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Resum 

Aquest projecte de final de carrera es basa en l’estudi de les lloses mixtes mitjançant 
simulacions per elements finits. Concretament s’ha estudiat quin és el seu comportament 
simulant dos dels assaigs resistents per aquest tipus d’estructura: l’assaig Pull-Out i l’assaig 
a flexió. Els objectius del projecte són els següents: 

 
1) Realitzar un estudi paramètric per determinar quines variables geomètriques i 

físiques afecten més a la resistència de les lloses mixtes 
 

2) Simular l’assaig Pull-Out en tota la seva escala real i analitzar com varia el 
comportament resistent en funció de les condicions de contorn del formigó 
 

3) Simular l’assaig a flexió dut a terme al LERMA (Laboratori d’Elasticitat i 
Resistència de Materials) amb el perfil INCO 70.4 mitjançant el mètode dels 
elements finits i posar en correlació els resultats experimentals amb els del 
simulador 
 

4) Analitzar la distribució d’esforços tallants al llarg del nervi d’acer en l’assaig a 
flexió 
 

5) Analitzar si existeix o no connexió parcial en la part de la llosa que treballa a flexió 
pura en l’assaig a flexió 
 

Paral·lelament també s’ha realitzat un petit estudi bibliogràfic amb l’objectiu de descriure de 
manera resumida quin és l’estat en que es troben les investigacions en aquest camp. S’ha fet 
doncs una descripció de l’estat de la qüestió que alhora també serveix per contextualitzar el 
projecte en relació amb els altres estudis, d’aquesta manera es poden veure quins són els 
punts comuns i quins són els trets diferenciadors. 
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1. Glossari 

Nomenclatura 

pA : àrea nominal de la xapa 

peA : àrea eficaç de la xapa a tracció 

sA : àrea eficaç d’armadures passives traccionades 

b : amplada de la secció resistent 

0b : amplada mitja dels nervis 

cb : amplada mitja del formigó a la zona comprimida 

d : distància entre la vora superior del formigó a la cara inferior del nervi de la xapa. 

pd : distància de la vora superior de la llosa al centroide de l’àrea eficaç de l’acer 

sd : alçada del centre de gravetat de les armadures respecte a la base de la xapa 

e : distància del centroide de l’àrea eficaç de la xapa a la vora inferior 

pe : distància de l’eix neutre plàstic de l’àrea eficaç de la xapa a la vora inferior 

FNP : fibra neutre plàstica 

ckf : resistència nominal del formigó 

ctf : resistència a compressió del cilindre del formigó 

ymf : tensió mínima de límit elàstic de l’acer 

ypf : límit elàstic característic nominal de la xapa d’acer 

ysf : límit elàstic de les armadures traccionades 
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ch : alçada de formigó a la llosa 

h1: alçada de les emboticions circulars 

h2: alçada de les emboticions longitudinals 

:k  coeficient k del mètode m-k 

L : llum de la llosa 

bcl : longitud de recolzament del formigó 

bsl : longitud de recolzament de l’acer 

sL : llum a tallant 

sfL : longitud d’interacció completa 

xL : longitud d’interacció 

:m  Coeficient m del mètode m-k 

−
RdplM , : moment plàstic últim 

+
RdplM , : moment plàstic últim 

−
EdM : moment negatiu màxim de càlcul 

+
EdM  moment positiu màxim de càlcul 

paM : moment resistent plàstic de càlcul 

prM : moment plàstic reduït de la xapa d’acer 

cfN : resultat de compressions al formigó 

pN : resultant de traccions a la xapa 

sN : resultant de les traccions en les armadures passives 
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r: radi de curvatura de les emboticions circulars 

s : amplada del patró de xapa 

t : gruix de la xapa d’acer 

RdLV , : resistència última a tallant 

lV : resistència màxima al tallant amb connectadors en el mètodes m-k i de la connexió 

parcial 

tV : resistència màxima a tallant en el mètode de la connexió parcial 

tW  : càrrega de ruïna 

plx : profunditat de l’eix neutre plàstic 

z : braç mecànic entre resultants del formigó i de la xapa 

Símbols grecs 

acγ : coeficient de seguretat de l’acer 

cγ : coeficient de seguretat parcial del formigó 

VSγ : coeficient parcial de seguretat per a l’estat límit últim 

η : factor de connexió parcial de la llosa 

µ : coeficient de fricció entre l’acer i el formigó 

Rku ,τ : resistència al rasant longitudinal característica 

uτ : resistència al tallant longitudinal 

umτ : mitjana de les resistències al tallant longitudinals 
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2. Introducció 
 
La llosa mixta està formada per una xapa d’acer nervada on s’hi diposita formigó in situ al 
damunt. Perquè els dos materials puguin treballar de manera conjunta i puguin aportar la 
resistència estructural requerida és vital que la unió entre ells sigui satisfactòria. Per 
aconseguir aquest objectiu es solen dissenyar emboticions tant a la part superior del nervi 
com a la cara lateral per tal d’evitar el lliscament longitudinal del formigó sobre el perfil 
d’acer.  
Actualment, dos dels assaigs existents per avaluar el comportament dels forjats mixtes al 
laboratori són l’assaig Pull-Out i l’assaig a flexió. Aquest darrer, contemplat per l’Eurocodi 
4 [1], és utilitzat per, mitjançant els mètodes de càlcul m-k i connexió parcial, confeccionar 
les taules resistents utilitzades pels calculistes. 
 
En el projecte es realitzaran simulacions mitjançant elements finits (EF) de l’assaig Pull-
Out amb models simplificats geomètricament per estudiar la sensibilitat de la resistència 
en funció de la variació de paràmetres geomètrics i físics com són l’alçada de les 
emboticions, el gruix de la xapa, el coeficient de fricció, el radi de curvatura de les 
emboticions circulars, etc. Aquestes simulacions es situen dins l’escala microscòpica i 
queden dins el context d’estudis anteriors fets per Ferrer [6],[9] i Seres i Dunai 
[5],[11],[14]. 
 
En segon lloc s’ha simulat mitjançant els EF l’assaig Pull-Out sense cap tipus de 
simplificació geomètrica amb dos condicions de contorn diferents pel formigó, per una 
banda encastat i per l’altra lliure verticalment, permetent la separació entre els dos 
materials. D’aquesta manera s’estudia com varia la resistència en funció de les 
condicions de contorn del formigó. Aquestes simulacions són d’una escala geomètrica 
mitjana i queden dins l’àmbit investigat per Chen i Shi [4] i López Ávila,et al. [19]. 
 
Finalment, s’ha simulat l’assaig de la llosa mixta amb el perfil INCO 70.4 dut a terme al 
LERMA. S’han correlacionat els resultats del simulador amb els reals per calibrar el 
model, s’ha analitzat el comportament del forjat a flexió, s’ha estudiat l’evolució de les 
tensions tangencials al llarg del nervi i s’ha analitzat l’existència de connexió parcial en la 
zona de la llosa que treballa a flexió pura. Aquesta simulació es troba dins una escala 
macroscòpica i queda dins el context d’estudis anteriors realitzats per Chen i Shi [4], 
Fernández [2], Baskar [10] i Mistakidis i Dimitriadis [8]. 
 
Així doncs, al llarg de les simulacions s’ha realitzat un procés de microescala a 
macroescala i s’han simulat els dos assaigs proposats per l’Eurocodi 4. 
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3. Descripció de les lloses mixtes 

3.1. Introducció a les lloses mixtes 
Una llosa mixta és un element estructural format per una xapa perfilada d’acer on s’hi 
vessa a sobre el formigó fresc, l’objectiu principal és aconseguir que els dos materials 
treballin de manera conjunta formant un únic element estructural. Mitjançant fixacions- 
claus i cargols- en els extrems de la xapa nervada a la biga la llosa mixta queda integrada 
en l’estructura de l’edifici i és capaç de transmetre les càrregues que suporta a les bigues 
secundàries que alhora son suportades per les primàries i aquestes als pilars. En la part 
superior del formigó s’hi col·loca l’armadura de reforç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dels trets més característics del forjat mixt és la doble funció de la xapa nervada, 
durant el procés constructiu fa la funció d’encofrat quan es vessa el formigó fresc i una 
vegada aquest ha endurit fa la funció d’armadura a tracció per als moments positius. 
Degut a la direcció dels nervis es tracta d’un forjat unidireccional.  

Bigues principals 

Biguetes secundàries 

  

 
 
 
 
     

Xapa col·laborant 

Connectadors 

Figura 3.1.2 Distribució constructiva [2] 

Figura 3.1.1. Recolzament del forjat 
sobre les bigues [3] 

 

Figura 3.1.3 Connexió del forjat mixt 
sobre una biga secundària [6] 
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3.2. Comportament de les lloses mixtes 
Perquè l’acer i el formigó treballin de forma conjunta és bàsic que l’adherència entre els 
dos sigui el més gran possible, d’aquesta manera es poden transmetre els esforços a 
rasant horitzontal en la interfície de contacte quan es produeix la flexió del forjat.  
Al carregar-se la llosa en la seva part superior tant el formigó com la xapa flecten i 
apareixen tensions tangencials entre les dues superfícies de contacte, el formigó tendeix  
a lliscar per sobre del perfil en sentit longitudinal. Existeixen tres possibles graus 
d’interacció entre l’acer i el formigó: total, parcial i nul·la. 
 
La interacció total es produeix quan la unió entre les dues superfícies és perfecte, és a 
dir, contínua, amb tots els punts en contacte i quan es produeix una deformació de la 
llosa els dos materials es deformen per igual sense produir-se moviment relatiu entre ells, 
existeix, per tant, una interacció completa. En aquest cas els dos materials es comporten 
com un únic element resistent, la fallada de la llosa es produiria per flexió i seria la 
càrrega màxima que podria suportar. 
 
La interacció parcial es produeix quan hi ha moviment relatiu entre el formigó i el perfil 
nervat en sentit longitudinal, és a dir, horitzontalment; els dos materials estan en contacte 
però existeix lliscament entre ells, la transferència a rasant és parcial i la càrrega última 
que és capaç de suportar el forjat mixt és inferior a la del cas anterior. Les deformacions 
no són les mateixes per als dos materials i els eixos neutres dels dos materials no són 
coincidents.  
 
Finalment, la connexió nul·la és produeix quan no hi ha transmissió d’esforços a rasant 
entre els dos materials. Això succeeix quan el formigó i l’acer es separen verticalment i 
deixen de tenir punts de contacte en comú. La càrrega última que s’obtindria en aquest 
cas és la més baixa dels tres casos mencionats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Càrrega P 

P 
u 

P f 

0 
fletxa  δ 

Càrrega de primera fissura 

P   : interacció completa u 

P   : interacció parcial u 

P   : sense interacció u 

P P 

δ 

Figura 3.2.1. Càrrega última en funció de la interacció xapa-formigó [7] 
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En realitat, al carregar-se el forjat i flexionar-se cap dels tres casos domina per complet el 
comportament de la llosa. Depenent de si s’està més a l’extrem o més al centre es tindrà 
una interacció o una altre de les abans mencionades. 
 
En la part central de la llum que és on es té la major fletxa és on l’adherència entre els 
dos materials és major, teòricament es produeix sovint una interacció completa; les 
deformacions en aquesta zona són les més elevades, els dos materials es deformen per 
igual i no hi ha desplaçament relatiu entre les interfícies. En les zones entre la part central 
de la llum i els extrems la connexió és parcial, hi ha els primers desplaçaments 
horitzontals, les deformacions són menors i no són idèntiques pels dos materials; al 
moure’s el formigó a rasant per sobre de la xapa es troba amb el relleu de les 
emboticions dels nervis, aleshores es produeix l’efecte cunya, es transforma el 
desplaçament horitzontal en esforços perpendiculars a la xapa i provoquen la flexió 
transversal local dels nervis arribant l’acer a plastificar en algunes zones. El moviment del 
formigó al trobar-se amb les emboticions té dos components, una horitzontal pròpia del 
lliscament i una vertical provocada pels relleus del nervi, en conjunt es produeix un 
moviment en diagonal que provoca la separació amb la xapa d’acer. Aquesta separació 
és més gran tant com més a l’extrem s’està de la llosa, assolin-se finalment la 
desconnexió total en les voreres. Figures 3.2.2  i 3.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3 Moviment del formigó sobre el perfilat d’acer [6] 

Separació vertical 

Lliscament 
longitudinal 

Figura 3.2.2 Flexió transversal de la xapa [6] 

Flexió transversal de la xapa 

Tallant longitudinal 
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Així doncs, si s’evita el lliscament longitudinal entre l’acer i el formigó s’obté una 
interacció elevada entre els dos materials i un comportament resistent òptim. La 
resistència a rasant ve determinada per tres tipus de mecanismes diferents:l’enllaç 
químic, el fregament de coulomb i les interferències mecàniques.  
 
El primer d’ells és el que es produeix entre la superfície del formigó i la de l’acer en el 
moment en que el formigó s’endureix, sempre està present però l’adherència que 
proporciona és molt variable i no és controlable, per tant, en general no es té en compte 
en el càlcul resistent del forjat. La resistència màxima que sol aportar és de 0,1 N/mm2 
[13]. 
 
La lligadura per fricció apareix en el moment en que hi ha moviment relatiu entre la 
superfície del formigó i la de l’acer, depèn dels esforços normals que s’apliquen sobre les 
superfícies. La resistència a tallant màxima que es pot a arribar a assolir és de 0,6 N/mm2 
[13]. 
 
Les interferències mecàniques es basen en la geometria de la xapa d’acer, per fer una 
analogia, es busca el mateix efecte que les barres corrugades en el cas del formigó 
armat, és a dir, mitjançant el fregament i l’ancoratge es busca resistir els esforços rasants 
i evitar el lliscament de les dues superfícies. Aquest efecte es pot aconseguir mitjançant 
perfils reentrants, relleus en les cares laterals de la xapa (emboticions), forats en els 
perfils, elements d’ancoratge situats per soldadura al llarg del nervi, connectors situats en 
els extrems o deformacions dels extrems del propi nervi. S’estima que mitjançant relleus 
sobre la xapa es pot aconseguir una resistència màxima de 0,8 N/mm2 [13]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El comportament de la llosa a flexió també es pot analitzar a partir de la corba càrrega - 
deformació. 
 
 

 

  

  

  

  
  

 

    

  

  

  
  

 

( a ) Ancoratge mecànic ( c ) Ancoratge final 

( b ) Ancoratge per fricció ( d ) Ancoratge final per deformació 

Figura 3.2.4. Tipus d’ancoratge [7] 
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En la figura 3.2.5 es pot observar com hi ha un primer tram lineal fins que s’arriba a un 
punt on la deformació augmenta per una càrrega constant, aquest és el moment en que 
el formigó i la xapa nervada perden l’adherència química i es produeixen els primers 
microdesplaçaments relatius entre les dos interfícies.  A continuació, la resistència depèn 
de la fricció i de la retenció mecànica que pugin oferir les emboticions del perfil, 
connectadors, deformacions de la pròpia xapa en els extrems, etc. Al llarg d’aquesta fase 
es produeix un comportament no lineal fins arribar a la ruptura. 
 
La forma d’aquesta corba pot variar molt entre un forjat o un altre, la corba vindrà donada 
principalment per la geometria de la secció de la xapa (emboticions, pendents, forma 
oberta o tancada,...), pel tipus de formigó, pel gruix de la xapa i per altres factors no 
controlables com son la fricció i l’adherència química. En funció de la deformació i la 
càrrega màxima en el moment de la ruptura la fallida pot ser dúctil o fràgil. 

Figura 3.2.5 Corba càrrega - deformació [3] 

Ruptura 
 

  

  

1- Adhesió química 
2- Connexió mecànica i fricció 

Lliscament 

Lliscament inicial 

1 

2 
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4. Mecanismes de fallada 

4.1. Fallida per flexió 
Existeixen tres tipus de fallada: a flexió, a rasant horitzontal i a tallant vertical que 
corresponen respectivament a les zones I, II i III del gràfic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fallada per flexió es produeix en el centre del van de la llosa degut a un moment 
positiu excessiu més gran del que és capaç de resistir la llosa, Mpl,Rd. Aquesta fallada és 
típica de lloses amb una gran llum, amb un cantell baix i una adherència elevada entre el 
formigó i el perfil laminat. 

4.1.1. Verificació a moment positiu 

 
La fallada es pot produir o bé per la plastificació a tracció de la xapa d’acer o bé perquè 
es supera la resistència a compressió del formigó. Es considera en l’estudi d’aquest tipus 
de fallada dos casos diferents en funció de si l’eix neutre es situa dins o fora de la xapa 
d’acer. 
 

 
 
 
 
 

1r cas: Eix neutre plàstic per damunt de la xapa perfilada 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.1. Tipus de fallada [7] 

Figura 4.1.1.1 Eix neutre plàstic per sobre de la xapa perfilada [7] 

 

Xpl 

d 
z dp 

Np 

Ncf 0,85 fck/γc 

  fyp/γap 

Eix centroidal de la xapa perfilada 



Pàg. 16  Memòria 

 

En la figura 4.1.1.1 es pot observar una secció transversal d’un nervi de la xapa nervada 
d’amplada b. L’eix neutre plàstic es troba per damunt de la xapa, en la part superior el 
formigó està comprimit amb una força resultant Ncf i en la part inferior, el nervi d’acer és 
traccionat amb una força resultant Np. Aquestes dues forces són les causants del 
diagrama de tensions mostrat a la figura, com es pot observar, totes les traccions són 
suportades per la xapa d’acer i es considera que l’aportació resistent del formigó és 
nul·la. A la figura, z és el braç de palanca entre les dues forces, d és la distància entre la 
cara superior del formigó i la superfície de la xapa del nervi, dp és la distància entre la 
cara superior del formigó i l’eix centroidal de la xapa perfilada i xpl és la profunditat de l’eix 

neutre. D’una altre banda, cckf γ/85,0  és la resistència última del formigó a compressió i 

apypf γ/ és la tensió de la xapa d’acer en l’estat últim. Prenent Ape com a la secció eficaç 

de la xapa d’acer es pot calcular la força resultant de les traccions sobre el perfil d’acer: 
 

ap

yp
pep

f
AN

γ
·=

    
 
Considerant l’amplada b del nervi i la distància xpl es pot calcular també la força resultant 
a compressió sobre el formigó: 
 

c

ck
plcf

f
xbN

γ
·85,0

··=
 

 
Com la secció ha d’estar en equilibri s’igualen les dues forces i així es pot obtenir el valor 
d’xpl. 
 

c

ck

ap

yppe

pl fb

fA

x

γ

γ
··85,0

·

=

 
 
Amb aquesta dada es pot trobar el valor del braç de palanca: 
 

plp xdz 5,0−=  

 
Aleshores el moment resistent val: 
 

)
2

(·,
pl

p
ap

yp
pepRdps

x
d

f
AzNM −==

γ
 

(Eq.4.1.1.1) 

(Eq.4.1.1.2) 

(Eq.4.1.1.3) 

(Eq.4.1.1.4) 

(Eq.4.1.1.5) 
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El primer diagrama de la figura 4.1.1.2 es descomposa en dos, en el primer es té la força 
resultant a compressió sobre la part del formigó que es troba per damunt del perfil d’acer, 
concretament sobre l’àrea de la secció definida per l’amplada b i l’alçada hc. També es té 
la força resultant de les traccions sobre la xapa d’acer, Np, i el braç de palanca z. 
En el segon diagrama es té el moment plàstic reduït Mpr, la secció és capaç de resistir 
aquest moment extra perquè hi ha la part de formigó que es troba en el nervi que no s’ha 
comptabilitzat. Les tensions creades a compressió degut a aquest moment resistent 
plàstic es compensen amb una part de les de tracció de la part inferior del nervi. 
 
Aleshores el moment resistent que és capaç de suportar la secció és la suma del creat 
per les forces resultants pel braç de palanca afegit al moment resistent plàstic reduït. 

2n cas: eix neutre plàstic dins la xapa d’acer 
 
En aquest cas l’eix neutre plàstic es troba situat dins la xapa d’acer, per tant, es té la part 
inferior del nervi que treballa a tracció i la part superior a compressió. Per realitzar el 
càlcul resistent no es té en compte el formigó que treballa a tracció ni tampoc el formigó 
que treballa a compressió que es troba dins el nervi. També és menysté la resistència de 
la part de la xapa que treballa a compressió. 

 

prcfRdps MzNM += ·,  
 
La resultant de les forces a compressió sobre el formigó té la següent expressió: 

c
c

ck
cf hb

f
N ·

85,0
γ

=  on ckf i cγ són respectivament la resistència característica del formigó 

i el coeficient de seguretat pel formigó. 
 
Per calcular el moment plàstic reduït s’utilitza una expressió obtinguda a partir d’assaigs 
que depèn del moment resistent plàstic de càlcul Mpa. 

 

z 

Np 

Ncf 
0,85 fck/γc 

fyp/γap 

fyp/γap 

d 
dp 

Eix centroidal de la xapa perfilada  

e.n.p. 

hc 

e 

h 

ep 
= + Mpr 

          e.n.p. : eix neutre plàstic                                 c.g. : centre de gravetat 

Figura 4.1.1.2 Diagrama d’esforços quan l’eix neutre plàstic es troba dins la xapa d’acer [7] 

(Eq.4.1.1.6) 



Pàg. 18  Memòria 

 

pa
ap

ypp

cf

papr M
fA

N

MM ≤−= )
·

1(·25,1
γ

  

Ap és l’àrea eficaç de la xapa d’acer per a l’ample b i apγ és el coeficient del seguretat 

corresponent a l’acer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El braç de palanca z es pot calcular mitjançant la següent expressió: 
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N
eeehhz
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4.1.2. Verificació a moment negatiu 
 
Quan es produeix moment flector negatiu es tenen traccions en la part superior de la 
secció del forjat i compressions en la part inferior. Normalment l’eix neutre plàstic es situa 
dins la zona nervada del forjat. Així doncs, la xapa es troba comprimida i es menysté la 
seva contribució resistent degut al vinclament i la seva poca resistència a compressió en 
front del formigó. D’una altra banda, també es menysprea la resistència a tracció del 
formigó situat per sobre dels nervis, així doncs, com mostra la següent figura, és 
necessari la col·locació d’armadura en la part superior del forjat: 
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Figura 4.1.1.3 Corba evolvent [7] 

(Eq.4.1.1.7) 

(Eq.4.1.1.8) 
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Es pot calcular la força resultant a compressió sobre el formigó amb la següent expressió: 

c
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f
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γ
···85,0=  

On ckf  és la resistència característica a compressió del formigó, xpl és la profunditat de 

l’eix neutre plàstic comptabilitzat des de la cara exterior de la part inferior dels nervis de la 

xapa nervada, cγ  és el coeficient de seguretat associat al formigó i bc es l’ample del 

formigó comprimit, que es pren com una amplada mitja del formigó que hi ha comprimit 
dins els nervis. 
 
La resistència a tracció de les armadures és pot obtenir mitjançant la següent expressió: 

s

yss
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fA
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γ
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=  

On As és l’àrea eficaç de l’armadura traccionada, ysf  és el límit elàstic de les armadures i 

sγ  el coeficient de seguretat. 
Com la secció ha d’estar en equilibri s’igualen les dues forces resultants i s’obté la 
profunditat de l’eix neutre plàstic: 
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El moment resistent té la següent expressió: 
 

z
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Sent z la distància entre les dues forces resultants.  

 

Xpl 

Ns 

Figura 4.1.2.1. Secció sotmesa a moment negatiu 

(Eq.4.1.2.1) 

(Eq.4.1.2.2) 

(Eq.4.1.2.3) 

(Eq.4.1.2.4) 
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Si es defineix sd com la distància entre la base de la xapa fins el centre de gravetat de les 
armadures s’obté la següent expressió: 
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4.2. Fallida per rasant longitudinal 
La fallada a rasant longitudinal és la més usual i es produeix quan la interacció entre els 
dos materials no és completa, això succeeix en la zona de la llum a rasant Ls, és a dir, en 
els dos extrems del forjat. La fallida es produeix quan es supera la resistència dels 
sistemes a retenció al lliscament (emboticions, ancoratges extrems, etc.). 
 
L’objectiu és doncs trobar quina és la resistència a rasant longitudinal uτ  que depèn de la 

geometria de la xapa i de les tensions normals en relació al fregament. Per poder trobar 
aquest valor l’Eurocodi 4 proposa dos possibles mètodes de càlcul: el mètode m-k i el 
mètode de la connexió parcial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mètode m-k 
 
Aquest és un mètode semiempíric que precisa de dos bateries d’assaigs, una primera 
tanda de tres assaigs amb una llosa llarga i una segona tanda de tres assaigs amb una 
llosa curta. Aquest mètode usa l’esforç a tallant vertical Vt per comprovar la fallida a 
rasant horitzontal en tot el tram definit per Ls. 
 

(Eq.4.1.2.5) 

 

A 

B 

1 
m 

k 

0 

(N/mm2) 

Vt 
b dp 

Ap 
b Ls 

Relació de càlcul per la resistència 
a rasant longitudinal 

P P 

Vt Vt 

Ls Ls 

Figura 4.2.1 Mètode m-k [7] 
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En el gràfic, l’eix vertical té unitats de tensió i és on apareix el tallant vertical que rep la 
llosa provinent dels dos recolzaments. Aquest valor es divideix per l’amplada de la llosa i 
per la distància entre la cara superior del formigó i el centroide de la xapa d’acer, es 
representa així les tensions que suporta una secció de la xapa. L’eix horitzontal és 
adimensional, és una relació entre l’àrea d’una secció de la xapa i l’àrea sobre la que 
actua el rasant horitzontal.  
 
A partir dels valors empírics obtinguts en els assaigs i de la següent fórmula proposada 
per l’Eurocodi 4 es pot trobar el màxim valor a rasant horitzontal. 

VSs

p
pRdL k

Lb
A

mdbV
γ
1)

·
·(·, +=  

 
On: 
 
Vl,Rd és la resistència a rasant horitzontal 
b és l’amplada de la llosa 
dp és la distància entre la cara superior del formigó i el centroide de la xapa d’acer 
m és l’ordenada a l’origen de la recta de regressió 
k és la pendent de la recta de regressió 
Ap és l’àrea nominal de la secció de la xapa 
Ls és la llum a tallant 

VSγ és el coeficient de seguretat, en aquest cas amb valor 1,25. 

 
Els valors de m i k s’obtenen quan una vegada es tenen els 6 punts dels assaigs aquests 
es redueixen un 10% i s’obté la recta de regressió, obtenint-ne la seva pendent, m, i 
l’ordenada a l’origen,k. Un altre mètode proposat per l’Eurocodi per trobar els valors de la 
recta és fent un càlcul del 5% fractil respecte als resultats de l’assaig. 
 
Ls es pot calcular, sent L la llum de la llosa, en funció d’alguns d’aquests casos: 
 

1) L/4 si la càrrega està uniformement repartida i aplicada sobre tota la llum. 
2) Per dues càrregues igual i simètriques, Ls val la distància entre la càrrega aplicada 

i el recolzament més proper. 
3) Per altres disposicions de càrrega es fa una hipòtesi basada en els resultats dels 

assaigs. 

 

 

(Eq.4.2.1) 
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Mètode de la connexió parcial 
 
Aquest segon mètode només és vàlid per lloses dúctils, aquesta condició es dóna quan la 
càrrega de fallida és més gran que un 10% de la càrrega corresponent a un lliscament de 
0,1mm. 
El mètode de la connexió parcial es fonamenta en el diagrama d’interacció acer –formigó, 
on es representa el moment resistent MRd d’una secció transversal a una distància Lx 
respecte el suport més proper. Aquest diagrama d’interacció parcial es basa en que tant 
com es va avançant dins la llum de la llosa l’adherència entre la superfície del formigó i la 
de l’acer va augmentant. Així doncs, per Lx igual a zero, a l’extrem de la llosa, no hi ha 
interacció entre l’acer i el formigó i és la xapa d’acer qui suporta tota la càrrega; per tant, 
la resistència en aquest punt és Mpa, és a dir, el moment resistent plàstic de la secció de 
la xapa nervada. Tant com va augmentant el valor de Lx es va augmentant l’adherència 
entre les dues superfícies fins arribar al valor de Lsf on la interacció entre els dos 
materials és completa, això vol dir, adherència màxima i que el valor resistent de la secció 
val Mpl, Rd. 

Lsf es pot calcular a partir de la següent fórmula 

Rdu

cf
sf b

N
L

,·τ
=  

On  
b és l’ample de la llosa 

Rdu ,τ  és tensió tangencial última que s’obté a través dels assaigs normalitzats o és una 

dada proporcionada pel fabricant. 
Ncf és la resultant de compressions sobre el formigó , pot obtenir-se mitjançant 
 

Figura 4.2.2. Mètode de la connexió parcial. [7] 

(Eq.4.2.2) 
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4.3. Fallida per tallant vertical 
La fallida per tallant vertical es produeix al costat dels recolzaments i és típica per lloses 
de llum petita, sotmeses a una càrrega elevada i amb un cantell gran. És un mecanisme 
de fallada poc usual, té una ruptura de tipus fràgil, amb petites deformacions i apareixent 
fissures a 45º en el pla mig de la llosa. 
L’eurocodi 4 remet a la EN 1992 1-1:2001 pel càlcul resistent. 

4.4. Representació dels modes de fallida 
Una vegada explicats els 3 modes de fallida més importants, el següent gràfic els agrupa 
i determina que depenent de la llum a rasant Ls i de l’esforç tallant Vt  el mode de fallida 
serà un o un altre segons la zona del gràfic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Fallida per punxonament 
Aquest tipus de fallada es produeix quan hi ha una gran càrrega concentrada, es 
produeixen valors elevats a tallant vertical en el perímetre de la càrrega concentrada, 
produint un fallida en el forjat en forma cònica o piramidal. La secció que s’ha de 
comprovar és vertical i concèntrica a la càrrega. Com en el cas de la fallida a tallant 
vertical l’Eurocodi 4 remet a l’Eurocodi 2 pel càlcul resistent.  
 
 
 

(Eq.4.2.3) 
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Figura 4.4.1. Tipus de fallada [7] 

Figura 4.5.1 Punxonament  [3] 
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5. Estudi ambiental 

En la posada en obra del forjat mixt hi ha que tenir en compte tres aspectes mediambientals: 
el consum de matèries primeres, el consum d’energia i els residus generats [18] 

5.1. Primeres matèries 

Les matèries primes utilitzades en la posada en obra són principalment l’acer i el formigó, 
cap dels dos pròpiament contaminants. A més a més, en el cas del forjat mixt la xapa d’acer 
té l’avantatge en front de les barres corrugades de ser fàcilment reciclable. 

L’impacte ambiental associat a les matèries primeres ve associat a l’extracció i transport de 
les mateixes. L’acer es produeix en alts forns on s’emeten emissions de diòxid de carboni, 
així i tot, actualment en comparació amb el passat el procés és més sostenible doncs 
s’utilitza ferralla reutilitzable. Pel que fa el formigó, es produeixen emissions directes al llarg 
del transport dels materials que el conformen i indirectes referents en la generació de 
l’electricitat que s’utilitza en el procés fabricació (mescladora, trituradores d’àrids, etc.). 
Actualment també existeixen iniciatives sostenibles amb la utilització d’àrids reciclats. 

5.2. Consum d’energia 

Una vegada disponibles els materials l’aspecte ambiental més important a tenir en compte és 
el transport fins a obra i la seva posta a punt. Normalment el procés de transport es realitza 
amb camions produint-se emissions en el trajecte. Una vegada en obra hi ha un consum 
d’energia associat a la col·locació del forjat, moviment de les xapes, bombeig del formigó, 
vibrador, etc. 

5.3. Residus en obra 

Els residus en obra varien si es tracta d’un forjat mixt prefabricat o in situ. En el primer cas es 
generen menys residus que en el segon doncs es tracta d’un procés industrial amb un 
control molt més estricte. El forjat muntat in situ genera residus com xapes desaprofitades 
per desperfectes, formigó endurit no aprofitable, restes de xapa quan es fan talls, cargols, 
etc.  
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6. Estat de la qüestió 

L’estat actual de les investigacions sobre forjat mixt utilitzant simulacions per elements finits 
es pot dividir en tres classes segons les dimensions del model: estudis a escala 
microscòpica, estudis a escala mitjana i estudis a macroescala. 

6.1. Estudis a escala microscòpica 

Els estudis a escala microscòpica es basen en la simulació del comportament d’emboticions 
aïllades o patrons de nervi. Aquests estudis no tenen en compte la mecànica global de la 
llosa, la interacció entre patrons o emboticions consecutives o la flexió transversal del nervi 
en cas de simular únicament emboticions aïllades. En aquesta línea d’estudi s’han centrat 
principalment Seres i Dunai [5],[11] i [14], i Ferrer [6],[9]. 

Ferrer simula l’assaig Pull-Out amb un únic patró de nervi i realitza un estudi paramètric per 
determinar quines variables geomètriques tenen més influència sobre la resistència de la 
llosa. Arriba a la conclusió de que el factor que més afecta a resistència és la pendent de les 
emboticions; també estudia la sensibilitat de la resistència quan es varia la llargària, 
amplada, separació i alçada de les emboticions, l’angle de l’embotició longitudinal, l’angle del 
perfil, el coeficient de fricció, el gruix de la xapa i l’alternança del sentit dels relleus. Ferrer 
també ha analitzat la interacció entre el formigó i l’acer analitzat la flexió transversal, l’efecte 
cunya, el desallotjament de les emboticions del seus negatius, l’efecte cúpula i els punts 
d’interacció a la base de les emboticions. Una de les conclusions a la que arriba és que la 
distribució de tensions tallants és uniforme al llarg de tota la proveta. 

Seres i Dunai [5], [11], [14], en canvi realitzen simulacions de l’assaig Pull-Out d’una o vàries 
emboticions posades en línea i encasten el formigó, simulen l’assaig a tracció sense deixar 
que el formigó pugui alliberar-se verticalment. 

Els autors separen el seu estudi en dues parts en funció de si analitzen el comportament del 
formigó o de la xapa d’acer. 

Per estudiar el formigó Seres i Dunai han simulat emboticions de secció trapezoïdals o 
circulars [5],[11] amb formigó fissurable i la xapa d’acer amb propietats elàstiques. D’aquesta 
manera han analitzat les direccions de les fractures del formigó, han determinat les corbes 
càrrega desplaçament i han observat com varia la càrrega final i la direcció de les fractures 
en funció de la densitat del mallat. Els autors també han realitzat estudis paramètrics de 
l’alçada i la llargària de les emboticions i del gruix de xapa.  
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Per estudiar l’acer  Seres i Dunai [5] han donat al formigó propietats de sòlid elàstic i han 
utilitzat per l’acer un model elàstic-perfectament plàstic. D’aquesta manera els autors han 
analitzat el procés de plastificació en les emboticions circulars i observen que aquest fet 
provoca un tram no lineal en la corba càrrega - desplaçament. 

Els autors han creat un tercer tipus de model [5],[11] on introdueixen formigó fissurable i acer 
elàstic - perfectament plàstic. Han analitzat la variació de la resistència en funció del 
coeficient de fricció, han estudiat la propagació de les fractures del formigó, com afecta en la 
direcció d’aquestes la densitat del mallat i han observat que la fallida de l’embotició ve 
donada per la fallida del formigó. També han comparat el comportament d’una embotició 
circular amb radi de curvatura a la seva base amb la mateixa embotició sense radi de 
curvatura i no han observat diferències en la força màxima ni en la distribució de tensions; si 
han comprovat que en el model sense radi de curvatura les tensions tenen valors menors. 

Respecte aquests estudis en el projecte es simularà l’assaig Pull-Out amb un únic patró de 
nervi com fa Ferrer [6] i es farà un estudi paramètric com els realitzats per aquests autors 
variant el gruix de la xapa, el coeficient de fricció, l’amplada de l’embotició, el radi de 
curvatura de les emboticions circulars i les alçades de les emboticions. S’estudiarà el 
comportament de la xapa d’acer però no la fissuració del formigó com fan Seres i Dunai. 
D’una altre banda, el formigó es deixarà lliure verticalment com fa Ferrer, ja que és el que 
succeeix a la realitat. Es compararan els resultats de l’estudi paramètric del projecte amb els 
obtinguts per aquests autors. 

6.2. Estudis a escala mitjana 

Els estudis a escala mitjana es centren en la simulació de l’assaig Pull-Out en tota la seva 
geometria. Aquest tipus d’anàlisi ha estat abordat per López Ávila, et al. [19] i per Chen i Shi 
[4] entre altres. 
 
Ávila, et al. [19] realitzen dos simulacions Pull-Out, una amb un únic patró de nervi com fa 
Ferrer [6] i una altra amb la geometria completa; els autors conclouen que no hi ha 
diferències entre les dues simulacions i, per tant, el model simplificat és capaç d’explicar de 
manera coherent el que succeeix en la geometria completa. Les condicions de contorn sobre 
el formigó són les mateixes que les utilitzades per Ferrer [6], s’imposen ressorts transversals 
per simular el pes propi i el bloc de formigó pot separar-se de l’acer verticalment. Els autors 
utilitzen un model pel formigó on es possible observar la seva fractura, el nervi d’acer 
contempla el disseny de les emboticions en la cara lateral i el desplaçament és imposat 
sobre el formigó. 
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Chen i Shi [4] simulen també l’assaig Pull-Out en tota la seva escala però el nervi és 
totalment pla, no consideren el disseny de les emboticions de manera física sinó que els 
autors introdueixen modes de contacte i paràmetres per simular el seu efecte. El bloc de 
formigó està fixat longitudinalment però es deixa lliure en el pla transversal del nervi en sentit 
vertical; s’imposen forces transversals per simular el seu pes propi. Així i tot, degut a que el 
nervi es pla no es observable l’efecte cunya ni la separació entre els dos materials. El 
desplaçament es imposat sobre la xapa d’acer. 

Respecte aquests estudis en el projecte es simularà el nervi amb les emboticions físicament, 
per tant, es podrà observar l’efecte cunya i l’efecte cúpula sobre les emboticions. S’imposarà 
el desplaçament sobre la xapa d’acer com fan Chen i Shi [4]. El model utilitzat pel formigó no 
serà fissurable, per tant, no es podrà observar la seva fallida com fan Ávila, et al. [19]. Es 
faran dos simulacions amb dos condicions de contorn pel formigó, una com es fa en aquests 
estudis, amb ressorts transversals per simular el pes propi i la possibilitat de que hi hagi 
separació entre els dos materials, i una altra amb el bloc encastat. D’aquesta manera es 
podrà observar quina és la influència de les condicions de contorn del formigó sobre la 
resistència a rasant entre els dos materials. 

Havent simulat l’assaig Pull-Out tant en tota la seva geometria com només amb un únic patró 
de xapa es podrà fer com Ávila, et al. i comprovar si els models locals són vàlids alhora de 
predir el comportament global. També es podrà comprovar si la distribució de tallants és 
constant al llarg de tota la proveta com afirma Ferrer [6]. 

6.3. Estudis a macroescala 

Els estudis a macroescala són aquells que simulen tot el nervi de la llosa, ja sigui només la 
xapa d’acer o l’acer amb el formigó. Els autors que han realitzat estudis en aquest àmbit són: 
Chen i Shi [4], Mistakidis i Dimitriadis [8], Baskar [10] i Fernández [2].  

Chen i Shi [4] han modelitzat tota la llosa completa amb 4 nervis amb condició de simetria en 
la part central, el formigó ha estat modelat com a fissurable, han restringit la separació 
vertical entre els dos materials i els nervis d’acer han estat modelats sense emboticions a la 
cara lateral; els autors han introduït modes de contacte i paràmetres per simular el seu 
efecte. A nivell de resultats Chen i Shi han realitzat un estudi paramètric variant el coeficient 
de fricció i la llum a rasant Ls i han obtingut, entre d’altres, els següents resultats: 

- La capacitat de càrrega s’incrementa al augmentar el coeficient de fricció 
- El lliscament no és constant al llarg de tota la llum de la llosa, aquest és més gran 

en els extrems i menor en el centre de la llum 
- Les tensions a rasant no són constants al llarg de la llum, en la regió de flexió pura 

són menors que en els extrems de la llosa, en la regió de longitud a tallant (Ls) 
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- La xapa d’acer no arriba a plastificar durant la simulació 

Mistakidis i Dimitriadis [8] centren el seu estudi en l’anàlisi del nervi d’acer, deixant de banda 
el formigó. Concretament simulen mig nervi amb emboticions en les cares laterals i amb 
condicions de simetria a les parts central i laterals. Realitzen dos simulacions diferents, una a 
tracció i una altra a flexió, també duen a terme estudis paramètrics del gruix de la xapa i de 
l’alçada de les emboticions.  

Baskar [10] simula tres models diferent de nervi: sense emboticions, amb emboticions i amb 
emboticions i connectadors, en tots ells el formigó és fissurable. Entre altres conclusions 
Baskar observa que pel model sense emboticions hi ha lliscament en la zona de flexió pura 
mentre que quan s’introdueixen els relleus aquest lliscament deixa d’existir. 

Fernández [2] simula un nervi amb emboticions a les cares laterals i explica el comportament 
de la xapa de manera qualitativa. 

Respecte aquests estudis en el projecte es simularà un nervi amb emboticions en la cara 
lateral i s’explicarà de manera detallada el comportament de la xapa quan es produeix la 
flexió, en aquest sentit, s’observarà millor el comportament de les emboticions que en Chen, 
Shi i Baskar, doncs es podrà observar l’efecte cunya i la separació dels materials però no 
s’introduirà el formigó com a fissurable. Es realitzarà un estudi de les tensions tangencials i 
es compararan els resultats amb els de Chen i Shi i s’estudiarà la connexió també en la zona 
a flexió pura com fa Baskar. No es realitzarà cap tipus d’estudi paramètric. Els resultats 
s’analitzaran qualitativament i quantitativament. 

6.4. Estat dels elements finits 

L’estat actual dels elements finits permet que el formigó es pugi modelitzar com a fissurable, 
com a sòlid elàstic o com a superfície rígida. Dins el primer cas hi ha autors com Seres i 
Dunai [5], [11], [14] i Ávila, et al. [19] que estudien amb precisió el comportament a nivell 
micromecànic. Shen, Chi i Baskar també utilitzen formigó fissurable però en models a 
macroescala i sense arribar a explicar el comportament de les emboticions. Dins el segon 
cas hi ha també Seres [14] quan estudia el comportament de la xapa i dins el tercer hi ha 
Ferrer [6]. En els models d’elements finits d’aquest projecte el formigó es simularà com a 
sòlid elàstic (element SOLID187) doncs l’objectiu és estudiar el nervi d’acer i no tant el 
comportament del formigó. 

L’acer es pot simular com a lineal o com a no lineal depenent si en l’anàlisi es vol prioritzar 
l’estudi del formigó o de la xapa respectivament. Seres i Dunai [5], [11], [14] introdueixen un 
model a lineal (SHELL63) quan estudien el comportament del formigó i un model no lineal 
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(SHELL181) quan analitzen el comportament de la xapa. Shen, Chi i Ferrer utilitzen també 
l’element SHELL181 amb models multilineals. Baskar i Fernández utilitzen models bilineals 
amb els elements SHELL96 i SHELL181 respectivament. Tots els autors mencionats utilitzen 
elements tipus placa, en canvi, Ávila,et al. simulen l’acer com a sòlid amb un model 
elastoplàstic bilineal. En el cas d’aquest projecte, com es centre sobretot en l’estudi del 
comportament de la xapa d’acer, s’utilitzarà un element placa (SHELL281) amb un model 
bilineal. 

Respecte els elements de contacte, Shen, Chi, Seres i Dunai utilitzen un contace no lineal 
superfície-superfície amb elements CONTA170 i TARGE173 i interfícies deformables. 
Baskar en canvi utilitza un contacte lineal mitjançant l’element COMBIN14 i Ávila, et al. 
utilitzen un contacte node a node. Ferrer utilitza els elements CONTA170 i TARGET173 però 
amb superfície rígida. En el projecte es modelitzarà el contacte de la mateixa manera en que 
ho fan Shen, Chi, Seres i Dunai. 

Finalment, en el projecte es modelitzarà la fricció mitjançant amb el mateix model de 
Coulomb utilitzat per Ferrer, Shen, Chi, Seres i Dunai. 
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7. Descripció dels assaigs 

7.1. Assaig Pull-Out 

L’objectiu de l’assaig pull out és comprovar la resistència a rasant del nervi d’acer. La 
disposició de l’assaig consisteix en encarar dos nervis separats mitjançant una placa rígida 
d’acer de 5 mm de gruix, els dos perfils són units mitjançant dues fileres de cargols a cada 
lateral.  

Sobre els perfils d’acer s’encofren dos blocs de formigó; a més a més, dins cada bloc 
s’introdueixen dues barres d’acer amb l’objectiu de poder traccionar el formigó per la seva 
part inferior al llarg de l’experiment. Sobre els blocs, transversalment, hi ha situats uns 
ressorts amb l’objectiu de simular el pes propi del formigó contra els nervis d’acer.  

En el moment de l’assaig s’estira la xapa d’acer a tracció en sentit vertical cap a dalt mentre 
que el formigó és tracciona mitjançant les barres d’acer verticalment cap avall. Tota aquesta 
descripció es pot veure en la figura 8.1.1. 

 

 

 

 

 

 

És important esmentar que no s’han realitzat assaigs  Pull-Out amb la xapa INCO 70.4 però 
es simularà aquest assaig com a pas previ per passar després a l’assaig a flexió. 

7.2. Assaig a flexió 

L’assaig que es va dur a terme al Laboratori d’Elasticitat i Resistència de Materials (LERMA) 
es troba normalitzat per l’Eurocodi 4, la llosa mixta es recolza en els dos extrems i s’apliquen 
dues càrregues lineals simètriques mitjançant dos perfils, aquests alhora són carregats 
respectivament amb una càrrega puntual P. Les càrregues lineals es situen a una quarta i 
tercera part respectivament de la llum de la llosa, com es pot apreciar en la següent figura: 

Placa rígida 

Xapa 

Pressió dels ressorts transversals 
Barres enroscades 

Tracció inferior 

Formigó 

Figura 7.1.1. Assaig Pull-Out [6] 
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Les càrregues P s’aconsegueixen mitjançant un cilindre hidràulic. Per tal d’assegurar un 
repartiment equitatiu de les càrregues lineals al davall dels perfils HEB 100 s’introdueixen 
dos corrons i alhora davall d’aquests dues tires de neoprè de 100 mm de gruix. Aquestes 
tires de neoprè descansen alhora sobre una superfície d’arena.  

La llosa està suportada per una articulació en un extrem i per un corró en l’altre. Aquest 
muntatge permet tenir entre les dues càrregues un moment flector constant i un tallant nul. 
D’altre banda, entre els suports i les càrregues es té un moment lineal i un tallant constant.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Com es veu en la figura 7.2.3 es disposen de dos captadors de desplaçament situats en 
els punts d3 i d4, d’aquesta manera es pot mesurar la fletxa de la llosa quan es produeix la 
flexió. En els punts d1 i d2 també hi ha situats captadors de desplaçament per mesurar el 
moviment relatiu entre la xapa i el formigó. 
 
A continuació es pot veure l’esquema de l’assaig amb les mesures de la llosa i la seva 
massa. 
 
 

Figura 7.2.1 Distribució de l’assaig a flexió normalitzat [7] 

 P 
h c 
h p 

P 

L 

L   =  L 
4 s L   =  L 

4 s 

b 

h t 

Corrons Suport de neoprè 

Corró Articulació 

Figura 7.2.2 Diagrama de moments 
flectors i d’esforços tallants [7] 

Figura 7.2.3 Captadors de desplaçament [15] 

Ls 

d4 

d2 d1 

Ls 

d3 
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Les mesures de la xapa INCO 70.4 es poden veure en la següent figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acer utilitzat per a la fabricació de la xapa INCO 70.4 és del tipus S280GD + Z275 i 
complia amb la normativa europea EN 10147. Anteriorment al procés de conformat es va 
fer un galvanitzat sobre la superfície de l’acer de 275 gr/m2. D’una altra banda, per 
determinar la tensió de límit elàstic es varen prendre mostres de les xapes assajades i es 
va obtenir un valor de 342 N/mm2 [15]. 
 
D’una altra banda, es varen prendre provetes cilíndriques del formigó amb el que es 
varen fer les lloses, el curat que es va fer a les provetes va ser el mateix que en el cas de 
les lloses. La resistència mitja demanada va ser de 25 N/mm2, al realitzar-se els assaigs 
de resistència es va obtenir una resistència major de 33,64 N/mm2 [15]. 
 
Durant el procés d’elaboració de les lloses es van tenir en compte el següents aspectes 
[15]: 
 

- Introducció de dos inductors de fissura a una distància de 600 mm de cadascun 
dels extrems per afavorir l’aparició de la fractura del formigó (figura 8.2.4) 

- La xapa no va ser netejada ni es van aplicar productes desengreixants excepte a 
la base del nervi. És a dir, en el moment de l’encofrat la xapa es trobava en les 
mateixes condicions de com va sortir de fàbrica per no alterar les condicions de 
fricció i adherència 

- A la zona de la xapa exempta d’emboticions, a la base del nervi, es va realitzar un 
untat amb un oli insoluble en aigua per eliminar l’adherència química entre el 
formigó i l’acer 

 
Ls=600 

 

L = 2600 mm 

ht=180 752 kg 

1400 Ls=600 

Figura 7.2.4 Disposició de l’assaig [15] 

Inductor de 
fissura 

Figura 7.2.5 Mesures en mm de la xapa INCO 70.4 [16] 
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8. Simulacions mitjançant elements finits 
 
Les simulacions realitzades mitjançant els elements finits es poden separar en tres parts 
en funció de l’escala geomètrica: 

- Microescala: simulacions de l’assaig Pull-Out amb models amb un únic patró de 
xapa 

- Escala mitjana: simulacions de l’assaig Pull-Out a geometria completa 
- Macroescala: simulacons de l’assaig a flexió 

 
En el cas de les simulacions Pull Out amb un únic patró de xapa s’ha realitzat un estudi 
paramètric com fa Ferrer en la seva tesi [6] per estudiar com varia la resistència a rasant 
en funció dels següents paràmetres geomètrics i físics: 
 

- Radi de curvatura de les emboticions circulars, r 
- Alçada de les emboticions circulars, h1 
- Alçada de l’embotició longitudinal, h2 
- Coeficient de fricció, μ 
- Gruix de la xapa, t 
- Separació entre emboticions, s 

També s’ha realitzat un estudi de com varia la resistència degut a les toleràncies de 
fabricació. 

Respecte les simulacions a escala mitjana, s’han realitzat dos simulacions del Pull- Out 
complet, una on el formigó es pot separar verticalment de la xapa d’acer, situació real, i una 
segona simulació, situació fictícia, on el formigó es troba encastat, d’aquesta manera es 
podrà analitzar com varia la resistència en funció de les condicions de contorn del formigó. Al 
passar a simular l’assaig Pull-Out des d’un model simplificat a un altre complet 
geomètricament s’ha pogut verificar si les simulacions que es fan a escala petita són vàlides 
com a representació dels fenòmens a escala més gran. 

En la simulació a macroescala de l’assaig a flexió s’han comparat els resultats del simulador 
amb els obtinguts al laboratori per calibrar el model. S’ha fet un estudi qualitatiu i quantitatiu, 
s’ha estudiat la distribució d’esforços tallants al llarg del nervi i s’ha analitzat la connexió entre 
la xapa i el formigó en la zona de flexió pura. 

L’ordinador utilitzat per fer les simulacions té un processador AMD Phenom X4 955 amb 4 
nuclis i 3.2 GHz de freqüència, 16 GB de memòria RAM i una targeta gràfica Nvidia 9800GT. 
En total s’han realitzat 32 simulacions (Figura 9.1) i s’han necessitat 448 GB de memòria en 
el disc dur. El simulador utilitzat ha estat el software ANSYS en la versió 13.   
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Figura 9.1 Simulacions realitzades 
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8.1. Característiques generals dels models 

A continuació es fa un petit llistat de les característiques comunes de tots els models 
d’elements finits fets en el projecte. Hi ha una ampliació d’aquest apartat en els annexes. 

- Mètode de càlcul: no lineal (mètode iteratiu de Newton – Raphson) 
- Modelització de l’acer: lineal – perfectament plàstic.  
- Element utilitzat per modelar l’acer: SHELL281 
- Modelització del formigó: lineal 
- Element utilitzat per modelar el formigó: SOLID187 
- Modelització de la fricció: model rígid de Coulomb 
- Elements utilitzats per modelar el contacte: TARGE170 i CONTA174 

8.2. Simulacions a microescala. Assaig Pull – Out simplificat 

8.2.1. Modelització de l’assaig 

En totes les simulacions paramètriques a microescala s’ha simplificat l’assaig Pull Out a un 
sol patró d’acer i s’ha fet un refinament del mallat en les emboticions circulars i en les 
fronteres de l’embotició lateral. S’han acoblat la primera i la darrera línia de nodes com es pot 
veure en la figura 8.2.1.2, en conseqüència, els nodes de les dues fileres tenen el mateix 
desplaçament, els mateixos girs i l’amplada del patró és manté constant al llarg de la 
simulació. 

Per aconseguir el moviment de la xapa d’acer s’imposa un desplaçament igual a l’amplada 
del patró sobre el node més petit dins dels acoblats. S’ha imposat simetria en el pla ZY en un 
extrem de la xapa i en l’altre s’ha restringit el moviment de tota la línea de nodes en les 
direccions Y i X i s’ha deixat lliure el moviment en Z. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1.2 
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Respecte les condicions de contorn del formigó, s’impedeix el moviment en la direcció Z i X i 
se l’ha deixat lliure en Y. En la seva part superior, a cada extrem, s’ha introduït un ressort 
vertical mitjançant l’element LINK11 per simular el seu pes propi. Amb aquestes condicions 
es deixa la possibilitat al formigó de separar-se verticalment quan es produeix la tracció de la 
xapa. També s’ha imposat simetria respecte el pla ZY. 

 

 

 

 

 

 

 

En total en el model es tenen 24464 elements i  32986 nodes, dels quals 10356 són de 
l’acer, 8 són de l’element link11 i 22622 són del formigó. El temps computacional ha variat 
entre les 4 i les 6 hores depenent de la combinació paramètrica que es simulava. 

A continuació, en la figura 8.2.1.5 i en la taula 8.2.1.1 es mostren les mesures de la cara 
lateral de la xapa. En  el laboratori, degut a la variabilitat en els processos de fabricació, es 
varen obtenir diferències entre l’alçada nominal i real de les emboticions, d’aquí el fet que 
s’hagi decidit fer un estudi resistent comparant la resistència teòrica amb la real. 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1.5 Mesures de la xapa INCO 70.4 [15] 
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Al llarg de l’estudi paramètric es prendran com a referència les següents mesures, l’alçada 
de les emboticions són les mesurades al laboratori: 

- Gruix de xapa, t = 0.8 mm 
- Alçada de les emboticions circulars, h1 = 2.8 mm 
- Alçada de les emboticions longitudinals, h2 = 2 mm 
- Coeficient de fricció, μ = 0.5 
- Amplada del patró de xapa, s = 53 mm 
- Radi de curvatura de les emboticions circulars, r = 3 mm 

Quan es variï un dels paràmetres geomètrics per veure com varia la resistència els altres es 
mantindran constants en els valors de referència, és a dir, no és tindran en compte efectes 
creuats. 

 

 

 

 

 

 

 Mesures nominals Mesures reals 

Embotició circular 

Diàmetre de l’embotició (mm) - 17 mm 

Profunditat de les emboticions (mm) 4 mm 2.8 mm 

Embotició longitudinal en la cara lateral 

Profunditat de les emboticions 3 mm 2 mm 

Longitud de les emboticions - 47 mm 

Taula 8.2.1.1 Mesures de la xapa INCO 70.4 [15] 
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8.2.2. Comportament general 

En totes les simulacions paramètriques s’han observat trets comuns en el comportament de 
la xapa d’acer en la seva deformada, les tensions principals i les tensions de Von Mises. 

Al llarg de les simulacions s’ha vist com es produïa sempre la mateixa deformada, el patró de 
xapa ha flectat transversalment produint-se la màxima deformació en el moment de força 
màxima, en aquest instant sempre s’ha observat com el formigó es separava de l’acer i la 
xapa recuperava a continuació part de la deformada. 

En les tensions principals s’ha observat en totes les simulacions l’efecte cúpula en les 
emboticions i els punts de contacte entre la xapa i el formigó en la part frontal de les 
emboticions circulars. 

Les tensions de Von Mises observades en les simulacions tenen com a punts en comú les 
zones de màxima tensió a les voreres de les emboticions, les mateixes zones plastificades 
una vegada el formigó s’ha separat de la xapa, els mateixos punts de contacte entre els dos 
materials i el mateix canvi tensional després de que el formigó s’hagi separat del patró 
d’acer. 

Un anàlisi més detallat d’aquests aspectes es pot trobar en els annexes del projecte.  

 

8.2.3. Estudi paramètric 

L’objectiu de l’estudi paramètric és estudiar com es veu afectada la resistència de la llosa 
quan es produeixen variacions en les mesures del disseny de la xapa d’acer o canvis en les 
variables físiques (coeficient de fricció) 

 

8.2.3.1. Comparació de la resistència teòrica vers la real 

Com s’ha comentat en l’apartat 8.2.1, en el laboratori es varen detectar diferències entre les 
alçades nominals de les emboticions i les reals. Aquest fet prové de la variabilitat alhora de 
fabricar els perfils nervats d’acer. La Figura 8.2.3.1.1 mostra com varia la força que s’ha de 
fer per estirar la xapa en funció del seu desplaçament. El pic de càrrega màxima es 
correspon amb el moment en que el formigó es separa de l’acer. S’observa com la diferència 
entre la resistència nominal (teòrica) i real és significativa degut a la diferència en les alçades 
de les emboticions. 
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8.2.3.2. Alçada de les emboticions circulars 

S’ha estudiat com varia la resistència que ofereix el forjat mixt en l’assaig Pull-Out variant 
l’alçada de les emboticions circulars des d’1 mil·límetre fins a 5 mil·límetres d’un en un, tot 
incloent també el cas de 2.8 mm que es tracta de les mesures reals de l’embotició.  Per a 
cada valor d’alçada s’ha representat la corba força – desplaçament. Figura 8.2.3.2.1. També 
s’ha representat en el Figura 8.2.3.2.2 la força màxima obtinguda en funció de cada alçada. 

  Alçada nominal [mm] Alçada real [mm] 

Embotició lateral 3 2 

Emboticions circulars 4 2.8 
Taula 8.2.3.1.1 

Figura 8.2.3.1.1 

Fmax teòrica = 17800 N 

Fmax real = 6600 N 
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Taula 8.2.3.2.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa com l’alçada de les emboticions circulars, sobretot a partir dels tres mil·límetres, té 
una gran influència sobre la resistència a rasant del forjat mixt. Respecte el comportament de 
la xapa s’han observat tres canvis característics a mesura que s’augmentava l’alçada de les 
emboticions: 

1) La deformada residual de la xapa és més gran. Aquest és un fet coherent doncs 
és necessita una fletxa en la flexió transversal més gran per desencaixar les 
emboticions dels seus negatius 

 

Alçada embotició [mm] Força màxima [N] 

1 6.04E+03 

2 6.18E+03 

2.8 6.60E+03 

3 7284.172 

4 15811.6 

5 30950.64 

Figura 8.2.3.2.2 

Figura 8.2.3.2.1 
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2) Quan l’alçada de les emboticions circulars és menor que l’alçada de l’embotició 

longitudinal les forces de reacció es localitzen sobre l’embotició longitudinal. En el 
moment en que les emboticions de secció circulars són més altes que la 
longitudinal les forces de reacció nodals és localitzen en les emboticions circulars. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3) Per alçades baixes no hi ha tensions residuals en les parts frontals de les 
emboticions circulars i no es produeixen deformacions. Per alçades grans es 
detecten tensions residuals en la part frontal de les emboticions i deformacions 
plàstiques. 
 
 
 
 

Figura 8.2.3.2.3. Deformada residual per 
h1 = 1 mm augmentada en un factor 10 

Figura 8.2.3.2.4 Deformada residual per 
h1 = 4 mm augmentada per en factor 10 

Figura  8.2.3.2.5. Forces de reacció 
nodals quan h1 = 1 mm i h2 = 2mm 

Figura  8.2.3.2.6.  Forces de reacció 
nodals quan h1 = 5 mm i h2 = 2mm 
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8.2.3.3. Alçada de l’embotició longitudinal 

Un altre paràmetre estudiat ha estat l’alçada de l’embotició longitudinal, aquesta s’ha anat 
variat des d’1 mil·límetre fins a 5 mil·límetres d’un en un. En el gràfic força - desplaçament es 
pot veure, com ja s’havia observat en el cas de les emboticions circulars, com la variació de 
la resistència és significativa en funció de l’alçada de l’embotició. Tant en el cas anterior com 
en aquest el resultats són coherents amb l’observat per Ferrer[6] en la seva tesi. En el Figura 
8.2.3.3.2 es pot observar com varia la força màxima en funció de l’alçada de l’embotició 
longitudinal. 

 

Figura 8.2.3.2.7 Deformada (augmentada 
en un factor 20) de l’embotició circular i 
tensions residuals per h1 = 1 mm 

Figura 8.2.3.2.8. Deformada (augmentada 
en un factor 20) de l’embotició circular i 
tensions residuals per h1 = 5 mm 

Figura 8.2.3.3.1 
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També s’han detectat els següents canvis en el comportament de la xapa d’acer en funció de 
l’alçada de l’embotició longitudinal: 

 
1) Com ja succeïa amb l’embotició circular, quan més gran és l’alçada de l’embotició 

longitudinal més grans són les deformacions en la deformada final 
 

   

 

  

 

 

 

  
2) Quan l’alçada de les emboticions circulars és més gran que la de l’embotició 

longitudinal les forces de reacció nodals estan localitzades en les primeres. En el 
moment en que l’alçada de les emboticions circulars és superada per l’alçada de 
l’embotició longitudinal les forces de reacció nodals es localitzen en aquesta 
darrera. Figures 8.2.3.3.5 i 8.2.3.3.6. 

Alçada  [mm] Força màxima [N] 

1 5006.932 

2 6598.44 

3 18142.04 

4 27825.42 

5 38978.52 

Taula 8.2.3.3.1 

Figura 8.2.3.3.3. Deformada final per h2 = 1 
mm multiplicada per un factor 5  

Figura 8.2.3.3.4 Deformada final per h2 = 5 
mm multiplicada per un factor 5  

Figura 8.2.3.3.2 
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3) A més alçada més tensions residuals queden en tota la zona lateral del patró de 
xapa i més gran és la deformada de l’embotició longitudinal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
  
 

Figura 8.2.3.3.5. Forces de reacció 
nodals quan h1 = 2.8 mm i h2 = 1mm 

Figura 8.2.3.3.6. Forces de reacció 
nodals quan h1 = 2.8 mm i h2 = 5 mm 

Figura 8.2.3.3.7. Tensions residuals per 
h2 = 1 mm 

Figura 8.2.3.3.8. Tensions residuals per h2 
= 5 mm 

Figura 8.2.3.3.9. Deformació de 
l’embotició longitudinal augmentada en un 
factor 20 quan h2 = 1 mm 

Figura 8.2.3.3.10. Deformació de 
l’embotició longitudinal augmentada en un 
factor  20 quan h2 = 5 mm 
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4) Per alçades grans s’observa la possible ombra de la primera embotició circular 
sobre l’embotició longitudinal. Expressat d’una altre forma, la base de l’embotició 
longitudinal està menys tensionada que la part superior probablement per la 
protecció de l’embotició circular. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3.4. Coeficient de fricció 

S’ha variat el coeficient de fricció des de 0 fins a 0.6 i s’ha comprovat comparant les corbes 
força – desplaçament que la influència que té sobre la resistència a rasant és significativa. En 
la Figura 8.2.3.4.2 també es pot observar com varia la càrrega màxima en funció de cada 
coeficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8.2.3.4.1.  

Figura 8.2.3.3.11. ombra de l’embotició circular 

Possible ombra de 
l’embotició circular 
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Pel que fa el comportament de la xapa d’acer s’ha observat com a mesura que es té un 
coeficient de fricció més elevat la part lateral del nervi es troba més tensionada i les zones 
plastificades amb tensions residuals augmenten. En la deformada també es pot observar 
com a mesura que es té un coeficient més elevat les deformacions permanents finals són 
més grans. En canvi, no s’han observat diferències en la localització de les forces de reacció 
nodals, sempre es troben situades en les emboticions circulars. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficient de fricció  Força màxima [N] 

0 706.28 

0.1 1057.11 

0.2 2352.46 

0.3 3622.46 

0.4 4909.42 

0.5 6598.44 

0.6 8319.95 
Taula 8.2.3.4.1 

Figura 8.2.3.4.3. Tensions de Von Mises en 
l’instant de força màxima per μ = 0 

Figura 8.2.3.4.4. Tensions de Von Mises 
en l’instant de força màxima per μ = 0.6 

Figura 8.2.3.4.2 
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L’evolució de la força màxima en funció del coeficient de fricció és homòloga al observat per 
Ferrer [6]. Seres i Dunai [5],[11] també obtenen que l’efecte sobre la resistència és 
significatiu però el comportament en la corba força - desplaçament és diferent al modelitzar 
únicament una embotició. 

8.2.3.5. Gruix de la xapa d’acer 

S’ha comprovat com la variació del gruix de la xapa té un efecte significatiu sobre la 
resistència del forjat mixt. De tots els gruixos de xapa simulats només els compresos entre 
0.8 i 1.2 mm  tenen una aplicació pràctica, gruixos superiors a 1.2 mm són de difícil 
mecanitzat i pràcticament inexistents comercialment però es tenen en compte per completar 
l’estudi des d’un punt de vista teòric.  

Figura 8.2.3.4.6. Tensions residuals de Von 
Mises per μ = 0.6 

Figura 8.2.3.4.5. Tensions residuals de Von 
Mises per μ = 0 

Figura 8.2.3.4.7. Deformada final augmentada 
en un factor 10 per μ = 0 

Figura 8.2.3.4.8. Deformada final 
augmentada en un factor 10 per μ = 0.6 
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Tant el comportament del gràfic força – desplaçament com el de la força màxima en funció 
del gruix són coherents amb el vist per Ferrer [6]. Seres i Dunai també obtenen que el gruix 
de xapa és un paràmetre significatiu en la resistència però, com en el cas de la fricció, el 
comportament de la corba força – desplaçament és diferent al modelitzar una sola embotició 
i considerar el formigó com a fissurable [5],[11].   

Gruix [mm] Força màxima [N] 

0.8 6597.71 

1 10593.48 

1.2 15149.82 

2 29078.00 

2.5 39058.74 

3 67272.38 

3.5 96047.00 

Taula 8.2.3.5.1 

Figura 8.2.3.5.1 

Figura 8.2.3.5.2 
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Respecte el comportament s’ha detectat com la deformada en l’instant de la força màxima 
per a gruixos menors és major que per gruixos majors, aquest és un fet coherent doncs a 
major gruix de xapa més inèrcia es té en la secció i, per tant, la rigidesa és major.   

 

 

 

 

 

 

  

També es detecten diferències en l’estat tensional de la cara lateral del nervi d’acer, tant en 
l’instant de força màxima com en les tensions residuals. En l’instant de força màxima per a 
gruixos baixos les zones amb tensions elevades són menors que per a gruixos elevats, 
també s’observa com per a gruixos baixos les tensions màximes es localitzen en les 
fronteres de les emboticions, en els punts de contacte en les cares frontals de les 
emboticions circulars i en la part superior de l’embotició longitudinal mentre que per gruixos 
elevats les part més tensionada, a més a més de en les emboticions, és la zona central del 
patró de xapa. Pel que fa les tensions residuals, quan major és el gruix de xapa més grans 
són les zones plastificades a les bases de les emboticions i en els punts de contacte. També 
s’observa com per gruixos elevats la part superior de l’embotició longitudinal apareix 
plastificada mentre que per gruixos baixos això no succeeix. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.3.5.3. Deformada en l’instant de 
força màxima augmentada en un factor 10 
per un gruix de xapa de 0,8 mm 

Figura  8.2.3.5.4. Deformada en l’instant 
de força màxima augmentada en un factor 
10 per un gruix de xapa de 3,5 mm 

Figura 8.2.3.5.5. Tensions de Von Mises en 
l’instant de força màxima i gruix de xapa de 
0,8 mm 

Figura 8.2.3.5.6. Tensions de Von Mises en 
l’instant de força màxima i gruix de xapa de 
3.5 mm 
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No s’han detectat canvis en la localització de les reaccions nodals, per a tots els gruixos 
aquestes sempre  es localitzen principalment en les cares frontals de les emboticions 
circulars. 

8.2.3.6. Radi de curvatura 

S’ha variat el radi de curvatura de les emboticions circulars i s’ha verificat que es tracta d’un 
paràmetre que no afecta a la resistència a rasant del forjat mixt per els valors considerats. 
S’han fet 3 simulacions provant radis d’1, 2 i 3 mm i no s’han detectat canvis en el 
comportament de la xapa d’acer, ni en l’estat tensional de Von Mises, ni en les reaccions 
nodals, ni la deformada ni en les tensions principals. Aquest fet concorda amb l’observat per 
Seres [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.3.5.7. Tensions residuals de Von 
Mises per 0,8 mm de gruix de xapa 

Figura 8.2.3.5.8. Tensions residuals de Von 
Mises per 3,5 mm de gruix de xapa 

Figura 8.2.3.6.2 

r = 2 mm r = 1 mm 

Figura 8.2.3.6.1 

r = 3 mm 

Figura 8.2.3.6.3 
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8.2.3.7. Amplada del patró de xapa 

En l’estudi de l’amplada del patró de xapa no s’han observat canvis significatius en la 
resistència del forjat. Al augmentar l’amplitud del patró, s, les emboticions sempre ocupen la 
mateixa posició respecte el punt central de la xapa, és a dir, simplement s’ha augmentat 
l’amplitud dels extrems. Figures 8.2.3.7.1 i 8.2.3.7.2. En aquest cas, tampoc s’han detectat 
diferències significatives en el comportament de la xapa en el referent a tensions de Von 
Mises, tensions principals, deformada i reaccions de forces nodals. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrer [6] obté que aquest és un paràmetre significatiu però amb poca mesura en 
comparació, per exemple, amb l’alçada de les emboticions. Aquest autor observa diferències 
en la resistència però estudia un interval d’amplituds molt més elevat - dels 35 mm fins els 
100 mm - en comparació amb el interval simulat en el projecte, dels 53 mm als 61 mm. 

Figura 8.2.3.6.4 

    
Figura 8.2.3.7.1 

S = 53 mm 

Figura 8.2.3.7.2 

S = 61 mm 
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8.3. Simulacions a escala mitjana 

S’han realitzat dos simulacions de l’assaig Pull-Out complet, una on es permet que el formigó 
es pugui separar verticalment del nervi d’acer i una altra amb el formigó encastat. Per 
aquestes simulacions s’ha eliminat la condició de simetria en sentit longitudinal doncs s’han 
encarat 7 patrons de xapa uns versos els altres. També s’han deixat dos patrons fora del 
formigó i únicament s’han acoblat els nodes de l’extrem inicial de la xapa per imposar el 
desplaçament sobre el de menor numeració; això permet la deformació longitudinal del nervi 
d’acer perquè la primera línea de nodes de la xapa no està acoblada amb la darrera. En el 
cas en que s’ha deixat lliure el formigó s’ha situat un ressort transversal mitjançant l’element 
Combin14 en cada extrem superior per simular-ne el seu pes propi. 

Els models del Pull-Out complet tenen 36747 nodes d’acer, 31640 nodes de formigó i un total 
de 52296 elements. En el cas del Pull-Out on es permet la separació vertical del formigó 
també hi ha 8 nodes i 4 elements associats als ressorts transversals. S’han necessitat 12 
hores de càlcul computacional per arribar a la solució de la simulació. 

Les mesures utilitzades són les comentades a l’apartat 8.2.1, són les mesures de referència 
utilitzades en l’assaig paramètric.  

 

 

 

  

Figura 8.3.1. Nervi d’acer de l’assaig Pull-
Out complet 

Figura 8.3.2. Pull-Out complet 

Acoblament dels 
nodes de l’extrem 
de la xapa 

Desplaçament 
imposat 

Figura 8.2.3.7.3 
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8.3.1. Pull – Out complet amb formigó lliure verticalment 

En la simulació del Pull-Out complet s’han detectat diferències vers la simulació simplificada 
amb un únic patró de xapa. A mesura que s’ha imposat el desplaçament el formigó no s’ha 
alliberat de manera uniforme en translació vertical sinó que es separa primer en l’extrem on 
s’imposa el desplaçament. Això provoca un gir de tot el bloc, separant-se del primer patró de 
la xapa i comprimint-ne el darrer. A mesura que es va imposant el desplaçament aquesta 
bolcada es fa més accentuada, el formigó es va separant dels primers patrons del nervi un a 
un i comprimeix cada cop més el darrer. Finalment, s’arriba a un punt en que només manté 
el contacte amb el darrer patró i es produeix la separació final dels dos materials. Aquest 
comportament es pot veure en les següents figures, l’escala ha estat augmentada en un 
factor 1,5 per poder apreciar amb més facilitat el moviment del formigó. 

A manera de recordatori, recalcar que el formigó ha estat modelat com a sòlid elàstic, per 
tant, la seva fissuració no és observable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.1.1 Separació inicial entre l’acer i 
el formigó 

Figura 8.3.1.2 Bolcada del formigó 

Figures 8.3.1.3 i 8.3.1.4 Separació final entre el formigó i l’acer 
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Aquest comportament del formigó afecta a la deformada del nervi d’acer, des de la figura 
8.3.1.6 fins la 8.3.1.12 les deformades han estat augmentades en un factor 50 per facilitar 
l’apreciació del comportament de la xapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.1.5 Vectors translació del formigó 

Figura 8.3.1.6 Flexió transversal del nervi 

Inflexió 
longitudinal 

Pressió del 
formigó 

Figura 8.3.1.7 Deformada del nervi en 0,1 
mm de desplaçament imposat 

Figura 8.3.1.9 Deformada del nervi en 4.95 
mm de desplaçament imposat 

Flexió transversal 

Figura 8.3.1.8 Deformada del nervi en 1 mm 
de desplaçament imposat 

Flexió transversal 

Inflexió 
longitudinal 

Pressió del 
formigó Pressió del 

formigó 

Inflexió 
longitudinal 
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S’observa com el nervi flecta transversalment en la seva part lateral. Aquest tipus de 
deformada ja s’havia observat en l’estudi d’un únic patró de xapa però s’ha detectat que no 
és uniforme al llarg de tot el nervi. En els darrers patrons de xapa la deformació és major que 
en els primers. Aquest fet es pot apreciar sobretot en les figures 8.3.1.9 i 8.3.1.10. 

Una altre diferència observada respecte la simulació amb un únic patró és la inflexió 
longitudinal en la part superior de la xapa. Degut a la bolcada del formigó es produeix una 
pressió descendent sobre el darrer patró de xapa, aquesta pressió provoca un arc 
longitudinal en tota la part superior del nervi. La part superior del nervi flecta cap a dalt en els 
primers patrons mentre que el darrer, degut a la pressió del formigó, té una deformada 
vertical descendent. Aquest comportament es pot apreciar en les figures 8.3.1.7, 8.3.1.8 i 
8.3.1.9. 

  

Figura 8.3.1.12 Deformada del nervi en 12 mm 
de desplaçament imposat 

Figura 8.3.1.10 Deformada del nervi en 9.13 
mm de desplaçament imposat 

Recuperació 
de l’acer  

Flexió transversal 

Figura 8.3.1.11 Deformada del nervi en 12 mm 
de desplaçament imposat.  
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En el moment en que el formigó es separa del darrer patró del nervi la part superior flecta 
cap a dalt degut a la flexió transversal de la cara lateral i a la recuperació elàstica. Figura 
8.1.3.10. Finalment, tota la part lateral del nervi retorna a la posició pràcticament inicial degut 
a recuperació elàstica de l’acer. Figures 8.3.1.11 i 8.3.1.12 

El comportament del bloc de formigó també afecta a la distribució de tensions de Von Mises. 
La deformada de les figures 8.3.1.13 – 8.3.1.18 ha estat augmentada en un factor 50 per 
facilitar l’estudi del nervi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.1.13. Tensions de Von Mises per 
0,1 mm de desplaçament 

Figura 8.3.1.14. Tensions de Von Mises per 
1 mm de desplaçament 

Figura 8.3.1.15. Tensions de Von Mises per 
4.95 mm de desplaçament 

Figura 8.3.1.16 Tensions de Von Mises per 
9,13 mm de desplaçament 
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Al començament del desplaçament imposat la distribució de tensions és equitativa per a 
cada patró de xapa, les tensions més elevades es localitzen a la base dels extrems de 
l’embotició longitudinal (Figura 8.3.1.13). Per 1 mm de desplaçament s’observa com també 
es tensionen les bases de les emboticions circulars, encara que no de manera uniforme, 
figura 8.3.1.19. També es pot apreciar com el darrer patró de xapa té les tensions màximes 
degut a que el formigó el comprimeix per la seva part superior en el seu moviment de 
bolcada.  

A mesura que es continua imposant desplaçament sobre la xapa d’acer i el formigó es 
separa de la part inicial del nervi s’aprecia com les emboticions situades en els primers 
patrons de xapa es descarreguen i queden totalment a tensió zero, cap zona dels primers 
patrons de xapa ha arribat a plastificar (Figura 8.3.1.15). A mesura que el formigó continua la 
bolcada sobre la darrera part del nervi tots els patrons de xapa es descarreguen fins que 
només queda tensionat el darrer d’ells. Figura 8.3.1.16. 

Finalment, quan el formigó es separa del darrer patró tot el nervi ha retornat a tensió zero 
excepte les fronteres  de l’embotició longitudinal i de l’embotició circular superior. Figura 
8.3.1.18. Cap zona més del nervi ha arribat a plastificar. 

 

 

  

 

 

 

Figura 8.3.1.18 Tensions residuals de Von 
Mises al darrer patró de xapa  

Figura 8.3.1.17 Tensions residuals de Von 
Mises per 12 mm de desplaçament 

Figura 8.3.1.19 Tensions de Von Mises per 1 mm de desplaçament 

Tensions màximes en el darrer patró de xapa Distribució de tensions no constant 
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Si es comparen les figures 8.3.1.17 i 8.3.1.18 amb la 8.3.1.21 s’observa com les tensions 
residuals del Pull-Out complet amb les del Pull-Out simplificat amb un patró de nervi són 
diferents. En el cas complet només hi ha tensions residuals en el darrer patró de xapa. A 
més a més, en aquest darrer patró no totes les voreres de les emboticions han arribat a 
plastificar ni tenen valors de tensió residuals tan elevats com en el cas del Pull-Out 
simplificat. 

El comportament analitzat per la deformada i les tensions de Von Mises queda reforçat per 
l’anàlisi de les forces de reacció. La deformada ha estat augmentada en un factor 50 i els 
vectors en un factor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.1.20 Tensions de Von Mises per 
8,27 mm de desplaçament 

Figura 8.3.1.21 Tensions de Von Mises 
residuals en l’estudi del Pull-Out simplificat 

Figura 8.3.1.22 Forces de reacció per 0,1 mm 
de desplaçament 

Figura 8.3.1.23 Forces de reacció per 1 mm 
de desplaçament 
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Al inici del desplaçament les forces de reacció (punts de contacte entre la xapa i el formigó) 
es troben localitzades als extrems de les emboticions longitudinals, s’observa com hi ha 
contacte al llarg de tot el nervi (Figura 8.3.1.22). Quan la xapa d’acer s’ha desplaçat 1 mm  
les forces de reacció passen a situar-se en les emboticions circulars (Figura 8.3.1.23). 
S’observa clarament l’efecte cunya sobre les emboticions doncs hi ha vectors amb sentit 
transversal a la xapa i vectors amb sentit vertical. Els primers són provocats per la flexió 
transversal de la xapa i els segons per l’alliberament vertical del formigó. 

 A les figures 8.3.1.25 i 8.3.1.26 s’observa com a mesura que el formigó es va separant del 
nervi les forces de contacte van desapareixent, finalment quan els dos materials s’han 
separat totalment, figura 8.3.1.27, no hi queda cap força de reacció en tota la cara lateral de 
la xapa. En les figures 8.3.1.23, 8.3.1.25 i 8.3.1.26 en la part superior del darrer patró 

Figura 8.3.1.24 Forces de reacció per 1 mm 
de desplaçament 

Figura 8.3.1.25 Forces de reacció per 4.95 
mm de desplaçament 

Figura 8.3.1.26 Forces de reacció per 9,13 mm 
de desplaçament 

Figura 8.3.1.27 Forces de reacció per 12 
mm de desplaçament 
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s’observen les forces verticals de reacció degudes a la bolcada del formigó, en la darrera 
d’elles el formigó ja quasi s’ha separat completament del nervi, només manté el contacte en 
el darrer patró, en la darrera línea de la part superior i en la cara lateral. 

Les tensions principals en la fibra superior corroboren el comportament descrit fins aleshores 
per la deformada, les tensions de Von Mises i les reaccions nodals. Al inici les tensions són 
repetitives en tots els patrons de xapa i a mesura que el formigó es separa del nervi els 
primers patrons es van destensionant. S’observa el mateix comportament d’efecte cúpula en 
les emboticions que en el cas del Pull-out simplificat, compressió en la part superior i tracció 
en la base. També es veu com a mesura que el nervi es va descarregant les tensions són 
més intenses en el darrer patró de xapa que en la resta. Figures 8.3.1.28 -  8.3.1.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.1.28 Figura 8.3.1.29 

Figura 8.3.1.30 Figura 8.3.1.31 
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El moviment del formigó i el comportament del nervi d’acer es pot seguir també en la corba 
càrrega – desplaçament. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Des del inici de la corba fins el punt (1) les tensions i reaccions nodals es distribueixen al llarg 
de tota la xapa, el formigó manté el contacte amb tots els patrons i tot el nervi treballa. El 
punt de màxima força correspon a l’instant en que el formigó comença a perdre el contacte 
amb els primers patrons de xapa. Figura 8.3.1.34 

Del punt (1) al punt (2) hi ha una caiguda de resistència perquè el formigó es separa del 
segon i part del tercer patró de xapa. Aquest fet es pot observar en la figura 8.3.1.35, on en 
el segon patró ja no hi ha forces de reacció i en la primera embotició circular del tercer els 
vectors són menors que a la resta de relleus. 

Del punt (2) al punt (3) hi ha una recuperació de la força perquè el formigó queda travat en 
els darrers patrons de la proveta, aquest fet s’observa en la figura 8.3.1.36, on les forces de 
reacció de les emboticions dels darrers patrons són més grans que les de la figura 8.3.1.35. 

Figura 8.3.1.33 
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1 

2 

3 

4 

5 

Figura 8.3.1.32 
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Aquest fet ve determinat per la forma de la xapa, s’observa com és sempre la darrera 
embotició circular superior de la proveta la que té les reaccions més elevades, per tant, si 
aquesta no existís el formigó simplement lliscaria i no quedaria travat. 

Del punt (3) al punt (4) hi ha una pèrdua de resistència perquè el formigó perd el contacte 
amb el quart patró de xapa. Figura 8.3.1.36 

Del punt (4) al punt (5) hi torna a haver una pujada de la força perquè després de que el 
formigó s’hagi separat del quart patró torna a quedar travat en els tres darrers, dels quals, un 
altre cop, és l’últim el que treballa amb més intensitat, doncs és on hi ha els vectors de 
reacció més grans i les tensions més elevades. Figures 8.3.1.37 i 8.3.1.38 

Finalment, en el punt (5) hi a l’instant en que el formigó es separa completament de la xapa 
la resistència cau i al punt (6) només hi queden les tensions residuals. Figures 8.3.1.38 i 
8.3.1.39 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.3.1.36. Tensions de Von Mises i 
reaccions nodals pel punt 3 del gràfic força - 
desplaçament 

Figura 8.3.1.37. Tensions de Von Mises i 
reaccions nodals pel punt 4 del gràfic força - 
desplaçament 

Figura 8.3.1.34. Tensions de Von Mises i 
reaccions nodals pel punt 1 del gràfic força - 
desplaçament 

Figura 8.3.1.35. Tensions de Von Mises i 
reaccions nodals pel punt 2 del gràfic força - 
desplaçament 



Estudi  numèric de lloses mixtes: simulació dels assaigs Pull-Out i flexió Pàg. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Pull – Out complet amb formigó encastat 

S’ha fet una segona simulació de l’assaig Pull-Out amb el formigó encastat, aquesta condició 
de contorn és fictícia doncs a la realitat el formigó es pot separar verticalment, és tracta 
doncs d’un estudi de caire acadèmic. L’objectiu d’aquesta simulació és acabar de confirmar 
que el comportament del nervi d’acer en l’assaig Pull-Out és influenciat de manera 
significativa per les condicions de contorn del formigó. 

En total s’imposa un desplaçament igual a l’amplada del patró de xapa, el nervi es desplaça i 
el formigó queda immobilitzat en la seva posició. Figures 8.3.2.1 i 8.3.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.1.38. Tensions de Von Mises i 
reaccions nodals per al punt 5 del gràfic força - 
desplaçament 

Figura 8.3.1.39. Tensions de Von Mises i 
reaccions nodals per al punt 6 del gràfic 
força - desplaçament 

Figura 8.3.2.2. Final del desplaçament imposat Figura 8.3.2.1. Inici del desplaçament 
imposat 
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Observant les forces de contacte de la xapa amb el formigó es pot observar el comportament 
del nervi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8.3.2.3. Reaccions al inici del 
desplaçament imposat 

Figura 8.3.2.4. Reaccions per un 
desplaçament imposat de 9 mm 

Relleu del formigó 

Punt de contacte 

Figura 8.3.2.5. Reaccions per un 
desplaçament  imposat de 20,29 mm 

Figura 8.3.2.6. Reaccions per un 
desplaçament imposat de 28,67 mm 

Figura 8.3.2.7. Reaccions per un 
desplaçament imposat de 39,46 mm 

Figura 8.3.2.8. Reaccions per un 
desplaçament imposat de 46,46  mm 
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Al començament del desplaçament imposat les reaccions es localitzen en els extrems de 
l’embotició allargada , just després el contacte passa a situar-se a la part frontal de les 
emboticions circulars. Si es pren com a referència l’embotició circular inferior, entre el 
començament del desplaçament fins els 9 mil·límetres la xapa flecta cap a l’interior per 
desencaixar-se del negatiu del formigó. En aquest procés les forces de contacte es situen a 
la part frontal de l’embotició fins que al arribar als 9 mil·límetres l’embotició s’ha desencaixat 
completament del seu negatiu i el contacte es situa a la cúpula (Figura 8.3.2.4). El punt de 
contacte roman a la part superior de  l’embotició circular fins els 20,29 mm, moment en que 
la cúpula troba el negatiu en el formigó de l’embotició longitudinal. Al continuar el 
desplaçament l’embotició s’introdueix dins la cavitat de l’embotició longitudinal i es perd 
momentàniament el contacte (Figura 8.3.2.6), la xapa,per tant, flecta transversalment cap a 
fora recuperant part de la deformada però sense arribar a recuperar del tot la posició inicial. 
Al continuar imposant-se el desplaçament l’embotició circular surt del negatiu de l’embotició 
longitudinal, les forces de contacte es localitzen en la part frontal de l’embotició circular i la 
xapa torna a flectar transversalment cap a l’interior; en els 39,46 mm de desplaçament 
l’embotició ha sortit de la cavitat i les reaccions es tornen a localitzar en la cúpula (Figura 
8.3.2.7). Les reaccions es mantenen en la part superior fins que en els  46,46 mil·límetres de 
desplaçament imposat (Figura 8.3.2.8) l’embotició circular troba el seu propi negatiu en el 
formigó però en el següent patró de xapa. Finalment, en la figura 8.3.2.9 el patró de xapa 
s’ha allotjat completament en el negatiu del següent patró, la xapa en aquest darrer tram 
torna a flectar cap a fora, recuperant part de la posició transversal inicial però sense 
recuperar-la del tot, doncs no hi ha forces de contacte. 

En les següents figures es pot veure l’evolució de la flexió transversal de la xapa. La 
deformada ha estat augmentada en un factor 5 per poder apreciar millor la seva evolució. 

 

Figura 8.3.2.9. Reaccions per un desplaçament 
imposat de 53  mm 
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Posició inicial 
de la xapa 

Deformada 

Figura 8.3.2.10. Flexió transversal per 9 mm 
de desplaçament 

Figura 8.3.2.11. Flexió transversal per 
28,67 mm de desplaçament 

Figura 8.3.2.12. Flexió transversal per  
39,46  mm de desplaçament 

Figura 8.2.13. Flexió transversal per 53 mm 
de desplaçament 

Figura 8.3.2.14. Flexió transversal. Visió global del nervi. 
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La figura 8.3.2.10 coincideix amb la flexió transversal màxima de la cara lateral del nervi, just 
en l’instant en que l’embotició circular inferior ha sortit del seu negatiu en el formigó. En la 
figura 8.3.2.11 el nervi ha recuperat part de la deformada flectant cap a l’exterior quan les 
emboticions circulars s’han introduït dins les cavitats de les emboticions longitudinals. A 
continuació, quan les emboticions surten d’aquestes cavitats la cara lateral torna a flectar 
transversalment cap a l’interior, figura 8.3.2.12. Finalment, hi torna a haver una recuperació 
parcial de la deformada quan les emboticions es tornen a allotjar en els  seus negatius en el 
següent patró de xapa, quedant doncs la deformada final romanent. Figura 8.3.2.13. 

També s’ha observat com la deformada no ha estat homogènia al llarg de tota la cara lateral 
del nervi sinó que hi ha una transició del patró de xapa que queda fora del formigó als 
patrons que queden en el seu interior. Figura 8.3.2.14. 

Tot aquest comportament es pot observar també en l’evolució de les tensions de Von Mises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.2.15. Tensions de Von Mises per a 
1 mm de desplaçament. Quatre primers 
patrons de  xapa. 

Figura 8.3.2.16. Tensions de Von Mises per 
a 9 mm de desplaçament. Quatre primers 
patrons de xapa. 

Punt de contacte 

Figura 8.3.2.17. Tensions de Von Mises per 
a 20,29 mm de desplaçament. Quatre 
primers patrons de xapa 

Figura 8.3.2.18. Tensions de Von Mises per a 
27,5 mm de desplaçament. Quatre primers 
patrons de xapa 
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Des del inici fins els 9 mm de desplaçament imposat, el nervi es tensiona en primer lloc a les 
fronteres de les emboticions circulars i longitudinals, a continuació apareixen dues franges 
tensionades a l’alçada de les emboticions circulars i es tensiona la part superior de 
l’embotició longitudinal. S’observa com apareix el punt de contacte sobre les emboticions 
circulars en la cara frontal; en els 9 mm, moment en que l’embotició s’ha desencaixat, 
s’observa com aquest punt està en la cúpula de l’embotició. Figures 8.3.2.15 i 8.3.2.16. 

Entre les figures 8.3.2.17 i 8.3.2.18 es veu com hi ha un decreixement de les zones 
tensionades degut a que l’embotició circular s’introdueix dins la cavitat de l’embotició 
longitudinal , és el moment en que la cara lateral del nervi recupera part de la deformada. 
S’observa, figura 8.3.2.18, com el punt de contacte a la cúpula ha desaparegut, és coherent 
amb la figura 8.3.2.11 on es veu que la recuperació no és completa i la part superior del 
l’embotició no arriba a tocar el fons de la cavitat longitudinal. 

Figura 8.3.2.21. Tensions de Von Mises per a 
53 mm de desplaçament 

Plastificació de la part frontal 

Figura 8.3.2.19. Tensions de Von Mises per 
a 39,46 mm de desplaçament. Quatre 
primers patrons de xapa 

Punt de contacte 

Figura 8.3.2.20. Tensions de Von Mises per 
a 46,46 mm de desplaçament. Quatre 
primers patrons de xapa 

Punt de contacte 
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De la figura 8.3.2.18 a la 8.3.2.19 es produeix un augment de la tensió corresponent en el 
moment en que les emboticions circulars surten de la cavitat de l’embotició llarga en el 
formigó. Es torna a apreciar el punt de contacte amb el formigó en la part superior de 
l’embotició una vegada aquesta ha sortit de la cavitat. 

Finalment entre les figures 8.3.2.20 i 8.3.2.21 les emboticions passen a allotjar-se en els 
seus negatius corresponents al següent patró de xapa, tota la cara lateral es destensiona i 
només queden les tensions residuals. Han plastificat totes les voreres de les emboticions 
circulars i longitudinals.  

Al llarg de les figures 8.3.2.15 – 8.3.2.21 s’observa com el primer patró de xapa sempre està 
menys tensionat doncs queda fora del formigó mentre que l’embotició circular inferior del 
segon patró sempre té uns valors de tensió més elevats que la resa. Al final del 
desplaçament imposat és l’embotició que té una àrea plastificada més gran en la part frontal. 
A partir del segon patró de xapa les distribucions de tensions en la resta del nervi es 
mantenen constants. Aquest fet no només s’observa en l’estat tensional final, figura 8.3.2.22, 
sinó també en qualsevol instant del desplaçament imposat. 

 

 

 

 

 

El comportament descrit també està en correspondència amb les tensions principals. En els 
instants en que el nervi ha flectat cap a l’interior i està en contacte amb el formigó, figures 
8.3.2.23 i 8.3.2.25, s’aprecia l’efecte cúpula en les emboticions, compressions a la cúpula i 
traccions a la base. En canvi, en les figures 8.3.2.24 i 8.3.2.26, instants en que les 
emboticions no estan en contacte amb el formigó i la xapa recupera part de la deformada el 
signe de les tensions canvia degut a la recuperació,  a la base de les emboticions circulars hi 
ha localitzades compressions on antes hi havia traccions. 

 

 

  

Figura 8.3.2.22. Tensions residuals de Von Mises.  
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Finalment, en la corba força – desplaçament (Figura 8.3.2.27) s’aprecia com els dos màxims, 
punts (1) i (3), es corresponen en els instants en que les emboticions circulars es 
desencaixen dels negatius del formigó, en el primer màxim del negatiu propi i en el segon del 
negatiu de l’embotició longitudinal. S’arriba al màxim de força als 3,91 mm de desplaçament, 
d’una altre banda, com s’ha vist abans, la flexió transversal màxima es produeix fins els 9 
mm de desplaçament, aquest fet és coherent doncs aquesta distància es correspon amb radi 
de les emboticions circulars. Dels 9 mm fins al mínim situat als 27,5 mm, punt (2), correspon 
al tram de desplaçament des de que la cúpula de l’embotició circular inferior ha sortit del  seu 
negatiu del formigó fins que les emboticions circulars es entren dins la cavitat de l’embotició 
longitudinal. Del punt (2) al (3) hi torna ha haver un augment de la resistència quan les 
emboticions circulars troben la pendent de la cavitat de l’embotició longitudinal. Finalment, 
del punt (3) al (4) es correspon a la sortida de la cavitat longitudinal fins que les emboticions 
circulars s’introdueixen en els seus negatius però del següent patró de xapa. 

Figura 8.3.2.23 Tensions principals per 9 
mm de desplaçament imposat en la fibra 
superior del nervi. 

Figura 8.3.2.24 Tensions principals per 
28,67 mm de desplaçament imposat en la 
fibra superior del nervi. 

Figura 8.3.2.25 Tensions principals per 
39,46 mm de desplaçament imposat en la 
fibra superior del nervi. 

Figura 8.3.2.26 Tensions principals per 53 
mm de desplaçament imposat en la fibra 
superior del nervi 
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8.3.3. Comparació de les simulacions Pull – Out 

Si es comparen les corbes força – desplaçament de les tres simulacions de l’assaig Pull-Out 
es comprova com hi ha diferències significatives entre elles. S’han pres els primers 20 mm 
de desplaçament. 

La força màxima en el cas en que el formigó està encastat és de 13796 N, en el cas de la 
simulació simplificada amb un únic patró de xapa s’ha arribat als 6598 N i en el Pull-Out 
complet però amb el formigó sense restriccions verticals la força màxima ha estat de 1308 N. 
El pic de força màxima s’ha produït respectivament als 3,9 mm, 3,38 mm i 2,04 mm de 
desplaçament imposat respectivament. S’observa doncs com és la condició de contorn del 
formigó qui determina la resistència de l’assaig Pull-Out, probablement el cas de resistència 
real estigui entre el cas encastat i el cas del formigó lliure verticalment.  

També s’observa com hi ha diferències significatives entre la resistència del model simplificat 
amb un únic patró de xapa en comparació amb el model de geometria completa. En els dos 
casos el formigó s’allibera verticalment però la bolcada en el cas de la geometria completa fa 
variar completament la resistència i el comportament de la xapa en vers el cas simplificat. 
Així doncs, es posa en dubte la capacitat dels models simplificats alhora d’intentar predir la 
resistència de geometries més grans. 

Figura 8.3.2.27.Corba força - desplaçament 
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2 

3 
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D’una altra banda, la separació no homogènia del bloc de formigó fa que la proveta no 
treballi de forma equitativa en tota la seva llargària, per tant, a partir de la càrrega màxima 
que és l’instant en que el formigó es separa dels primers patrons, la distribució d’esforços no 
és constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell qualitatiu s’han observat semblances i diferències entre el comportament dels 
models. 

- El comportament de les reaccions nodals en els tres casos és coincident, en un 
primer instant les forces es situen en els extrems de l’embotició longitudinal per 
passar després a la part frontal de les emboticions circulars. 

Semblances: 

- En els tres casos s’aprecia l’efecte cúpula a les emboticions en els instants en que 
el nervi treballa. Quan el nervi recupera part de la deformada al no treballar l’estat 
tensional canvia, a la base de les emboticions on es tenien compressions es 
passa a tenir traccions. 

- En la deformada dels dos models on es simula el Pull-Out en tota la seva 
geometria hi ha una zona de transició entre el primer patró de xapa situat fora del 
formigó i la resta de patrons situats dins del bloc; a mesura que s’avança del 
primer patró cap al segon la flexió transversal és major. Del tercer al penúltim 

 

patró de xapa s’ha observat una deformada homogènia per als dos casos. 

Gràfic 8.3.3.1. Comparativa de corbes força - desplaçament 
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- En el cas amb el formigó encastat el valor de les tensions en el segon patró de 
xapa es més gran que la resta, en els següents patrons existeix una distribució 
uniforme. En el Pull-Out complet sense encastar la distribució de tensions no és 
uniforme quan treballa tot el nervi i els valors són molt més elevats en el darrer 
patró de xapa quan el formigó es separa verticalment. 

Diferències: 

- En el model encastat plastifiquen totes les voreres de les emboticions de tots els 
patrons mentre que en el cas on el formigó es lliure verticalment només 
plastifiquen les voreres de l’embotició circular superior i les voreres de l’embotició 
longitudinal del darrer patró de xapa. 

- En el cas del formigó encastat els punts de contacte en la part frontal de les 
emboticions circulars plastifiquen, mentre que en el model on el formigó es lliure 
verticalment això no succeeix. També s’aprecia plastificació en la zona frontal de 
les emboticions circulars en el model simplificat però amb valors de tensi 

- La deformada és diferent en la part superior del nervi. Quan el Pull-Out està 
encastat la part superior del nervi flecta cap a l’interior i hi ha una zona de 
transició entre el primer patró i la resta del nervi. En el cas del model simplificat la 
part superior del nervi flecta transversalment cap a dalt, en el Pull-Out complet 
amb el formigó lliure verticalment la part superior dels 6 primers patrons també 
flecten transversalment cap a dalt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 8.3.3.2 Deformada del Pull 
Out complet amb el formigó sense 
encastar augmentada en un factor  
30 

Figura 8.3.3.1 Deformada del model 
simplificat augmentada en un factor 
10 

Figura 8.3.3.3 Deformada del Pull Out 
complet amb el formigó encastat 
augmentada en un factor  10 
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- En el Pull-Out complet amb el formigó lliure es produeix una inflexió longitudinal  
degut al moviment de bolcada del formigó. En el cas encastat aquesta inflexió no 
existeix degut a que no hi ha el moviment de bolcada del formigó. 

- La flexió transversal en el darrer patró de xapa en el model amb el formigó lliure 
és major que en els patrons previs degut al moviment del formigó. En el cas del 
model amb el formigó encastat la flexió del darrer patró és idèntica a la dels 5 
previs. 

- La forma de les corbes càrrega – desplaçament ve determinada per la condició de 
contorn del formigó. En el cas del formigó encastat hi ha una recuperació de 
resistència passada la càrrega màxima degut a que les emboticions circulars 
surten de la cavitat de les emboticions longitudinals. En el cas de la simulació del 
Pull-Out complet amb el formigó lliure verticalment, superada la càrrega màxima hi 
ha un tram de recuperació i descens de la càrrega degut a que el formigó es va 
separant dels primers patrons i queda travat en els darrers. En el cas del Pull-Out 
simplificat arribat a la càrrega màxima el formigó es separa del patró de xapa i la 
força decreix fins a zero. 

8.4. Simulació a macroescala. Assaig a flexió. 

8.4.1. Modelització de l’assaig 

Finalment, s’ha simulat l’assaig a flexió contemplat per l’Eurocodi 4 [1].  Per simular l’assaig a 
flexió s’ha modelat la longitud de mig nervi i s’han imposat condicions de simetria en les 
cares laterals i en el pla mig. D’aquesta manera el programa d’elements finits suposa que la 
llosa és contínua i hi ha un estalvi en nombre de nodes i de temps de càlcul computacional. 

 

 

 

 

 
Figura 8.4.1.1. Condicions de simetria en els 
laterals i en el pla mig del nervi 
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A l’extrem del nervi, en la línia inferior del tercer patró de xapa s’ha limitat el desplaçament 
vertical en Y per simular el recolzament de la llosa. Figura 8.4.1.2. Com succeeix en l’assaig 
experimental l’extrem del nervi queda en voladís. A part, s’afegeix un patró de xapa fictici que 
queda fora del formigó, figura 8.4.1.3, per evitar que quedin nodes en el buit quan es 
produeixi el lliscament del formigó per sobre de la xapa d’acer en la simulació. S’han definint 
elements de contacte al llarg de tot el nervi – tant a la zona de flexió pura com a la zona de 
llum a rasant – i a les dues superfícies que simulen l’inductor de fissura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per simular l’inductor de fissura, en la secció del formigó corresponent a una distància Ls de 
l’extrem del nervi s’han fet coincidir els nodes dels dos patrons de formigó i s’han fusionat 
únicament els de la línea superior de tal manera que en aplicar-se la càrrega els nodes no 
units es separin immediatament simulant la fractura que es crea en la realitat. Es considera 
que en la part superior de l’inductor es crea una ròtula plàstica. Figures 8.4.4 i 8.4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4.1.2. Recolzament a l’extrem del 
nervi 

Figura 8.4.1.3. Patró de xapa fictici en 
l’extrem del nervi 

Ròtula plàstica 

Fissura provocada  

Figura 8.4.1.5. Fissura en la realitat [15]  Figura 8.4.1.4. Fissura en el model 
d’elements finits 
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Per simular l’efecte de les forces sobre la llosa s’ha acoblat tota la línea de nodes de la part 
superior del nervi situats a una distància Ls de l’extrem i s’ha imposat desplaçament sobre el 
de menor numeració, de fet es tracta de la línea de nodes fusionats que hi ha en el pla de 
l’inductor de fissura. 

 

  

 

 

 

 

  

 

El model realitzat té 48485 nodes d’acer, 160544 nodes de formigó i un total de174640 
elements. S’han requerit 33 hores de càlcul computacional per realitzar la simulació. 

8.4.2. Calibratge del model 

A continuació es compararan els resultats numèrics de la simulació amb els obtinguts 
experimentalment en els assaigs i es comprovarà que el comportament vist en el simulador 
és coincident amb el observat en el laboratori. Si els resultats són coincidents dins un cert 
marge d’error es considerarà que el model està calibrat i és capaç de representar la realitat. 
Això permetrà estudiar aspectes que no són observables directament en el laboratori. 

Les corbes força – fletxa central i força – lliscament horitzontal, gràfics 8.4.2.1 i 8.4.2.2, 
mostren com els resultats obtinguts en la simulació s’aproximen als resultats experimentals. 
La càrrega màxima obtinguda en la simulació ha estat de 47136 N als 16,42 mm de fletxa 
mentre que en la realitat la força màxima registrada va ser de 60213 N als 19,15 mm de 
descens, per tant, en la força es té un error relatiu d’un 21,7% i en la fletxa d’un 14,3%. La 
corba del comportament obtinguda mitjançant els elements finits té la mateixa forma que 
l’experimental. 

En el cas del lliscament horitzontal del formigó en l’extrem de la llosa s’observa com el 
comportament de les dos corbes és homònim, en el moment de la càrrega màxima en el 
laboratori es va detectar un desplaçament del formigó en l’extrem esquerre de 3,74 mm i en 

Figura 8.4.1.6. Acoblaments de la línea de 
nodes 
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l’extrem dret de 1,55 mm, en el cas de la simulació els dos extrems tenen el mateix 
lliscament doncs s’ha imposat condicions de simetria i s’ha obtingut un valor de 2,51 mm. Per 
tant, el resultat obtingut en la simulació està entre els dos valors dels obtinguts 
experimentalment. 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diferències entre les corbes experimentals i les obtingudes mitjançant la simulació poden 
ser degudes a: 

- En el model la fissuració produïda per l’inductor existeix des d’un primer moment, 
en la realitat la fissura apareix a mesura que es va carregant el forjat 

- No s’ha tingut en compte l’adherència química 
- No s’han modelitzat les armadures utilitzades en l’assaig 

1 

2 

3 

Figura 8.4.2.1. Corbes 
força – fletxa central 

Figura 8.4.2.2.  Lliscament 
horitzontal del formigó a 
l’extrem de la llosa en 
funció de la càrrega 
aplicada 
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- S’ha utilitzat un coeficient de fricció de 0,5 en la simulació mentre que en la realitat 
és tracta d’un valor de gran variabilitat que pot fluctuar entre 0 i 0,6 [21] 

- A la realitat el recolzament no es produeix únicament sobre una única línea sinó 
que es té una superfície de contacte 

- Les emboticions circulars reals no són exactament arcs de circumferència 

Alhora d’explicar el comportament del nervi d’acer s’han escollit tres punts de la corba força – 
fletxa central i s’estudiarà com varia la deformada, les reaccions nodals, les tensions de Von 
Mises i les tensions principals per a cadascun d’aquests punts. Els punts corresponen a unes 
fletxes respectives de 7 mm, 16,42 mm (instant de màxima càrrega) i 27,4 mm. Figura 
8.4.2.1. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4.2.3. Deformada del nervi d’acer als 7mm de fletxa 

Figura 8.4.2.4. Deformada del nervi d’acer als 16,42 mm de fletxa 

Figura 8.4.2.5. Deformada del nervi d’acer als 19,15 mm de fletxa 

Figura 8.4.2.6. Deformada transversal del 
nervi  en la zona de la llum a rasant 
augmentada en un factor 20 en l’instant de 
força màxima. 

Figura 8.4.2.7. Canvi de deformada en la 
zona de l’inductor de fissura. Deformada 
augmentada en un factor 20 en l’instant de 
força màxima. 

Inflexió longitudinal 

Zona de transició 
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S’ha detectat com la deformada del nervi varia en funció de si s’analitza la zona de flexió 
pura o la zona de llum a rasant, Ls. En la zona  a rasant, de l’inductor de fissura a l’extrem, 
les cares laterals flecten transversalment cap a l’interior i la part superior de la xapa flecta en 
forma d’arc cap a dalt. Figura 8.4.2.6. En la part del nervi que treballa a flexió pura, de 
l’inductor de fissura a la part central, tant la flexió transversal com la deformada en forma 
d’arc a la part superior de la xapa són menors que en la zona de rasant. Figura 8.4.2.9. Entre 
les dues zones hi ha uns patrons de transició que coincideixen amb l’inductor de fissura. Just 
en aquest punt la deformada en arc en la part superior del nervi és descendent, flectant cap 
a l’interior, això és degut a la pressió del formigó sobre l’acer provocada pel desplaçament 
imposat. Aquest comportament diferent dels patrons situats a la vora de l’inductor de fissura 
fa que es produeixi una inflexió longitudinal en la part superior del perfilat. Pel que fa la flexió 
transversal, és en aquests patrons on s’accentua la deformada al passar de la zona a flexió 
pura a la zona de tallant. Figures 8.4.2.7 i 8.4.2.8. 

Aquesta deformada de la xapa de l’inductor de fissures a l’extrem de la llosa és coherent 
amb el moviment del formigó, just en l’inductor és on hi ha el desplaçament imposat i l’acer i 
el formigó estan en contacte. Al produir-se la fissura el formigó llisca longitudinalment sobre 
el perfil i degut a l’efecte cunya produït per les emboticions es separa de l’acer en els 
extrems. És coherent doncs que a la zona de l’inductor la part superior de la xapa flecti 
transversalment cap a l’interior i en la part de l’extrem, com el formigó es troba separat, flecti 
cap a dalt. D’una altre banda, el moviment del formigó té doncs dos components un 
horitzontal degut al lliscament i un vertical provocat per les emboticions, just com s’havia 
comentat en la introducció del projecte. Comparant les figures 8.4.2.11 i 8.4.2.12 amb la 
8.4.2.13 es pot veure com el comportament en la simulació és homònim al real. 

 

Figura 8.4.2.9. Deformada en la secció 
central augmentada en un factor 20 en 
l’instant de força màxima.  

Figura 8.4.2.8. Canvi de deformada en la 
zona de l’inductor de fissura. Deformada 
augmentada en un factor 20 en l’instant de 
força màxima. 

Inflexió longitudinal 

Zona de transició 
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El moviment de lliscament del formigó a la zona d’Ls provoca que els negatius de les 
emboticions en el formigó es desgastin en la zona de contacte amb el nervi. Si es comparen 
les figures 8.4.2.14 i 8.4.2.15 es veu com encara que en el model la fractura del formigó no 
és observable si que la zona tensionada coincideix amb la zona erosionada a la realitat. Com 
s’observa a la fotografia, només el negatiu inferior està erosionat, comportament totalment 
idèntic que en la simulació. 

 

 

 

 

 Figura 8.4.2.14. Formigó tensionat en 
els negatius de les emboticions 

Figura 8.4.2.15. Formigó erosionat a 
la realitat [15] 

Figura 8.4.2.10. Vectors translació del 
formigó 

Figura 8.4.2.11. Separació vertical del 
formigó i flexió transversal de la xapa 

Figura 8.4.2.12. Lliscament longitudinal del 
formigó 

Figura 8.4.2.13. Lliscament longitudinal i 
separació vertical del formigó a la realitat [15] 
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El comportament del formigó a la zona de flexió pura es basa en una translació descendent 
com es veu en la figura 8.4.2.10. No es detecta cap flexió. Si es comparen les figures 
8.4.2.16 i 8.4.2.17 s’observa com el comportament és coherent amb la realitat. La deformada 
del formigó ha estat augmentada en un factor 3. També és destacable com la part superior 
de l’inductor de fissura treballa com una ròtula plàstica. 

 

 

 

 

 

 

 

El comportament entre els dos materials també es pot estudiar a través de les forces de 
reacció nodals. Tant en la zona de flexió pura com en la zona de rasant les forces de reacció 
degut al contacte entre l’acer i el formigó es concentren majoritàriament en les emboticions 
circulars, i, en segona instància en una concentració molt menor, en les longitudinals. En les 
Figures 8.4.2.18 – 8.4.2.23. l’escala dels vectors ha estat augmentada en un factor 7. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8.4.2.16.  Figura 8.4.2.17.[15]  

Figura 8.4.2.18. Forces de reacció en la 
zona de flexió pura als 7 mm de fletxa.  

Figura 8.4.2.19. Forces de reacció en la 
llum a tallant als 7 mm de fletxa 

Secció de l’inductor de 
fissura 
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Pels tres instants escollits s’observa com els vectors tenen un valor major per la fletxa 
corresponent a la càrrega màxima. D’una altre banda, no s’observen variacions en la 
localització de les reaccions. Pels tres instants en la zona de la llum a rasant les forces són 
majors que en la zona de flexió pura i l’embotició que rep una reacció més gran és la circular 
inferior que hi ha tot just al costat de l’inductor de fissura. En la figura 8.4.2.24 es pot 
observar com una vegada realitzat l’assaig queden restes de formigó en les emboticions 
circulars, fet coherent amb la localització de les forces observades en la simulació. 

 

 

 

Figura 8.4.2.20. Forces de reacció en la 
zona de flexió pura als 16,42 mm de fletxa 

Figura 8.4.2.21. Forces de reacció en la 
llum a tallant als 16,42 mm de fletxa 

Secció de l’inductor de 
fissura 

Figura 8.4.2.23.Forces de reacció en la llum 
a tallant als 19, 15 mm de fletxa 

Figura 8.4.2.22. Forces de reacció en la 
zona de flexió pura als 19,15 mm de fletxa 

Secció de l’inductor de 
fissura 

Figura 8.4.2.24. Restes de formigó 
situades sobre les emboticions 
circulars.[15 ] 
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Respecte les tensions de Von Mises, també hi ha una clara diferència en com treballa la part 
de flexió pura respecte la zona de tallant. En les següents figures es poden veure les 
distribucions al llarg de tot el nervi pels tres instants de fletxa seleccionats. 

 

 

 

 

Recolzament 

Secció de l’inductor de fissura 

Secció de l’inductor de fissura 

Figura 8.4.2.25. Tensions de Von Mises per 7 mm de fletxa.  

Secció de l’inductor de fissura 

Figura 8.4.2.26. Tensions de Von Mises per 16,42 mm de fletxa.  

Secció de l’inductor de fissura 

Recolzament 
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En les figures 8.4.2.25 – 8.4.2.27 s’observa com pels tres instants seleccionats la zona de 
llum a rasant es troba molt més tensionada que la zona que treballa a flexió pura. Al centre 
del nervi la zona més tensionada correspon a la part inferior del lateral mentre que la part del 
nervi que queda situada a la dreta de l’inductor de fissura està tensionada en les fronteres de 
les emboticions i en la part superior de l’embotició longitudinal. La concentració més gran de 
tensions correspon per als tres casos en la zona de l’inductor de fissura, és sempre la 
primera embotició circular inferior situada a la dreta de l’inductor on es situen les tensions 
més elevades. A mesura que es pren més distància respecte a l’inductor, tant cap el centre 
de la llosa com cap a l’extrem, les tensions disminueixen fins a arribar un punt en que la 
distribució es manté constant patró a patró. Només hi ha més concentració de tensions a la 
regió pertanyent al recolzament.  

Es mostra a continuació les tensions principals per als tres instants de fletxa seleccionats en 
la fibra superior del nervi. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8.4.2.27. Tensions de Von Mises per 19,45 mm de fletxa.  

Secció de l’inductor de fissura 

Secció de l’inductor de fissura 

Recolzament 

Figura 8.4.2.28. Tensions principals als 7 mm de fletxa 

Secció de l’inductor de fissura 

Secció de l’inductor de fissura 
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Figura 8.4.2.31. Detall en la zona de rasant. 
Vectors augmentats en un factor 5 

Figura 8.4.2.32. Zona superior del nervi en 
la zona de llum a rasant. Vectors 
augmentats en un factor 5 

Secció de l’inductor de fissura 

Figura 8.4.2.30. Tensions principals a la zona de rasant als 19,45 mm de fletxa 

Secció de l’inductor de fissura 

Figura 8.4.2.29. Tensions principals als 16,42 mm de fletxa 

Secció de l’inductor de fissura 

Secció de l’inductor de fissura 
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Amb les figures 8.4.2.28 – 8.4.2.30 es comprova com la distribució de zones comprimides i 
traccionades no varia al carregar-se la llosa, hi ha un augment del valor de la compressió i de 
la tracció al augmentar la fletxa però no hi ha un canvi de signe en les tensions. La llum a 
rasant té les compressions i traccions més elevades que la part del nervi sotmesa a flexió 
pura. En la zona de rasant la xapa d’acer està sotmesa a dos estats diferents, per una banda 
a flexió transversal i per l’altre a flexió longitudinal. La flexió transversal s’observa en la 
compressió de les emboticions i en la tracció de la fibra superior de la part superior dels 
patrons, aquest fet és coherent amb la deformada que s’havia observat. D’una altre banda, la 
flexió longitudinal s’observa en la base del nervi, on els vectors blancs que indiquen tracció 
en la direcció longitudinal i en la part superior dels patrons on els vectors blaus longitudinals 
indiquen la compressió de la xapa en aquest sentit. 

8.4.3. Estudi de les tensions tangencials 

Una vegada s’han comparat els resultats reals amb els obtinguts mitjançant la simulació 
d’elements finits i s’ha comprovat que tant qualitativament com quantitativament el model es 
correspon amb la realitat es considera que aquest està calibrat i aconsegueix explicar el 
comportament de l’assaig amb un error acceptable. Això permet que amb el model es pugui 
aconseguir informació que no és mesurable directament al laboratori d’una manera fiable. 

A continuació, es realitza un estudi de l’evolució de l’esforç tallant al llarg del nervi d’acer. 

Pels tres instants de fletxa escollits fins ara es prendrà el valor del tallant per a cada patró de 
xapa i es podrà veure quina és l’evolució al llarg del nervi. En l’eix vertical del gràfic de la 
figura 8.4.3.1 hi ha les tensions tangencials i en l’eix horitzontal la numeració de cada patró 
del nervi. Per calcular les forces tangencials s’ha seleccionat cada patró de manera 
individual, s’ha trobat la resultant de les forces externes en sentit longitudinal i s’ha dividit 
aquest valor per la superfície del patró, obtenint-ne la tensió tangencial resultant per aquell 
patró determinat. S’ha repetit el procés per tots els patrons excepte pel primer; com el nervi 
té condicions de simetria i el primer patró està en la frontera ANSYS també comptabilitzava 
les forces internes com a externes. Tampoc s’ha tingut en compte el darrer patró, doncs a la 
realitat no existeix. 

Al gràfic de la figura 8.4.3.1 s’aprecia com en la part de flexió pura les tensions tangencials 
són pràcticament nul·les i es mantenen constants. Els patrons 12 i 13 tenen una tensió a 
rasant negativa i de valor més gran doncs són més propers a l’inductor de fissura. Just al 
passar del patró 13 al 14 que és on hi ha situat l’inductor hi ha un gran canvi de 
comportament, les tensions tangencials passen a ser positives i amb un valor molt més 
elevat. El canvi de signe és coherent amb el moviment del formigó, en la zona de llum a 
rasant llisca per sobre del nervi cap a la dreta generant les forces de reacció en les 
emboticions de l’acer en sentit contrari a aquest moviment. Figura 8.4.3.3 
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Després del pic de tensió al patró situat al costat de l’inductor, el valor de les tensions té 
tendència a decréixer suaument. Aquest decreixement suau és interromput per la influència 
del recolzament, pels patrons propers a aquest el valor de l’esforç tangencial torna pujar 
suaument fins arribar a un pic al patró número 25, just després de la secció del suport. En els 
dos darrers patrons, quan hi ha un allunyament respecte el recolzament, el valor torna a 
decréixer. 

El comportament descrit coincideix amb el que havien obtingut Chen i Shi [4], aquests autors 
havien observat una tensió a rasant menor en la zona de flexió en comparació amb la zona 
de tallant però no havien estudiat la distribució exacta com es fa en aquest projecte. Ferrer 
[6] també afirma que la distribució de tensions tangencials no és constant en l’assaig a flexió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4.3.1. Distribució de tensions 
tallants al llarg de la xapa d’acer 

23 25 

 

17 15 1 7 2 8 9 13 14 22 24 26 4 12 27 

 

10 11 16 20 18 19 3 5 6 21 

Recolzament Secció de l’inductor 
de fissura 

Figura 8.4.3.2. Numeració dels patrons de xapa 

Figura 8.4.3.3.  
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8.4.4. Estudi de la connexió en la zona de flexió pura  

Per a l’estudi de la connexió a la zona de flexió pura es calcularan en quina posició es troben 
els eixos neutres del formigó i de l’acer per separat. En el cas de situar-se en dos posicions 
diferents significarà que entre els dos materials hi ha connexió parcial, és a dir, no hi ha 
continuïtat de deformacions i existeix lliscament entre les superfícies de contacte. S’han 
calculat els eixos neutres per a l’instant de màxima càrrega. 

El procediment seguit per situar l’eix neutre del formigó ha consistit en localitzar les forces 
internes en la secció mitja de la llosa, així s’ha comprovat quina part de la secció treballava a 
compressió i quina a tracció. Al fer-ho s’ha comprovat que no hi ha un canvi de signe brusc 
en un punt determinat sinó que hi ha una petita zona de transició. S’han seleccionat els 
elements d’aquesta zona i els nodes associats a aquests elements. S’ha fet un llistat dels 
nodes seleccionats amb les seves coordenades verticals Y i s’ha fet la mitjana entre la 
coordenada més petita i la més gran. S’ha obtingut que l’eix neutre del formigó està situat a 
92,2 mm de la base del nervi. 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha seguit el mateix procediment per la xapa d’acer i s’ha obtingut que l’eix neutre està 
situat a una distància de 57,39 mm de la base de la xapa. Així doncs, s’ha comprovat com 
els dos eixos neutres es troben separats una distància de 34,81 mm i que existeix connexió 
parcial entre els dos materials. 

 

 

 

 

Figura 8.4.4.5 Figura 8.4.4.4 

Figura 8.4.4.3 

Figura 8.4.4.2 

Figura 8.4.4.1 
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9. Pressupost 
 
S’ha dividit el pressupost en 4 partides de costos: 
 
- Costos de recerca bibliogràfica: corresponen a tots els costos referents a la 
recopilació i anàlisi de tots els documents de la bibliografia: llibres, revistes,tesis, 
material informàtic, etc. 
- Costos de simulació: són els referents a la creació dels diferents models 
d’elements finits, temps de simulació i els anàlisis dels resultats obtinguts. Així com 
també el cost de l’ordinador utilitzat i de la llicència d’ANSYS. 
- Costos de redacció: temps necessari per a la redacció de la memòria 
- Altres costos: enquadernacions, transport, paper, internet,etc. 

 

 

Pressupost 

Costos de recerca bibliogràfica 

Estudi teòric 15 €/h 220 h 3300 

Costos de simulació 

Disseny dels models d'elements finits 30 €/h 360h 10800 

Simulacions 25 €/h 310h 7750 

Llicència ANSYS 45 €/mes 6 mesos 270 

Ordinador  65 €/mes 9 mesos 585 

Costos de redacció 

Redacció de la memòria 25€/h 130h 3250 

Altres costos 

Enquadernacions, internet, transport,… 500 

Sub-total 26455 

IVA (21%) 5555.55 

Total 32010.55 

Taula 9.1 
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Conclusions 

Al inici del projecte s’havien indicat 5 objectius a complir, així doncs, es desglossaran les 
conclusions en funció d’aquests 5 objectius. 

 
(1) Realitzar un estudi paramètric per determinar quines variables geomètriques i 

físiques afecten més a la resistència de les lloses mixtes. 
 
Els paràmetres estudiats han estat l’alçada de les emboticions circulars, l’alçada de 
l’embotició longitudinal, el gruix de la xapa d’acer, el radi de curvatura de les emboticions 
circulars, l’amplada del patró de xapa i el coeficient de fricció. S’han variat els valors dels 
paràmetres per estudiar quina era la sensibilitat sobre la resistència i s’ha conclòs que els 
més influents són les alçades de les emboticions, el gruix de la xapa i el coeficient de 
fricció. En canvi, el radi de curvatura de les emboticions circulars i l’amplada del patró de 
xapa no tenen una influència significativa sobre la resistència. 
 
Alhora, com en el laboratori s’havien detectat diferències entre l’alçada nominal i real de 
les emboticions [15], s’ha fet una simulació per comparar la resistència teòrica i real i s’ha 
vist com hi ha una diferència significativa i en contra de la seguretat, doncs la resistència 
real és menor que la teòrica. Així doncs, es conclou que la variabilitat en els processos de 
fabricació pot afectar de manera significativa en la resistència dels forjats, anant fins i tot 
en contra de la seguretat. 
 

 
(2) Simular l’assaig Pull-Out en tota la seva escala real i analitzar com varia el 

comportament resistent en funció de les condicions de contorn del formigó. 
 
S’han fet dues simulacions de l’assaig Pull-Out complet, una on el formigó es pot separar 
verticalment de la xapa d’acer i una altre on es troba encastat.  S’han comparat les 
corbes força – desplaçament i s’ha vist com la resistència del primer cas és molt menor 
que en el segon. A més a més, s’ha estudiat el comportament de la xapa d’acer obtenint 
resultats diferents tant en tensions de Von Mises, deformades, tensions principals i forces 
de reacció. 
Anant un pas més enllà, s’ha comparat el model Pull-Out amb un sol patró de xapa amb 
els models de geometria completa i s’ha demostrat la limitació dels models a microescala 
alhora de predir fenòmens a macroescala. La diferència de resistència observada entre 
els casos de geometria completa amb el cas del model simplificat és significativa. 
 

 
(3) Simular l’assaig a flexió dut a terme al LERMA (Laboratori d’Elasticitat i 

Resistència de Materials) amb el perfil INCO 70.4 mitjançant el mètode dels 
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elements finits i posar en correlació els resultats experimentals amb els del 
simulador. 

S’ha simulat l’assaig dut a terme al laboratori i s’han comparat les corbes força – fletxa 
central  i força – lliscament horitzontal, s’ha verificat que l’error entre el model dels 
elements finits i la realitat es troba dins l’acceptable en l’àmbit dels forjats mixtos. S’ha 
comparat també el comportament vist al laboratori amb el del simulador i s’ha verificat 
que són coincidents. Així doncs, es conclou que els elements finits són una eina capaç de 
simular la realitat dins un error acceptable. 

 
(4) Analitzar la distribució d’esforços tallants al llarg del nervi d’acer en l’assaig a 

flexió 
 

S’ha estudiat la variació dels esforços tallants al llarg de tot el nervi d’acer i s’ha 
comprovat com les tensions són nul·les a la zona de flexió pura. En canvi, hi ha 
variacions en la llum a rasant, es produeix un pic de les tensions al costat de l’inductor de 
fissura i hi ha un descens del valor tant com més a l’extrem s’està en el nervi. El valor de 
les tensions torna a pujar en la zona propera al recolzament de la llosa, produint-se un 
nou pic en la secció del suport. En l’extrem de la llosa que està en voladís el valor de les 
tensions torna a decréixer. 

 
 

(5)  Analitzar si existeix o no connexió parcial en la part de la llosa que treballa a 
flexió pura en l’assaig a flexió 

 
S’ha trobat que la part central del la llosa té una connexió de tipus parcial, això s’ha 
demostrat comprovant l’existència de dos eixos neutres diferents, un per la xapa d’acer i 
un altre pel formigó.    
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