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Capítol 6. Exposició dels resultats 
numèrics i comparació 
amb els experimentals 

 

 

6.1. Introducció 
Per tal de verificar les implementacions  efectuades al model numèric acoblat 

TINSA (Bairán, [2], [3] i [4]) per a la seva adaptació al càlcul amb barres d’armat 
inclinades (vegeu el capítols 3 i 4) s’ha modelat numèricament una de les 
campanyes experimentals del laboratori, realitzada i documentada per Marta de la 
Torre [18] i explicada en el capítol 5. En aquest capítol es detalla la modelització 
de les bigues i els assaigs, s’exposen i comenten els resultats numèrics més 
interessants i es comparen amb els valors experimentals. 

6.2. Modelització de les bigues 

6.2.1. Les malles d’elements finits 

El model numèric acoblat TINSA treballa a nivell seccional, amb una malla 
d’elements finits. El tipus d’elements finits utilitzats són de 4 tipus, car ja es 
treballa amb les adaptacions explicades en l’apartat 4.1. 

• Element bidimensional, quadrilàters de 4 nodes per a representar el formigó 
• Element puntuals per a les barres d’acer perpendiculars a la secció 
• Element unidimensional simple, lineal, per a representar les barres no 

perpendiculars a la secció (estiguin o no inclinades). 
• Element unidimensional doble, lineal, per a representar famílies de barres 

tinguin la mateixa projecció sobre la secció de la biga (vegeu l’apartat 4.2.2) 
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Per altra banda, i donada la simetria de la secció de les bigues analitzades 
en la campanya experimental descrita en l’apartat anterior, s’ha modelat 
únicament una meitat de la secció. Això redueix a la meitat el número d’elements 
finits, amb la consegüent reducció de càlculs que això comporta. 

Cadascun dels dos tipus de biga de la campanya experimental descrita en 
l’apartat anterior (un amb gelosia d’altura 200 mm i l’altre, 225 mm) s’ha modelat 
de dues maneres diferents: en una primera malla, s’ha simplificat la secció fent els 
paraments dels nervis completament verticals, suprimint la cartel·la. En una 
segona malla, s’ha modelat la secció amb els paraments inclinats i la seva 
obertura cap a la llosa (cartel·la). 

La malla ha estat calculada amb el programa GiD 7.2 del CIMNE [38]. Les 
malles han estat estructurades en aquelles zones on ha estat possible; a causa 
però de la inclinació de la gelosia en el nervi, la malla no s’ha estructurat en el 
nervi. Les següents figures mostren les quatre malles utilitzades, amb tres figures 
per a cadascuna: elements bidimensionals, elements unidimensinoals i elements 
puntuals. 

 

 

 
Figura 6.1: Malla per a la biga amb gelosia de 200 mm, contorn simplificat 
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Figura 6.2: Elements unidimensionals  per a la biga amb gelosia de 200 mm, contorn simplificat 

 

 

 
Figura 6.3: Elements puntuals per a la biga amb gelosia de 200 mm, contorn simplificat 
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Figura 6.4: Malla per a la biga amb gelosia de 225 mm, contorn simplificat 

 

 

 
Figura 6.5: Elements unidimensionals  per a la biga amb gelosia de 225 mm, contorn simplificat 
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Figura 6.6: Elements puntuals per a la biga amb gelosia de 225 mm, contorn simplificat 

 

 

 
Figura 6.7: Malla per a la biga amb gelosia de 200 mm, contorn amb costats inclinats i cartel·la 
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Figura 6.8: Elements unidimensionals  per a la biga amb gelosia de 200 mm, contorn amb costats inclinats i 

cartel·la 

 

 

 
Figura 6.9: Elements puntuals per a la biga amb gelosia de 200 mm, contorn amb costats inclinats i cartel·la 
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Figura 6.10: Malla per a la biga amb gelosia de 225 mm, contorn amb costats inclinats i cartel·la 

 

 

 
Figura 6.11: Elements unidimensionals  per a la biga amb gelosia de 225 mm, contorn amb costats inclinats i 

cartel·la 
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Figura 6.12: Elements puntuals per a la biga amb gelosia de 225 mm, contorn amb costats inclinats i cartel·la 

Les resistències dels materials s’han introduït d’acord amb els assaigs de 
caracterització i les demés propietats dels models de comportament s’han pres 
d’acord amb els valors típics de cada material i es poden consultar en la taula 6.1: 
 

Formigó  
 fc (MPa) 35 
 εpic 0.022 
 E0 (MPa) 3·104 
 ν 0.2 
 εp,res 0 
 tf  0.1 
 bcf  1.5 
 ( )11 , rξ  (3.67,1.59) 
 ( )22 , rξ  (3.67,1.94) 
 

Acer de les barres
 

Biga amb gelosia de 200 mm 
 

Biga amb gelosia de 200 mm 
 fy (MPa) 588 661 
 E0 (MPa) 2·105 2·105 

 E1 (MPa) 2·101 2·101 
 εp,res 0 0 
 

Acer de la gelosia   

 fy (MPa) 809 778 
 E0 (MPa) 2·105 2·105 

 E1 (MPa) 2·101 2·101 
 εp,res 0 0 
 

Taula 6.1: Paràmetres dels materials usats en el model 
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Els scripts utilitzats per a la modelització de cadascuna de les quatre bigues 
es recullen en l’annex. 

6.2.2. Acció aplicada 

Ja s’ha comentat que el model TINSA segueix una estratègia incremental en 
passos de càrrega. Aquests passos han consistit en aplicar a la secció un patró 
de càrrega amb un moment i un tallant tals que la seva relació, M/V, fos de 350 
mm, equivalent a un cantell i mig. El control però s’ha fet en desplaçaments, 
concretament amb la curvatura. La relació M/V de 350 mm és per garantir una 
correcta ruptura a tallant; en efecte, els moments sol·licitats són prou grans per 
crear una zona comprimida, la superior, que no fissura mentre que la zona inferior 
sí que ho fa, però també són suficientment petits perquè el mecanisme de ruptura 
a flexió no hi influeixi. 

L’script utilitzat per efectuar els càlculs amb TINSA es recull en l’annex. 

6.3. Resultats numèrics 
El model TINSA calcula l’estat tensional i deformacional en cada punt de la 

secció de cadascun dels quatre models exposats en l’apartat anterior, de manera 
que es podrien extreure moltes corbes i figures per a cada estat de càrrega. Aquí 
s’intentaran incloure tan sols els més interessants. 

 En la modelació numèrica, es consideren els tallants últims com aquells a 
partir dels quals ha estat impossible assolir convergència, i han estat els que 
apareixen en la taula 6.2. En aquest punt, s’ha aturat l’esquema iteratiu. 
 
Secció Altura de gelosia (mm) Vu exp (kN) Vu EHE (kN) Vu num (kN) 
Simplificada 200 - - 57.25 
Amb cartel·les 200 70.1 ± 1.2 59.7 59.532 
Simplificada 225 - - 55.496 
Amb cartel·les 225 61.7 ± 3.0 54.9 58.559 

Taula 6.2: Tallants últims experimentals, calculats amb EHE i calculats numèricament 

6.3.1. Corbes Tallant – Deformació 

Les corbes Tallant – Deformació a tallant apareixen en les dues figures 
següents. En elles, s’hi observa una primera branca lineal i un reblaniment 
posterior fins a ruptura. És interessant veure que tant en els model amb cartel·les 
com el de sense cartel·les, la gelosia més baixa es deforma en general menys, i 
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això s’explica perquè té una inclinació més eficient. L’efecte de les cartel·les 
també és positiu. 
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Figura 6.13: Corba Tallant – Deformació a tallant per als models, sense cartel·les 
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Figura 6.14: Corba Tallant – Deformació a tallant per als models amb cartel·les 
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6.3.2. Corbes Tallant – Curvatura 

Les corbes Tallant – Curvatura (figura 6.15 i següent) són també 
interessants d’observar. De nou, trobem una doble branca, i un comportament 
millor per les gelosies de 200 mm que per les de 225. 
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Figura 6.15: Corba Tallant – Curvatura per als models sense cartel·les 
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Figura 6.16: Corba Tallant – Curvatura per als models amb cartel·les 
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Finalment, la figura 6.17 mostra el gràfic Deformació a tallant versus 
Curvatura per a un dels models calculats. La relació presenta, de la mateixa 
manera que en els altres models que no es mostren, un pendent més acusat en 
passos elevats de càrrega que en els primers. 
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Figura 6.17: Corba Deformació a tallant – Curvatura per al model sense cartel·les i gelosia de 200 mm 

6.3.3. Distribucions de tensions i dany en el formigó 

El model calcula l’estat tensional en cada node de la malla d’elements finits 
de la secció per a cada pas de càrrega. Tanmateix, en aquest apartat només s’hi 
inclouen algunes components de la tensió en dos estats de càrrega, un (el tercer) 
corresponent a un règim elàstic, i l’altre (el quaranta-cinquè) representant d’una 
secció altament plastificada.  

Les distribucions de tensions normals es poden veure, per al model amb 
cartel·les i gelosia de 225 mm, en la figura 6.18 i següents. És interessant 
observar la distribució lineal del pas corresponent al règim elàstic, amb la fibra 
neutra a l’alçada del centre de gravetat de la secció (a la coordenada 0 de l’eix 
vertical de la figura) i la distribució típica d’estats molt més plastificats. També 
s’observa una disminució clara de les traccions a l’entorn de les barres d’armat. 
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Figura 6.18: Distribució de tensions normals pel model amb cartel·les i gelosia de 225 mm al tercer pas de 

càrrega. Coordenades en mm; tensions (color) en N/mm2 

 
Figura 6.19: Talls verticals de la distribució de tensions normals pel model amb cartel·les i gelosia de 225 mm 

al tercer pas de càrrega. Coordenades en mm; tensions en N/mm2 
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Figura 6.20: Distribució de tensions normals pel model amb cartel·les i gelosia de 225 mm al 45è pas de 

càrrega. Coordenades en mm; tensions (color) en N/mm2 

 
Figura 6.21: Talls verticals de la distribució de tensions normals pel model amb cartel·les i gelosia de 225 mm 

al 45è pas de càrrega. Coordenades en mm; tensions en N/mm2 

 
La component principal del dany per tracció es representa, per a un dels 

models, en la figura 6.22 i següent. També es pot veure com el dany augmenta de 
la part inferior fins a la superior a mesura que es carrega, però que la part més 
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danyada correspon a les rodalies de l’armadura longitudinal inferior ja que el 
tallant és més important que el moment actuant. En els gràfics, apareix també la 
guerxesa i distorsió de la secció, que també s’acusa a mesura que augmenta la 
càrrega. 

 
Figura 6.22: Dany (color) i guerxesa de la secció del model sense cartel·les i gelosia de 200 mm al 3r pas de 

càrrega. Coordenades en mm; factor d’escala per a la distorsió ·100 

 
Figura 6.23: Dany (color) i guerxesa de la secció del model sense cartel·les i gelosia de 200 mm al 45è pas 

de càrrega. Coordenades en mm; factor d’escala per a la distorsió ·100 
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La distribució de tensions tangencials s’il·lustra (figura 6.24) per al model 
amb cartel·les i gelosia de 200 mm en el 45è pas de càrrega. Es pot observar com 
les tensions van a buscar l’armadura longitudinal inferior. 

 
Figura 6.24: Tensions tangencials en el 45è pas de càrrega per al model amb cartel·les i gelosia de 200 mm. 

Coordenades en mm 

Les tensions tangencials verticals, per al model amb gelosia de 225 mm i 
secció sense cartel·les, es poden observar, per al tercer pas de càrrega, en la 
figura 6.25. Més interessant però és la distribució de les mateixes en el pas 45 de 
la figura 6.26 i en els talls horitzontals i verticals, adjunts en la següent figura, on 
s’aprecien els increments de les tensions en les zones properes a l’armadura, tant 
en les barres longitudinals com en les de gelosia. 
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Figura 6.25: Tensions tangencials en el 3r pas de càrrega per al model sense cartel·les i gelosia de 225 mm. 

Coordenades en mm; tensions (color) en N/mm2 

 
Figura 6.26: Tensions tangencials verticals en el 45è pas de càrrega per al model sense cartel·les i gelosia de 

225 mm. Coordenades en mm; tensions (color) en N/mm2 
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Figura 6.27: Talls horitzontals i verticals de les tensions tangencials verticals del el nervi en el 45è pas de 

càrrega per al model sense cartel·les i gelosia de 225 mm. Coordenades en mm; tensions en N/mm2 

És també interessant estudiar la influència de les cartel·les en els models, 
comparant la component principal major del dany per tracció. Aquesta comparació 
es pot fer en la figura 6.28 per als models amb gelosia de 225 mm. Tot i tenir el 
model sense cartel·les (figura 6.28a) un tallant aplicat lleugerament inferior al 
model amb cartel·les (figura 6.28b) i haver-se hagut de modelar el contorn del 
segon amb una malla més fina que la del primer (per adaptar-se al contorn), en 
les zones de les cantonades s’hi aprecia una transició més brusca i uns valors de 
dany majors en el model sense cartel·les que en el model amb cartel·les.    

   
Figura 6.28: Component principal del dany per tracció en els models de gelosia de 225 mm, a) sense 

cartel·les (pas de càrrega 50, tallant aplicat de 57.0 kN) b) amb cartel·les (pas de càrrega 41, tallant aplicat de 
57.5 kN) . Tensions (color) en N/mm2 

6.3.4. Tensions i deformacions en l’armat 

La representació de tallant contra deformació a l’armadura de rasant (just la 
que té un element finit lineal aproximadament sobre la paret exterior del nervi), per 
als models amb armadura de gelosia de 200 mm, apareixen en la figura 6.29, 

a) b) 
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mentre que ho fan en la figura 6.30 per als de gelosia de 225 mm. Cal observar, 
en ambdues figures l’efecte beneficiós de les cartel·les. 
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Figura 6.29: Corba Tallant – Deformació a l’armadura de rasant per als models de gelosia de 200 mm 
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Figura 6.30: Corba Tallant – Deformació a l’armadura de rasant per als models de gelosia de 225 mm 
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Les tensions en la gelosia es poden també representar, per exemple pel 
model amb gelosia de 200 mm i sense cartel·les. En els primers estats de 
càrrega, les barres de compressió i tracció de la gelosia, estan igualment 
carregades. En estats posteriors però (figura 6.31), quan ja han aparegut fissures, 
els esforços de tracció són molt més elevats que els de compressió, ja que en 
aquest cas hi ha la col·laboració del formigó. Cal tenir present també que 
aquestes tensions es calculen segons un model de fissuració distribuïda, de 
manera que en la realitat les tensions de tracció en les fissures seran força més 
elevades que les mitjanes grafiades. En la figura 6.32 s’hi grafiquen les tensions i 
deformacions a les que està sotmesa pel mateix estat de càrrega, l’armadura de 
rasant. És interessant observar que les barres estan molt poc sol·licitades. 

 
Figura 6.31: Tensions en la gelosia de 200 mm (model sense cartel·les) en el 45è pas de càrrega. Els canvis 
bruscs de color no representen salts en les tensions d’una sola barra sinó que apareixen perquè dins d’una 

mateix element, es representen dues barres inclinades diferentment. Coordenades en mm; tensions (color) en 
N/mm2 
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Figura 6.32: Tensions en l’armadura de rasant en el model sense cartel·les i gelosia de 200 mm en el 45è pas 

de càrrega. Coordenades en mm; factor d’escala per a la distorsió ·100; tensions (color) en N/mm2 

6.4. Comparació dels resultats numèrics amb els 
experimentals 
Els gràfics tallant versus curvatura o deformació a tallant de l’apartat anterior 

no es poden utilitzar per comparar amb els resultats experimentals, ja que les 
bigues no van ser instrumentades per a l’avaluació d’aquestes deformacions 
seccionals generalitzades en la zona de ruptura. La comparació doncs, cal fer-la 
mitjançant la deformació de les barres d’armat, mesurada per diverses galgues 
extensiomètriques la posició de les quals s’ha descrit en l’apartat 5.3. Tanmateix, 
la secció modelada numèricament correspon a una secció genèrica sotmesa a 
tallant en la zona de ruptura però sotmesa a moment positiu. Així, la comparació 
no es pot fer amb la deformació de la barres longitudinals inferiors de les bigues, 
ja que aquestes deformacions van ésser avaluades en la realitat al centre de llum 
de les peces, i els valors mesurats no han de coincidir en absolut amb els valors 
calculats pel programa en una regió pròxima a la zona de ruptura. Per altra banda, 
les barres longitudinals superiors foren equipades també amb galgues, però en 
una secció propera al recolzament sotmesa a moment flexor negatiu, de manera 
que els resultats no concorden amb els obtinguts numèricament en una secció 
amb moment positiu. Així que la comparació tan sols pot ésser efectuada amb les 
dades de deformació en les barres inclinades de la gelosia: l’armat inclinat forma 
part del mecanisme a tallant i no es veu influït pel signe del moment flexor.  
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Les corbes tallant – deformació de l’armat inclinat de la gelosia es comparen, 
per a cadascuna de les quatre bigues experimentades amb les quatre corbes 
obtingudes numèricament (gelosia de 200 mm amb secció recta sense cartel·la, 
200 mm amb secció arrodonida, gelosia de 225 mm amb secció recta i gelosia de 
225 mm amb secció arrodonida amb cartel·la). Cada biga experimentada estava 
instrumentada amb vuit galgues extensiomètriques, però la deformació de les 
barres depèn molt de la fissuració, discreta: si una fissura travessa una barra, la 
seva deformació, en aquell punt serà molt més superior que si no ho fa. D’aquesta 
manera, les corbes resultants presenten molta variabilitat com es mostra en la 
figura 6.33. En les demés tres bigues, també es pot observar com les corbes 
mesurades amb les galgues presenten diferències importants entre sí, tot i estar 
en posicions totalment simètriques (de quatre en quatre). El comportament 
d’aquestes corbes però segueix generalment un patró característic: una primera 
fase amb un comportament força lineal, un reblaniment progressiu, una branca 
horitzontal de fluència i finalment una fase de descàrrega.  
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Figura 6.33: Corbes tallant – deformació de les barres inclinades de la gelosia per a la biga 1 

Com que el model treballa amb una secció genèrica sotmesa a fissuració 
distribuïda, per a efectuar les comparacions s’utilitzen, enlloc de les vuit corbes 
mesurades, la seva mitjana (µ) i els valors màxims i mínims. Les comparacions 
apareixen en la figura 6.34 i següents, on les corbes obtingudes numèricament es 
tracen més gruixudes. La deformació numèrica es correspon a la d’un dels 
elements lineals dobles que conformen la representació de la gelosia, pres 
aproximadament a la mateixa altura on s’han col·locat les galgues. 
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Figura 6.34: Corbes tallant – deformació de les barres inclinades de la gelosia per a la biga 1 
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Figura 6.35: Corbes tallant – deformació de les barres inclinades de la gelosia per a la biga 2 
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Figura 6.36: Corbes tallant – deformació de les barres inclinades de la gelosia per a la biga 3 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Deformació gelosia (µm/m)

Ta
lla

nt
 (k

N
)

Deformació màxima
Deformació mitjana
Deformació mínima
Amb cartel·les
Sense cartel·les

 
Figura 6.37: Corbes tallant – deformació de les barres inclinades de la gelosia per a la biga 4 

En tots quatre gràfics es pot observar com les corbes calculades 
numèricament s’ajusten satisfactòriament a una tendència mitjana de les corbes 
mesurades al laboratori. Aquesta tendència mitjana també segueix un esquema 
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lineal al principi amb un progressiu reblaniment. En arribar a les deformacions de 
fluència de l’acer, les corbes haurien de presentar una branca horitzontal que no 
s’ha arribat a calcular numèricament ja que s’han aturat els càlculs en no assolir 
convergència. Aquestes corbes segueixen camins molt similars entre els càlculs 
amb la secció simplificada i la secció amb cartel·les, i com era d’esperar, aquesta 
última presenta deformacions menors per a la mateixa sol·licitació de tallant. 

 

 

 

 

 

 




