
 

 

 

 

 

CAPÍTOL 3. ASSAIG BARCELONA 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ  
 

L’assaig Barcelona (BCN) és un assaig de doble punxonament adaptat al 
formigó reforçat amb fibres. Es basa en una proveta cilíndrica a la qual se l’hi aplica 
dues forces puntuals i oposades, centrades a les cares planes. Aquesta configuració de 
càrregues genera unes tensions de tracció en sentit circumferencial i paral·leles a les 
cares. Quan es fissura la proveta, es formen unes fractures radials que parteixen del 
centre i divideixen el proveta, en un cas ideal queda dividida en tres sectors de 120º 
cadascun. Just a sota de la càrrega aplicada, es forma un con de penetració a causa de 
l’estat triaxial de compressió. Un cop ha trencat la proveta el con fa que se segueixin 
obrint el fissures. 

 
Fig.  3.1 Esquema de l’assaig Barcelona 

 
 Les mides de la proveta acostumen a ser: 2b = 150 mm; 2a = 38 mm i 2h = 
150 mm, aquestes mesures poden variar. En el cas d’extreure testimonis cilíndrics 
d’estructures ja construïdes, aquests valors poden ser de diferents mides, encara que 
les proporcions entre elles s’han de mantenir. 
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L’assaig de doble punxonament va ser proposat per Chen (1970) com a mètode 
per mesurar la resistència a tracció de forma indirecta. No va tenir gaire implementació 
en al seu moment a causa de la major estandardització i eficàcia de l’assaig brasiler. 
Tot i això, es van realitzar diverses investigacions encarades bàsicament a l’obtenció de 
la resistència a tracció. I aquest és un dels problemes que té l’assaig: un falta de 
consens respecte el càlcul de resistències. 

 
Per adaptar l’assaig de doble punxonament al FRF, s’ha de tenir en compte que 

el que interessa més és el comportament del material un cop ha trencat la proveta, ja 
que és a partir d’aquest punt quan les fibres comencen a actuar. De l’assaig interessa 
mesurar la càrrega i l’obertura de fissures, però com no se sap on es formaran, es 
controla l’elongació circumferencial de la proveta, que és la suma de totes les fissures 
radials de la proveta. D’aquesta manera es poden obtenir valors de l’energia necessària 
per fissurar el material i es té una certa idea de la resistència residual. 

 
Fig.  3.2 Esquema de la mesura de l’elongació circumferencial a l’assaig Barcelona 

 
En l’assaig Barcelona el comportament habitual és elàstic – lineal fins que 

s’arriba a la càrrega de trencament. Fins a aquest punt la lectura de la cadena 
extensomètrica és pràcticament nul·la. A partir d’aquí, es produeix el trencament brusc 
i la conseqüent pèrdua de resistència fins que les fibres comencen a entrar en càrrega i 
es desenvolupa la branca de resistència residual. 
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Fig  3.3 Resultat d’assaig Barcelona típic 
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Aquest assaig presenta diversos avantatges respecte altres mètodes, com els 

assaigs de flexió de bigues o plafons, que el fan especialment indicat per fer el control 
d’obra de formigons reforçats amb fibres amb funcions estructurals. Aquests són: 

 
• L’execució de l’assaig es pot fer amb una premsa convencional d’assaig de 

compressió, que està present en la majoria de laboratoris. El procés a 
seguir és senzill, el pot fer una persona, i no necessita ajuda auxiliar de 
maquinària. La càrrega de trencament és baixa, el que permet utilitzar un 
premsa de potència reduïda. 

• No es pre-fixa el pla trencament, així s’evita que la fissura es formi en zones 
més reforçades, la ruptura es forma per les parts més dèbils. D’aquesta 
manera, es redueix la dispersió dels resultats. 

• Es necessita molt poc volum de material per una proveta, així es redueixen 
els residus generats i permet fer més assaig sense incrementar el formigó 
utilitzat. 

• Les provetes són circulars i es poden utilitzar motlles convencionals d’assaig 
de compressió. També es poden treure testimonis d’obres ja executades. 

• Les provetes no s’han de refrentar, s’evita l’ús de morter de sofre i les 
conseqüències mediambientals que això suposa. 

  
 A part d’aquests avantatges, l’assaig també comporta certs inconvenients:  
 

• No es pot saber on es formarà el pla de trencament, el que significa que no 
es pot mesurar directament l’obertura de la fissura. Per tant, es fa difícil 
extreure alguna expressió per poder desenvolupar assaigs de 
caracterització. 

• No hi ha una única expressió pel càlcul de la resistència a tracció del 
formigó, ni per la resistència residual un cop fissurada la proveta. 

• El fregament dels cons durant l’assaig distorsiona el resultat de la 
resistència residual i tenacitat, contribuint a l’increment d’aquestes. Aquesta 
pertorbació introduïda pel fregament es considera baixa. 

 
En aquesta tesina s’estudien alguns d’aquests inconvenients i per tal de 

solucionar-los o tenir-los acotats.  
 
 

3.2 PARÀMETRES DE L’ASSAIG 
 

Aspectes com ara l’esveltesa de la proveta, el diàmetre dels punxons o posició 
de la proveta, són algunes de les variables de l’assaig. Als treballs de Aguado et al. 
(2005) i Molins et al. (2006) es defineixen els paràmetres i es comproven mitjançant 
una campanya experimental. Així, d’aquesta forma, s’ha definit el procediment a seguir 
per aquest assaig.  

 
El diàmetre de la proveta és de 150 mm (2b, veure fig. 3.1), per tal de poder 

aprofitar els motlles convencionals de compressió. Els estudis experimentals realitzats 
indiquen que l’esveltesa de la proveta no repercuteix en els resultats, per tant, l’alçada 
habitual és 150 mm (2h), ja que permet treure dues provetes si tallem per la meitat 
una proveta de compressió. I la mida del punxó proposada per Chen (1970) és la d’un 
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quart del diàmetre, per punxons més grans augmenta la disparitat de resultats, es 
dificulta la formació dels plans de ruptura i del con.  

 
El control de l’assaig s’ha de fer segons el desplaçament del pistó, si no és fa 

així no s’obtindrien resultats més enllà de la càrrega de fissuració. Així que la velocitat 
de l’assaig es marca com 0,5 mm/min en el moviment del pistó, la velocitat influeix en 
la dispersió de l’energia dissipada i en la resistència pic. Tot i que el control sigui per 
desplaçament, quan s’arriba a la càrrega màxima, el trencament es produeix de forma 
brusca. Fent el control de l’assaig segons l’elongació circumferencial mesurada per la 
cadena extensomètrica, es podria produir el trencament controlat de la proveta, així es 
disposaria d’informació més precisa sobre comportament post-pic just després de la 
fissuració. Tot i que aquest aspecte no és gaire crític, si es vol fer un anàlisi complet de 
la branca de fissuració és important saber-ne el comportament a tots els estadis. 

 
També s’ha comprovat experimentalment que els resultats són independents de 

la posició de la proveta (si es col·loca en sentit del formigonat o al contrari); i que 
quan s’introdueix una excentricitat accidental entre els dos punxons augmenta la 
dispersió però no altera en excés el resultat.  
 
 L’assaig Barcelona queda definit finalment segons els paràmetres recollits en la 
taula 3.1. A l’annex D s’explica amb més deteniment els detalls dels aspectes específics 
de laboratori i de com s’ha executat l’assaig. 
 

Taula  3.1 Paràmetre per executar l’assaig Barcelona sobre provetes emmotllades 
Diàmetre de la proveta (2b) 150 mm 
Diàmetre dels punxons (2a) 37,5 mm 
Alçada de la proveta (2h) 150 mm 
Esveltesa de la proveta (b/h) 1 
Relació entre a/b 0,25 
Lectures de l’assaig Càrrega al punxó i 

elongació circumferencial 
Control de l’assaig Desplaçament 
Velocitat de l’assaig 0,5 mm/min 

 
 

3.3 RESISTÈNCA PIC I RESIDUAL 
 

El càlcul de les tensions de tracció a la proveta durant l’assaig és el resultat 
fonamental que es busca, sobretot la màxima que correspon a la resistència a tracció 
(fct). Hi ha diferents estudis que han definit formulacions pel càlcul de la resistència a 
tracció. Chen (1970), que va idear l’assaig, proposar una formulació suposant un 
material elasto-plàstic perfecte (equació 3.1) que depenia de la càrrega màxima llegida 
durant l’assaig (P), de les proporcions geomètriques i dels angles de fregament (ϕ) i de 
formació del con (α). A partir d’aquesta expressió, en dedueix una de més simplificada 
(equació 3.2) suposant la relació a/b = 0,25; un angle de fregament intern de 30º i un 
semiangle del con igual a 10º. 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= 1·2··2··

· 22 ϕα
π

tg
a

hbf
a
P

ct ;          (3.1) 
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( )2·2··2,1· ahb
Pfct −

=
π

;              (3.2) 

 
En un treball posterior (Chen i Yuan, 1980) s’aplica un coeficient reductor extret 

de l’estudi del problema mitjançant l’aplicació de models d’elements finits (equació 
3.3). 

 

( )2·2··2,1·
·75,0

ahb
Pfct −

=
π

;              (3.3) 

 
Bortolotti (1988) va aplicar un criteri de fractura basat en el criteri de Coulomb i 

en l’equilibri límit. Un quan s’arriba a la resistència de tracció de la zona fissurada, i 
l’altre quan es formen les superfícies còniques sota el punxó de càrrega. 
 

( ))(·cot·2·· 2 απ gahb
Pfct −

= ;         (3.4) 

 
 Una altra formulació és la proposada per Marti (1989), que per provetes 
d’esveltesa 1, fa un estudi de l’efecte mida provocat per el tamany de l’àrid. I arriba a 
l’expressió 3.5. 
 

a
ct d

b
b
Pf

·
·21

·4
4,0 2 λ

+= ;          (3.5) 

 
 Per últim, en el treball de Saludes et al. (2006), es proposa, mitjançant el 
mètode de bieles i tirants (B-T), una altra formulació (equació 3.6). Té l’avantatge que 
és la única que accepta la fractura de la proveta i ,per tant, permet la seva utilització 
pel càlcul de resistències últimes un cop fissurada. Tampoc no depèn del nombre de 
fissures que es formen. 
 

ah
Pfct ···9 π

= ;               (3.6) 

  
 Wei i Chau (1999) troben la distribució de tensions circumferencials i verticals  
en l’assaig de doble punxonament, i fan un anàlisi variant diferents paràmetres 
geomètrics de la proveta i el coeficient de Poisson. Basant-se en aquest model elàstic i 
a partir d’altres investigacions del model de B-T Saludes et al. (2006) proposa 
l’esquema de la figura 3.4, que és el que serveix per arribar a l’expressió 3.6. 
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Fig.  3.4 Esquema de bieles i tirants per l’assaig Barcelona (Saludes et al., 2006) 

 
 Com es pot veure per la disparitat de criteris existents, hi ha una problemàtica 
per definir una resistència a tracció. Pel càlcul de resistència pic, hi ha 5 formulacions 
diferents, i per la branca post-fissuració s’entén que només es pot plantejar l’ús del 
mètode de bieles i tirants, ja que les altres expressions no contemplaven l’ús del 
formigó amb fibres. Aquesta és la principal flaquesa de l’assaig, ja que si es volen fer 
aplicacions amb contribució estructural de les fibres els paràmetres més importants són 
els de la resistència màxima a tracció i la resistència residual. 
 
 

3.4 MECANISME DE FRACTURA 
 

A l’inici de l’assaig quan encara no ha fracturat la proveta, la distribució de 
tensions depèn del comportament elàstic del material. Just sota dels punxons, hi ha un 
estat triaxial de càrrega, però entre aquests dos hi ha una tensió gairebé homogènia 
de tracció horitzontal paral·lela a la cara plana (Wei i Chau, 2000). Quan aquesta 
tensió de tracció arriba la resistència màxima, es forma una fissura a la zona més dèbil 
que acaba sent un pla de ruptura. Immediatament després, les tensions es 
redistribueixen de tal forma que es forma un altre pla de ruptura diametralment 
oposat, o dos més separats 120º entre ells. Aquest fenomen es desencadena de forma 
gairebé instantània quan s’arriba a la resistència de tracció màxima, i depèn només de 
la matriu de formigó, sense que pràcticament afectin les fibres afegides, tal i com 
demostren els resultats del present estudi. 

 
Per tal de que hi hagi un mecanisme de fractura que permeti la compatibilitat 

de desplaçaments un cop fissurada la proveta, sota el punxó es forma un tascó amb 
forma cònica, que en ser desplaçat per la força del pistó, aquest empeny els sectors 
fissurats cap enfora. D’aquesta forma es va incrementant l’obertura de fissura i, per 
tant, l’obertura circumferencial –que és el paràmetre que es mesura–. Aquest 
mecanisme depèn de la compatibilitat de moviments de totes les parts, i dóna com a 
resultat unes fissures amb una obertura uniforme a cada una d’elles. 
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Fig.  3.5 Esquema de les superfícies de trencament a l’assaig Barcelona 

(Saludes et al., 2006) 
 
En el cas ideal, la teoria diu que es formen tres plans de fractura alhora, i que 

els cons penetren de manera simètrica. Per tant, l’obertura de fissures i la distribució 
de traccions és la mateixa en tots els plans de trencament. La realitat i l’experiència 
diuen que no sempre es formen tres plans, ni totes les fissures s’obren igual, ni els 
cons penetren de la mateixa manera. Tot i això, aquests aspectes no són claus, ja que 
la proveta trencarà de tal forma que l’energia de ruptura sigui mínima, i les fissures 
s’obriran seran aquelles que oposin menys resistència. En definitiva, amb l’assaig 
s’avalua la capacitat resistent global de la proveta, si no es força el pla de ruptura 
sempre trencarà per la part més dèbil. 

 
De la mateixa manera, quan s’arriba a la tensió crítica a una de les cares i 

trenca, el con comença a penetrar pel costat més dèbil i no de manera perpendicular. 
Per aquest motiu és habitual que en una de les cares les fissures es marquin però no 
progressin gairebé o bé que els plans de trencament s’obrin de manera diferent. Si 
l’assaig està ben executat amb la cadena extensomètrica col·locada al centre de la 
proveta, mesurarem l’obertura mitjana de la suma de les fissures. Per tant, aquesta 
situació no suposa un problema en l’obtenció de resultats fiables. 

 

 
Fig.  3.6 Trencament de proveta a l’assaig bcn 
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