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1. Mètodes de trencament 

Aquest apartat recull els diferents mètodes de trencament que contempla la norma 

EN 1052-2002:3. 

1.1. Mètodes de trencament correctes 

La forma de trencament que la norma associa amb un correcte desenvolupament 

de l’assaig, són els següents:  

 

Figura  1. Trencament entre la junta i el maó (Esquerra) o fractura de la junta de morter per la meitat 

perpendicular. Extreta de la norma EN 1052:2002-3 

 

  

Figura  2. Exemple real dels mètodes de trencament de la Figura 1. 

  

 

Figura  3. Tercer mètode de trencament vàlid, trencament de la junta de morter pel mig d’ella mateixa. 

Extreta de la norma EN 1052:2002-3 

 



Estudi experimental per a la caracterització de la fallada en les juntes d’obra de fàbrica 
 

 

1.2. Mètodes de trencament incorrectes 

Els mètodes que s’associen a un incorrecte desenvolupament de l’assaig són els 

següents: 

 

Figura  4. Trencament del maó paral·lelament a la junta (Esquerra) i trencament del maó transversalment 

(dreta). Extreta de la norma EN 1052:2002-3 
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2. Prova d’absorció d’aigua 

A continuació s’explicarà la prova d’absorció d’aigua a la qual van estar sotmesos 

els maons moderns. 

Aquesta prova consisteix a pesar un maó, submergir-lo durant 60 s exactament, 

assecar-lo i tornar-lo a pesar. Aquesta diferència de massa, les dimensions del 

maó i el temps submergir ens permetrà calcular l’absorció d’aigua. 

 

Figura  5. Relació de les mesures de la taula amb les dimensións del maó. 

 
Taula 1. Dimensions de les mostres i pesos. 

Mostra a (mm) b (mm) c (mm) Àrea total 

(mm2) 

Pes sec 

(g) 

Pes 

mullat (g) 

A 51 127 270 109.074 3.260 3.320 

B 51 127 270 109.074 3.260 3.320 

C 50 127 269 107.926 3.280 3.340 

D 51 127 270 109.074 3.260 3.200 

Un cop es tenen totes les dades es calcula l’absorció seguint la següent expressió: 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó =
(𝑃𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎𝑡−𝑃_𝑠𝑒𝑐)

À𝑟𝑒𝑎· 𝑡
· 100 (1) 

Les absorcions individuals van ser: 

Taula 2. Absorció dels maons moderns 

Mostra Absorció (g/(mm2·s) 

A 9,17 · 10 -6 

B 9,17 · 10 -6 

C 9,27 · 10 -6 

D 6,11 · 10 -6 

L’absorció d’aigua mitjana dels maons moderns és de 8,43·10-6 g/mm2·s. La 

podem considerar menyspreables i no afectarà la nostra experimentació. 
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3. Col·locació del sensor vertical 
La posició del sensor vertical a les tripletes va anar variant a mesura que 

s’experimentava, ja que donava problemes a causa de la caiguda dels suports per 

un esforç no considerat. 

La primera opció va ser la descrita al següent esquema. 

 

Figura  6. Posicionament 1 del sensor vertical. 

 

Aquest posicionament ocasionava que en trencar les juntes de morter el sensor 

feia un moviment amb el qual perdia la posició de referència donada pel suport 

interior.  

Per això és va decidir invertir les posicions del sensor i el suport. 

 
Figura  7. Posicionament 2 del sensor. 

 

Aquest posicionament dificultava la col·locació del sensor a l’inici de l’assaig a més 

de provocar la pèrdua del suport en trencar-se la junta. Per aquest motiu es va 

arribar a la configuració final. 
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Figura  8. Posicionament final del sensor vertical. 

A aquesta distribució com que els suports no entren en contacte amb cap dels dos 

actuadors és possible una correcta lectura del desplaçament vertical. 
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4. Seguiment individual de l’experimentació 

A aquest apartat es donaran dades associades a cada assaig. 

4.1. Històriques 

4.1.1. Bipleta 13,5 (1) 

Dia d’assaig: 02/05/2017 

Tipus de morter: 2 

Càrrega màxima a tallant 17,96 kN 

Es pateix un trencament local del maó ja que l’element que aplica la força a tallant 

s’estava clavant al mateix. A causa d’això es para l’assaig. 

Es canvia per l’utillatge de les tripletes (perfil semicircular amb el perfil d’alumini). 

Tipus de trencament: Separació total de la junta de morter i un dels maons. Vàlid. 

 

Figura  9. Trecament bipleta 13,5 (1). 

4.1.2. Bipleta 13,5 (2) 

Dia d’assaig: 09/05/2017 

Tipus de morter: 1 

Càrrega màxima a compressió 33 kN 

Es treu l’allargament del sensor horitzontal per tenir una millor lectura del 

desplaçament. 

Apareix trencament a la junta i un trencament local del maó (no afecta  ala junta 

de morter). 

Arriba a un màxim elevat. Això podria ser degut al fet que fa un mecanisme de 

trencament diferent. 
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Tipus de trencament: Trencament de la junta i separació (una part en cada maó). 

Vàlid. 

 

Figura  10. Trencament de la bipleta 13,5 (2) 

4.1.3. Bipleta 13,5 (3) 

Dia d’assaig: 09/05/2017 

Tipus de morter: 1 

Càrrega màxima a tallant: 24,6 kN 

No hi ha hagut cap anomalia durant l’assaig. 

Tipus de trencament: Trencament de la junta i separació (una part en cada maó). 

Vàlid.  

Figura  11. Trencament de la bipleta 13,5 (3). 
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4.1.4. Bipleta 27 (1) 

Dia d’assaig: 04/05/2017 

Tipus de morter: 2 

Càrrega màxima a tallant: 38,55 kN 

S’escolta un fort soroll passat el màxim. Aquest soroll és característic de la fricció 

entre la placa de fusta i la placa de metall. 

Tipus de trencament: Separació total de la junta de morter i un dels maons. Vàlid.  

 

4.1.5. Bipleta 27(2) 

Dia d’assaig: 09/05/2017 

Tipus de morter: 1 

Càrrega màxima a tallant: 38,46 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Trencament de la junta i separació (una part en cada maó). 

Vàlid. 

Figura  12. Trencament de la bipleta 27 (1) 
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Figura  13. Trencament de la bipleta 27 (2). 

4.1.6. Bipleta 27 (3) 

Dia d’assaig: cap 

Tipus de morter: 2 

Proveta trencada durant la preparació per l’assaig.  

4.1.7. Bipleta 45 (1) 

Dia d’assaig: 04/05/2017 

Tipus de morter: 2 

Càrrega màxima a tallant: 58,17 kN 

Aquesta proveta ja tenia la junta danyada, per aquest motiu l’assagem a càrrega 

màxima de compressió. 

Figura  14. Trencament pre-assaig de la bipleta 27 (3). 
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La proveta no estava correctament escatada a la zona on es col·loca el perfil 

d’alumini. Per aquest motiu aquest es tendeix a torçar-se. Es para l’assaig i es 

recol·loca. 

Tipus de trencament: Separació total de la junta de morter i un dels maons. Vàlid. 

 

Figura  15. Trencament de la bipleta 45 (1). 

4.1.8. Bipleta 45 (2) 

Dia d’assaig: 04/05/2017 

Tipus de morter: 2 

Càrrega màxima a tallant: 64 kN. 

Es comencen a escoltar sorolls de fricció entre la placa de fusta i el maó a partir 

dels 52 kN. 

Canviem la placa que aplica la força horitzontal, ja que s’ha doblegat lleugerament.  

El suport que fa la reacció es clava lleugerament al maó. 

Tipus de trencament: Trencament de la junta i separació (una part en cada maó). 

Vàlid. 
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Figura  16. Trencament de la bipleta 45 (2). 

4.1.9. Bipleta 45 (3) 

Dia d’assaig: 05/05/2017 

Tipus de morter: 1 

Càrrega màxima a tallant: 57,77 kN 

Es para l’assaig ja que el suport que fa la reacció s’estava clavant al maó. 

Seguim l’assaig, però tornem a parar degut al fet que el problema no estava 

solucionat. 

Es gira la proveta i es continua l’assaig. Amb la junta de morter en perfecte estat. 

Primer soroll de fricció a partir dels 22 kN.  

Tipus de trencament: Separació total de la junta de morter i un dels maons. Vàlid. 

Figura  17. Trencament de la bipleta 45 (3) 
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4.1.10. Tripleta 13,5 (1) 

Dia d’assaig: 28/04/2017 

Tipus de morter: 2 

Càrrega màxima a tallant: 39,04 kN 

S’escolta un primer soroll als 23 kN. Tenca primer la junta dreta (vista des de la 

banda del sensor horitzontal) amb un posterior trencament de la junta dreta. 

Primer soroll de fricció a partir dels 22 kN.  

Tipus de trencament: Separació total de la junta de morter i un dels maons a les 

dues juntes. Vàlid.   

 

4.1.11. Tripleta 13,5 (2) 

Dia d’assaig: 28/04/2017 

Tipus de morter: 2  

Càrrega màxima a tallant: 31 kN 

Aquesta té el sensor horitzontal a 13 cm. S’escolta un primer soroll als 20 kN. La 

reacció es clava lleugerament a la base del maó. 

Tipus de trencament: Separació d’una junta completament del maó i trencament 

de l’altra per la meitat. Vàlid 

Figura  18. Trencament de la tripleta 13,5 (1). 
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Figura  19. Trencament de la tripleta 13,5 (2). 

 

4.1.12. Tripleta 13,5 (3) 

Dia d’assaig: 28/04/2017 

Tipus de morter: 2 

Càrrega màxima a tallant: 29,3 kN 

S’escolta un primer soroll als 15 kN. Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació completa de les juntes de morter dels maons. 

 

Figura  20. Trencament de la tripleta 13,5 (3). 
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4.1.13. Tripleta 27 (1) 

Dia d’assaig: 26/04/2017 

Tipus de morter: 1 

Càrrega màxima a tallant: 50,21 kN 

Primer soroll als 22 kN però cap esquerda. Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Trencament pel mig de dues juntes de morter. Vàlid. 

 

Figura  21. Trencament de tripleta 27 (1). 

 

4.1.14. Tripleta 27 (2) 

Dia d’assaig: 26/04/2017 

Tipus de morter: 1 

Càrrega màxima a tallant: 51,58 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació completa d’una de les juntes i trencament pel mig 

de l’altra. Vàlid. 
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Figura  22. Trencament de la tripleta 27 (2). 

4.1.15. Tripleta 27 (3) 

Dia d’assaig: 28/04/2017 

Tipus de morter: 2 

Càrrega màxima a tallant: 54 kN. 

Els suports dels sensors estan reforçats amb cinta. Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació completa d’una de les juntes i trencament pel 

mig de l’altra. Vàlid.  

 

4.1.16. Tripletes de  

Les tripletes de 45 kN van ser assajades per l’Ernest, per aquest motiu no tinc 

referències més que les càrregues màximes a tallant que van ser 72,60, 77,95 i 

75,12 kN respectivament. 

Figura  23. Trencament de la tripleta 27 (3). 
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4.2. Modernes 

4.2.1. Bipleta 0,5 (1) 

Dia d’assaig: 12/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 10,81 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó majoritàriament. 

Vàlid. 

 

Figura  24. Trencament de la bipleta 0,5 (1). 

 

4.2.2. Bipleta 0,5 (2) 

Dia d’assaig: 12/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 10,38 kN 

Trenca de cop. El trencament del maó és degut a un moviment de l’actuador 

horitzontal un cop finalitzat l’assaig. No ha tingut influència en el mateix. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 
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Figura  25. Trencament de la bipleta 0,5 (2). 

4.2.3. Bipleta 8 (1) 

Dia d’assaig: 16/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 15,80 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 

 

Figura  26. Trencament de la bipleta 8(1). 

4.2.4. Bipleta 8 (2) 

Dia d’assaig: 16/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 14,44 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació total de la junta de morter del maó. Vàlid. 
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Figura  27. Trencament de la bipleta 8 (2). 

4.2.5. Bipleta 20 (1) 

Dia d’assaig: 19/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 25,79 kN 

S’escolta un primer soroll als 2 kN i després als 8 kN. Trencament local del maó. 

Trencament del maó posterior a l’assaig. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 

 

Figura  28. Trencament de la bipleta 20 (1). 

4.2.6. Bipleta 20 (2) 

Dia d’assaig: 19/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 28,23 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 
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Figura  29. Trencament de la bipleta 20 (2). 

4.2.7. Bipleta 35 (1) 

Dia d’assaig: 10/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 39,87 kN 

Durant el muntatge se li va aplicar accidentalment una càrrega a tallant de 14,923 

kN. En l’arribar al màxim es trenca un maó pel mig (es creu que a causa de la 

càrrega vertical aplicada accidentalment). Tot i així el resultat és coherent i vàlid. 

Tipus de trencament: Trencament de la junta per la meitat. Vàlid. 

 

Figura  30. Trencament de la bipleta 35 (1) 
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4.2.8. Bipleta 35 (2) 

Dia d’assaig: 10/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 37,68 kN 

Primer soroll als 27 kN. Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 

 

Figura  31. Trencament de la bipleta 35 (2). 

4.2.9. Tripleta 0,5 (1) 

Dia d’assaig: 20/04/2017 

Càrrega màxima a tallant: 6,49 kN 

Es para la bomba durant l’assaig. Es torna a començar. Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 

 

Figura  32. Trencament de la tripleta 0,5 (1). 
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4.2.10. Tripleta 0,5 (2) 

Dia d’assaig: 19/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 18,63 kN 

S’escolten clarament els trencaments de les juntes. Primer trenca la junta de 

l’esquerra (des del sensor horitzontal) i després la dreta. Trenquen de cop. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó majoritàriament i 

trencament pel mig a la part de baix. Vàlid. 

 

Figura  33. Trencament de la tripleta 0,5 (2). 

4.2.11. Tripleta 8 (1) 

Dia d’assaig: 18/04/2017 

Càrrega màxima a tallant: 15,45 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de les juntes de morter del maó. Vàlid. 

 

Figura  34. Trencament de la tripleta 8 (1). 
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4.2.12. Tripleta 8 (2) 

Dia d’assaig:23/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 19,85 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació total de les juntes de morter dels maons. Vàlid. 

  

Figura  35. Trencament de la tripleta 8 (2). 

4.2.13. Tripleta 20 (1) 

Dia d’assaig: 06/04/2017 

Càrrega màxima a tallant: 25,79 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 
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Figura  36. Trencament de la tripleta 20 (1). 

4.2.14. Tripleta 20 (2) 

Dia d’assaig: 23/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 38,09 kN 

S’escolta un primer soroll als 5 kN però cap esquerda visible. Trencament del maó 

després de l’assaig. 

Tipus de trencament: Trencament de les juntes pel mig i per la part de baix. Vàlid. 

 

Figura  37. Trencament de la tripleta 20 (2). 

4.2.15. Tripleta 35 (1) 

Dia d’assaig: 03/04/2017 
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Càrrega màxima a tallant: 62,26 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid. 

 

Figura  38. Trencament de la tripleta 35 (1). 

4.2.16. Tripleta 35 (2) 

Dia d’assaig: 19/05/2017 

Càrrega màxima a tallant: 64,38 kN 

Cap anomalia. 

Tipus de trencament: Separació de la junta de morter del maó. Vàlid.  

 

Figura  39. Trencament de la tripleta 35 (2). 

  


