23) com la
tenacitat (figura 24) en funció de l’obertura diametral del cilindre de
formigó.

Finalment, es representen unes quantes gràfiques (veure les figures 25,
26 i 27) amb el dany per tal de poder observar les zones de la geme-
tria més afectades i per on trenca la proveta, corresponents a diferents
passos. Per poder veure el dany de la millor manera possible, s’ha fet
un tall a la geometria.
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Figura 24: Gràfica obertura diametral (m)-tenacitat(Nm)
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Figura 25: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 26: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 27: Distribució del dany en tota la malla.
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6.3.3 Validació dels resultats

Un cop es tenen les gràfiques a partir de la simulació numèrica cal analitzar-
les i comparar-les amb les que es disposa corresponents als assaigs experi-
mentals. D’aquesta manera, es poden validar els resultats numèrics amb els
experimentals.

Per començar, és important destacar que treballant amb dues o tres di-
mensions s’obtenen els mateixos resultats. Aquest fet era d’esperar, però
les gràfiques ho confirmen. És a dir, al veure les gràfiques en les que es re-
presenta la distribució del dany pel cas de 3 dimensions, si s’hi fa un altre
tall de manera que només es vegi un quart de la proveta, quedaria la ma-
teixa distribució que es té per dues dimensions. A més, malgrat que amb
3D, no es pot arribar més lluny per problemes de convergència, la gràfica
càrrega-desplaçament, tant per dues dimensions com per tres, té la mateixa
tendència.

Per tant, doncs, queda reflectit que fent una bona definició de les condi-
cions de simetria es pot treballar amb dues dimensions. Aquesta confirmació
permetrà fer càlculs més ràpids i amb menys problemes de convergència, com
són els càlculs 2D, obtenint resultats similars al de 3D. És dir, es pot estal-
viar espai i temps treballant amb 2D, obtenint, igualment, resultats anàlegs
al cas 3D.

Malgrat que s’ha vist que amb condicions de simetria definides correcta-
ment es pot treballar amb una part de la geometria, és important ressaltar
que aquestes simetries s’han de tenir en compte a l’hora de definir les con-
nectivitats en el cas del model de dany no local.

Per tant, doncs, al llarg d’aquesta secció en la que es volen analitzar els
resultats obtinguts i comparar-los amb els experimentals es parlarà indisitin-
gidament dels resultats numèrics de 2 o de 3 dimensions.

D’altra banda, observant les gràfiques en les que s’hi representa la càrrega
en funció del desplaçament de la proveta, es pot concloure que:

• observant la tendència de la gràfica, es veu clarament que és el tipus
de gràfica que caracteritza un material elàstic amb un model de dany.
És a dir, numèricament, s’ha pogut obtenir una gràfica com la que es
podria haver obtingut experimentalment i la que era esperable per les
caracteŕıstiques materials.

• la primera part de la gràfica, és una recta, que correspont a la part
elàstica, és a dir, quan el material encara no està afectat pel dany.
Observant aquesta recta, s’espera que el seu pendent correspongui al
mòdul de Young que correspon al formigó en massa. Al llarg de tot el
projecte s’ha considerat que el mòdul de Young del formigó en massa
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correspon a 30 GPa. Observant, doncs, la primera part de la gràfica,
śı que es pot observar que la tendència del pendent és de l’ordre del
mòdul de Young o elàstic.

• Mirant detalladament aquestes gràfiques, es pot veure que la càrrega
màxima que s’assoleix és de 70 kN i aquest màxim té lloc quan el
desplaçament vertical del punxó és de 0.09 mm.

Dels resultats experimentals es té que la càrrega màxima és d’entre 100
kN i 120 kN en funció de les caracteŕıstiques del formigó. No obstant,
per poder tenir resultats semblants es poden modificar els paràmetres
del model de dany i veure què passa.

• Tal i com s’ha comentat en el punt anterior, la càrrega màxima pot
variar en funció dels paràmetres de dany. Al intentar ajustar el llindar
de dany per poder obtenir una càrrega màxima més elevada, s’obtenen
els següents resultats.

– Per Y0 = 10−4, es té la gràfica que correspon a la figura 15.

– Per Y0 = 3× 10−4, es té la gràfica de la figura 28:

– Per Y0 = 4× 10−4, es té la gràfica de la figura 29:

Per tant, doncs, malgrat que per llindars més elevats es tenen més
problemes de convergència, és possible obtenir la càrrega màxima
experimental, numèricament. No obstant, i com ja s’ha comentat,
al presentar més problemes de convergència, és millor treballar
amb un llindar inferior per poder estudiar el comportament de la
proveta.

Al observar les gràfiques en les que es representa tant la càrrega com la
tenacitat en funció de l’obertura diametral del punxó, també es pot estudiar
el comportament del model de dany sota l’acció del DPT. D’una banda, res-
saltar que, malgrat pel cas 3D no s’arriba tant enllà com pel 2D, la tendència
en ambdós casos de les dues gràfiques és la mateixa, tal i com era d’esperar.
Com que en el cas de dues dimensions es pot arribar més lluny, per estudiar
aquestes gràfiques, s’analitzen les que corresponen al model 2D.

Observant la gràfica en la que es representa la càrrega en funció de l’ober-
tura diametral ( la figura 17), es pot dir que abans de trencar-se la proveta,
és a dir, quan s’arriba a la càrrega màxima (que és de 70 kN), l’obertura
diametral és de 1, 2×10−2 mm. A partir d’aquest punt, l’obertura diametral
disminueix a mesura que se segueix aplicant la càrrega. Experimentalment,
aquesta gràfica no té sentit ja que es té que la proveta segueix obrint-se i,
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Figura 28: Gràfica desplaçaments (m) -càrrega (N), per Y0 = 3× 10−4.
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Figura 29: Gràfica desplaçaments (m) - càrrega (N), per Y0 = 4× 10−4.
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per tant, aquesta gràfica sempre és creixent, fins i tot un cop hi ha hagut la
ruptura. No obstant, numèricament aquesta gràfica śı que és correcta degut
a la conservació de volum que correspon al model que s’ha definit. És a dir,
un cop es trenca la proveta hi ha un rebot isoestàtic i la proveta comença
a pujar tal i com es veu al representar la malla deformada (figura 14). Al
pujar, perquè es conservi el volum, l’obertura diametral disminueix.

D’altra banda, observant la gràfica en que es representa la tenacitat (figu-
res 17), es veu que aquest valor és sempre creixent, fins arribar a una obertura
diametral de 1, 2× 10−2, que correspon a quan es trenca la proveta, que co-
mença a decrèixer. El valor de tenacitat màxima és de 0.9 N·m. Aquest
fet tampoc té sentit experimentalment ja que la tenecitat és una energia i
aquesta no pot disminuir, encara que es trenqui la proveta. Tot i aix́ı, com
que depèn de l’obertura diametral i aquesta śı que disminueix, s’obté una
gràfica amb snap-back.

També cal destacar que al observar les malles deformades (amb 3D no
s’han representat perquè no s’aprecien bé degut a la complexitat de la malla
i donen uns resutats similars als de 2D), es veu que la reacció de la proveta
de formigó és la previsible.

A l’hora de definir el model, es poden imposar grans desplaçaments o no.
Al executar el programa sota la hipòtesis de grans desplaçaments, s’obtenen
els mateixos resultats que pel cas en el que no es considera aquesta hipòtesis.
Aquest fet mostra que no es tracta d’un problema en el que es tenen grans
desplaçaments.

Finalment, una de les millors maneres de veure la reacció de la proveta de
formigó, numèricament i força contrastable amb els resultats del laboratori
és estudiar-ne la distribució del dany al llarg de l’experiment. És una eina
potent per estudiar per on i quan trenca la proveta. Com ja s’ha comentat,
pel cas 2D i 3D els resultats són molt similars. El dany comença a l’alçada
d’una quarta part de la proveta i es va extenen en forma de con fins a la vora
on hi ha el punxó. Si s’extrapolen els resultats, és fàcil veure la formació d’un
con invertit sota el punxó. Com ja s’ha comentat al descriure el DPT, aquesta
era la resposta esperada ja que és el que sempre passa experimentalment.
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7 Assaig Brasiler

En aquest caṕıtol es fa la simulació numèrica d’un altre assaig de tracció
indirecta per una proveta de formigó en massa. Concretament, es pretén si-
mular l’assaig Brasiler. A diferència de l’assaig que s’ha estudiat a l’apartat
anterior, pel brasiler ja no es considerarà un model elàstic i després s’intro-
duiran altres fenòmens dels comportament no local. És a dir, en aquest cas,
el material amb el que es treballarà directament amb el model de dany de
Mazars des del principi de la modelització.

Per començar, es planteja en què consisteix aquest assaig, aix́ı com una
descripció de les caracteŕıstiques bàsiques d’aquest. Seguidament es proce-
deix a fer la modelització i simulació numèrica de l’assaig. Es treballa de
manera molt similar al DPT en el cas de dany no local. Pràcticament l’única
diferència en aquest cas és la geometria.

Degut a les simetries presents en aquest assaig, basta treballar amb un
tall vertical de la proveta, per tant, sempre es treballarà amb dues dimen-
sions. De la mateixa manera que amb el DPT, s’ataca el problema d’una
manera més senzilla i simplificada i s’augmenta la dificultat al fer-ho més re-
alista. Per això, primer es treballa amb un quart de la proveta i les simetries
corresponents i, seguidament, es treballa amb la proveta sencera.

En el cas del assaig brasiler també es disposa de dades experimentals a
partir de les quals s’intentaran validar els resultats obtinguts numèricament.

7.1 Plantejament

L’assaig Brasiler és un assaig de tracció indirecta, diferent del que s’ha estu-
diat fins ara, que consisteix en considerar una proveta ciĺındrica de formigó
en massa de diàmetre 150 mm i llargada 300 mm. Aquesta es col·loca ho-
ritzontalment i se li apliquen forces de compressió per la part de sobre i de
sota mitjançant dues plaques d’acer rectangulars de 150 mm d’amplada i
300 mm de llargada i amb un gruix de 20 mm, tal i com mostra la figura
30. En aquest assaig, es comprimeix diametralment el cilindre de formigó i
aquesta càrrega crea unes tensions horitzontals de tracció a tota la longitud
del diàmetre vertical entre les dues plaques de càrrega.

Per fer l’estudi d’aquest assaig basta observar-ne el seu comportament
en un pla vertical (veure figura 31), és a dir, es pot fer en dues dimensi-
ons. Aquesta serà la manera a partir de la qual es procedirà durant tota la
simulació d’aquest assaig.

Per tal de poder fer la simulació numèrica de l’assaig brasiler, primer es
treballa amb un quart de la proveta i després es repeteixen els càculs pel cas
de la proveta sencera, com ja s’ha comentat. Cal destacar que a l’hora de
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Figura 30: Realització experimental de l’Assaig Brasiler.

Figura 31: Esquema de l’Assaig Brasiler.
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treballar amb una part de la proveta, és necessari definir les simetries cor-
responents. Els resultats, tal i com era d’esperar, són semblants per ambdós
casos i la manera de procedir també és anàloga.
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7.2 Model de dany

En aquest cas, com que anteriorment ja s’ha treballant amb un model rea-
lista, directament es treballa amb un model de dany no local amb control de
desplaçaments. És a dir, es treballa amb el model de dany de Mazars. Els
paràmetres per definir aquest model de dany es prenen iguals que pel cas del
DPT.

El que śı que es fa és començar per una geometria senzilla i després es
complica. Es comença, per tant, considerant una quart de la proveta, amb
les corresponents simetries, i, a continuació, es considera aquesta sencera. De
tota manera, sempre es treballa amb dues dimensions.

7.2.1 Un quart de proveta

Es considera, doncs, un quart d’aquesta proveta en dues dimensions: un
quart de circumferència de radi 75 mm amb una placa d’acer a la part de
sobre de 75 mm d’amplada i uns 20 mm de gruix. Aix́ı, es construeix una
malla triangular per aquesta geometria. Aquesta malla es representa en la
figura 32.

Un cop es té la malla, es defineix el model: la part de la proveta de formigó
serà un model de dany no local de Mazars (inicialment és elàstic, però arriba
un punt en el que apareix dany i s’acaba trencant) i la part d’acer, un model
elàstic. Igual que pel cas del DPT.

Amb els models definits, cal imposar certes condicions de contorn per
garantir les simetries necessàries i, a més, que la proveta de formigó no es
mogui quan se li apliqui la càrrega. De la mateixa manera, cal garantir
que el punxó d’acer no penetra dins la malla de la proveta de formigó, tot
permetent que les dues malles es puguin separar definint-les amb els nodes
comuns iguals, però definits dues vegades. És a dir, els nodes comuns a les
dues malles han d’estar repetits.

Al tractar-se d’un model no local, cal definir una longitud caracteŕıstica
d’acord amb la mida dels elements de la malla. Concretament, s’ha de pren-
dre de manera que per cada element, el promig del dany es faci entre dos
elements del seu entorn. Aix́ı, en aquest cas s’ha agafat 1.2 cm de longitud
caracteŕıstica. Amb aquest valor, cal definir les connectivitats, és a dir, els
entorns de cada element, tenint en compte que s’està treballant amb sime-
tries.

Seguidament, s’imposa que la placa d’acer exerceixi una càrrega sobre
la proveta per diferents passos de temps. Un cop el temps ha evolucionat
suficientment, es fa el post-procés per tal de poder veure què ha passat des
de tots els punts de vista possibles.
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Figura 32: Malla del quart de proveta.
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Figura 33: Malla deformada.

Per començar, es representa una gràfica, la que correspon a la figura 33,
amb la malla corresponent a la proveta de formigó deformada un cop se li ha
aplicat l’assaig brasiler. Per tal de poder apreciar correctament els efectes
de l’assaig, la malla deformada es representa amplificada per un factor 102.

Un cop s’ha deixat evolucionar el temps suficient, es representa gràficament,
figura 34, la càrrega que la placa d’acer exerceix sobre la proveta de formigó
en funció del desplaçament vertical d’aquesta. S’observa que un cop la pro-
veta de formigó es trenca, la càrrega disminueix considerablement i en poc
temps.

Finalment, es representa, a les figures 35 i 36, l’evolució de la distribució
del dany en tota la proveta de formigó per diferents passos de temps. Mirant
aquestes gràfiques es poden veure les zones de la proveta més afectades i per
on trenca.
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Figura 34: Gràfica desplaçaments (m) - càrrega (N).
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Figura 35: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 36: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 37: Malla de la proveta sencera.

7.2.2 La proveta sencera

A continuació, es repeteix tot el que s’ha fet en l’apartat anterior, però can-
viant la geometria del problema. En aquest cas, s’ha de crear una malla
triangular per una circumferència sencera de diàmetre 150 mm i dos rectan-
gles (un a sobre i l’altre sota d’aquesta circumferència) de 150 mm d’amplada
i 20 mm d’alçada, aquesta malla correspon a la figura 37.

Seguidament, la manera de procedir és anàloga al cas que s’acaba d’estu-
diar, però en aquest s’ha de tenir en compte que la càrrega s’aplica tant per
la part de dalt com per la de baix de la proveta. De la mateixa manera, el
post-procés serà igual que el d’abans.

Per començar, s’obté la gràfica, representada a la figura 38, de la malla
deformada degut a l’aplicació del assaig Brasiler a la proveta de formigó.
De nou, la representació de la malla deformada està amplificada per poder
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Figura 38: Malla deformada.

apreciar-la millor. En aquest cas, el factor és de l’ordre de 102.
De la mateixa manera que en el cas vist anteriorment (en el que s’ha

treballat amb un quart de la proveta), es representa gràficament, la figura
39, la càrrega que exerceixen les plaques d’acer sobre el formigó en funció del
desplaçament vertical d’aquestes. S’observa de nou com, un cop el formigó
es trenca, la càrrega tendeix a zero ràpidament.

Per acabar de veure com afecte aquest assaig, es representa la distribució
del dany en tota la proveta de formigó al llarg de diferents passos de temps.
En aquestes gràfiques, corresponents a les figures 40 i 41, es veu per on trenca
el formigó i quines són les zones més afectades de la proveta. Aquest resultat
és molt semblant al del cas del quart de proveta.
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Figura 39: Gràfica desplaçaments (m) -càrrega (N).
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Figura 40: Distribució del dany en tota la malla.
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Figura 41: Distribució del dany en tota la malla.
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7.2.3 Validació dels resultats

Al comparar tots els resultats obtinguts fent el càlcul amb una part de la
proveta amb els que s’han obtingut al simular l’assaig amb la proveta sencera,
es confirma que és anàleg treballar d’una manera o d’una altra. És important,
no obstant, que les condicions de simetria pel cas del quart de la geometria
estiguin definides correctament. És a dir, les condicions de simetria han de
reflectir que, malgrat treballar amb una part, es tracta d’una proveta sencera
amb dos punxons. Aquesta constatació facilita els càlculs ja que és més ràpid
i apreixen menys problemes de convergència treballant amb una part de la
geometria, posant-hi les condicions de simetria corresponents.

Igual que passa amb el cas de l’altre assaig, el DPT, observant les gràfiques
de la càrrega aplicada per l’acer en funció del desplaçament vertical d’aquest,
es constata que el formigó en massa primer té un comportament lineal i, un
cop ha començat a aparèixer el dany, ja no és lineal. A més, aquestes gràfiques
també reflexen molt bé quin és el moment de ruptura de la proveta i quin
és el comportament posterior del formigó. Aquests resultats eren d’esperar i
coincideixen amb els experimentals.

De la mateixa manera, tant pel cas en el que es treballa amb una part
de la proveta com pel de la proveta sencera, es té que el valor de la càrrega
màxima és de 475 kN i que aquest valor correspon a un desplaçament de
vertical de 0.03 mm.

Amb les gràfiques en les que s’hi representa la malla deformada es pot
observar com respon la proveta l’assaig Brasiler. A més, es confirma que no
hi ha penetració de la placa d’acer en la proveta de formigó. Tal i com s’ha
imposat a l’hora de definir les condicions prèvies al càlcul.

Una vegada més, les gràfiques en les que es representa la distribució del
dany en tota la geometia donen la idea de com i per on es trenca la proveta
de formigó en massa sotmesa a l’assaig Brasiler. Aix́ı, quan s’observa com
evoluciona el dany en la proveta, també es veu que coincideix amb la realitat
ja que en el cas del assaig brasiler, la proveta es comença a trencar pel mig i
el dany es va extenent tal com s’ha trobat numèricament.

La condició de grans desplaçaments en el cas d’aquest assaig torna a ser,
de la mateixa manera que pel DPT, innecessària ja que els resultats són
idèntics si s’imposen o no.

Modificant alguns dels paràmetres del model de dany, la gràfica de la
càrrega aplicada a la proveta en funció dels desplaçaments verticals té la
mateixa tendència, però varia. Concretament, com que es tracta d’una assaig
a tracció indirecta, es modifiquen els dos paràmentres del dany relacionats
amb la tracció: At i Bt. Concretament, al llarg de la simulació de l’assaig
s’ha considerat: At = 1, Bt = 15600, Ac = 1, 4, Bc = 1, 9 · 103, β = 1, 06,
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Figura 42: Gràfica desplaçaments (m) - càrrega (N) per At = 0, 8 i Bt = 1700.

Y0 = 10−4. A continuació, es representa la gràfica càrrega-desplaçament del
mateix assaig, canviant, At = 0, 8 i Bt = 1700 a la figura 42.

Comparant les gràfiques corresponents a les figures 34 i 42 es veu un
comportament similar, però més suau en el cas de la segona gràfica i els
problemes de convergència apareixen més tard. Aquestes diferències corres-
ponen als diferents valors dels paràmetres de dany. Tot i aix́ı, la resposta de
la proveta és la mateixa en ambdós casos.
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8 Conclusions

En aquest caṕıtol es pretenen sintetitzar les idees bàsiques que s’han anat
obtenint al llarg del projecte. Amb els resultats numèrics a la mà i havent-los
validat i contrastat amb els experimentals, es poden treure les conclusions
que es presenten a continuació.

Un cop realitzades les simulacions numèriques dels dos assajos de tracció
indirecta amb models de formigó en massa, es pot afirmar que aconseguir
resultats similars als experimentals és possible sempre i quan s’utilitzi una
malla adequada. És a dir, les malles són una gran limitació a l’hora de fer
els càlculs i trobar la malla òptima és la principal dificultat. Un cop trobada
aquesta malla suficientment bona, definir el model i resoldre el problema
és relativament senzill. A més, la resolució és la mateixa pels dos assajos:
utilitzant el mètode incremental iteratiu descrit en aquest projecte.

D’altra banda, un cop s’ha realitzar el càlcul numèric amb èxit, es fa un
post-procés. Aquest servirà per contrastar els resultats numèrics amb les
dades experimentals. El post-procés que es pot fer numèricament no sempre
és igual al post-procés que s’ha obtingut experimentalment. Per exemple, les
gràfiques en les que es representa la distribució del dany en tota la geometria
per diferents passos de temps, permeten veure com aquest evoluciona i, per
tant, per on es va trencant la proveta de formigó. Però aquestes gràfiques
no es tenen amb les dades experimentals. És a dir, numèricament s’obté el
dany en zones en les que a la pràctica no s’hi pot arribar (com l’interior de la
proveta). No obstant, aquesta informació es pot contrastar amb les provetes
de formigó de les que es disposa un cop s’han realitzat els assaigs al laboratori
ja que quan es té numèricament que el dany és 1, s’interpreta que la proveta
ha fissurat. Aix́ı, malgrat no tenir el mateix tipus de post-procés, es poden
validar els resultats numèrics mitjançant els experimentals.

Les gràfiques en les que es representa el desplaçament vertical del punxó
en funció de la càrrega que aquest exerceix sobre la proveta donen dos infor-
macions diferents. Per un costat, són comparables amb les dades experimen-
tals ja que també s’han obtingut les mateixes gràfiques al laboratori. I, per
tant, confirmen que els resultats numèrics coincideixen amb els experintals.
Per l’altre, aquestes gràfiques són les que corresponen a un material que té un
comportament elàstic inicialment, però que un cop superat un llindar, està
danyat i acaba trencant com és el cas del formigó. Per tant, també confirmen
que l’aproximació numèrica obtinguda és bona.

Cal dir, a més, que per obtenir les gràfiques corresponents als resultats
numèrics de manera que es puguin comparar amb les que es disposa dels
assaigs experimentals, un cop es tenen els càlculs, s’han d’ajustar alguns
paràmentres. Concretament, els paràmetres que defineixen el model de dany
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de Mazars són els que cal definir de manera correcta per poder obtenir un
bon post-procés.

Fent la simulació de l’assaig de doble punxonament es va intentar fer un
càlcul de dany local i es van tenir problemes de consistència. Aquest fet
confirma la necessitat de treballar amb models de dany no local per tal de
poder fer simulacions numèriques obtenint els resultats esperats. Per tant,
amb una bona definició del model de dany no local, aix́ı com una longitud
caracteŕıstica adequada a la malla amb la que es treballa, es poden fer les
simulacions numèriques evitant aquests problemes. La longitud caracteŕıstica
adequada és la que s’agafa de manera que correspongui a la llargada d’entre
dos i tres elements de la malla. Un cop es té la longitud caracteŕıstica cal
definir les connectivitats, que correspon a definir l’entorn de cada element
per poder fer un model no local. A l’hora de definir aquests entorns, s’han
de considerar les simetries amb les que s’ha definit el model.

Un altre fet que s’ha pogut confirmar al llarg del projecte és que es pot
treballar amb una part de la geometria i utilitzar les simetries corresponents
per tal de simular el model i obtenir els mateixos resultats que al treballar
amb el model sencer. Aquesta constatació permet treballar de manera molt
més eficient ja que els càlculs amb una part del model són molt més ràpids
i presenten menys problemes numèrics. Tant en el cas de l’assaig de doble
punxonament com en el del brasiler, els resultats finals quan s’ha treballat
amb la malla sencera són similars als que corresponen amb haver treballat
amb una part d’aquesta tot utilitzant simetries de manera correcta.

A més, en els dos assaigs, tant en el DPT com l’assaig brasiler, numèricament
s’ha vist, que no hi ha grans desplaçaments ni grans rotacions. Aquest fet
s’ha confirmat al comparar un càlcul sota la hipòtesis de grans desplaçaments
i grans rotacions amb un altre càlcul sense aquesta hipòtesis. Fent aquesta
comparació, es veu que ambdós resultats són iguals. Per tant, doncs, queda
confirmat que en aquests casos no es té no linealitat geomètrica i, per tant,
no cal anar adaptant la malla després de cada pas.

Numèricament, un cop el material s’ha trencat, els càlculs no es poden
continuar perquè s’arriba a un punt en que no hi ha convergència. És a dir,
a partir del mètode incremental iteratiu, no es troba la solució i, conseqüent-
ment, no es pot continuar amb el càlcul. No obstant, un cop s’ha arribat
a aquest punt ja es tenen dades suficients com per poder fer la comparació
amb els resultats experimentals.

Tot i que CASTEM és una eina potent i eficient per realitzar els càlculs
corresponents a les simulacions numèriques, a l’hora de generar les malles,
és millor fer-ho des d’un altre programa. Quan es generen malles utilitzant
CASTEM, aquestes no es poden refinar en un entorn concret, sinó que s’ha de
fer un refinament a tota la malla. Aquest fet limita molt el càlcul posterior i fa
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que sigui preferible obtenir les malles des de fora i importar-les en el moment
de calcular. És per aquest motiu, que l’eina més utilitzada en aquest projecte
a l’hora de crear les malles, refinades convenientment, és l’EZ4U, que és un
programa de generació de malles.
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9 Objectius futurs

Amb els resulats numèrics contrastats i validats amb els corresponents re-
sultats experimentals dels dos assaigs simulats en aquest projecte i les idees
i conclusions bàsiques fixades, en aquest caṕıtol s’intenta mirar endavant i
veure quins són els passos següents a donar.

El principal objectiu que es té a partir d’ara és fer la simulació numèrica
de l’assaig Barcelona, que es tracta d’una adaptació de l’assaig de doble
punxonament pel cas del formigó reforçat amb fibres d’acer. D’aquest as-
saig ja se’n tenen resultats experimentals i ara es vol veure com simular-ho
numèricament. Per tant, es tracta d’adaptar el model amb el que s’ha tre-
ballat a l’hora de fer la simulació de l’assaig de doble punxonament d’aquest
projecte pel cas en el que el formigó està reforçat amb fibres d’acer.

Per tal de fer aquesta simulació, hi ha dues ĺınies a través de les quals es
pot procedir:

• Una tècnica podria ser discretitzar les fibres de manera que coincideixn
amb les arestes de la malla d’elements finits corresponent al formigó
en massa. Aquesta primera alternativa es pot implementar de manera
relativament còmode amb Elements Finits, no obstant, la construcció
d’aquesta malla és molt costosa.

• Una altra podria ser introduir les fibres de manera independent a la
massa de formigó armat i adaptar les idees dels mètodes IB (Immersed
Boundary methods) per aquest cas. Es tracta d’una alternativa més
flexible que l’anterior ja que permet generar malles independents per les
fibres i per la massa de formigó. Els mètodes IB estan pensats per un
flüıd en el que hi ha una estructura sòlida immersa. Al fer l’adaptació
pel cas del formigó reforçat amb fibres d’acer, les fibres faran el paper
de l’estructura immersa i el formigó correspondrà al flüıd. En aquest
cas, la transferència d’informació entre el formigó i les fibres d’acer serà
més senzilla ja que es tracta de dos sòlids. La base dels mètodes IB es
troba detallada a [2] i [5].

Per tal de fer aquesta adaptació, serà necessari entrar dins dels codis
de les funcions de CASTEM i modificar-los per poder resoldre el problema
numèricament. És a dir, adaptar les funcions que s’han utilitzat pel cas del
formigó en massa al cas en el que es té un reforçament amb fibres d’acer.
D’aquesta manera, potser es perdrà velocitat de convergència, però es tindrà
molt més controlada l’evolució del càlcul.
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