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Capítol 2. Descripció del fenomen 
d’interacció tallant-flexor 

 

 

2.1. Comportament tensodeformacional del formigó 

2.1.1. Comportament uniaxial 

Tradicionalment l’assaig per avaluar la resistència a deformació del formigó 
és l’assaig de compressió simple, mitjançant el qual es comprimeix axialment una 
proveta cilíndrica normalitzada amb una relació altura/diàmetre igual a 2. A la 
figura 2.1 s’hi representen gràficament les deformacions i les tensions 
observades. S’hi observen les següents característiques: 

• Les corbes són gairebé lineals al principi, i aquest comportament és més 
semblant al lineal i arriba fins a tensions relativament més elevades com més 
alta és la resistència a compressió del formigó. 

• S’assoleix un esforç màxim aproximadament quan la deformació és del 2‰. 
Aquest màxim s’anomena resistència a compressió del formigó fc. El pic és 
més agut com més alta és la resistència a compressió del formigó. 

• Després d’aquest pic, encara es poden transmetre esforços encara que 
s’aprecien fissures a les provetes. La branca després del pic cau més 
ràpidament com més elevada sigui la resistència a compressió del formigó. 

• Com més alta és la resistència a compressió del formigó, abans s’arriba a la 
deformació última i més fràgil és el comportament de ruptura. 
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Figura 2.1: Corbes tensió – deformació per càrrega uniaxial per a formigons de diferents resistències (extreta 

de Park et al., [31]) 

La resistència a tracció del formigó és generalment inferior al 20% de la de 
compressió i, tenint en compte les dificultats que comportaria mesurar-la 
traccionant axialment les provetes cilíndriques de l’assaig de compressió simple, 
se sol mesurar indirectament mitjançant l’assaig brasiler o l’assaig de flexotracció. 
El primer, consisteix en carregar una proveta cilíndrica al llarg de dos dels seus 
meridians oposats i relacionar la càrrega de ruptura amb les tensions 
desenvolupades al en el pla diametral de càrrega. L’assaig de flexotracció 
consisteix en trencar a flexió peces prismàtiques per relacionar la càrrega de 
ruptura amb les tensions de tracció desenvolupades en la secció crítica. La corba 
tensió – deformació per tracció uniaxial se sol idealitzar amb una recta fins a la 
resistència a tracció. 

Les dificultats de mesurar la resistència a tracció uniaxial han fet que 
aquesta es relacionés amb la resistència a compressió del formigó mitjançant 
fórmules empíriques senzilles. Típicament s’accepten relacions del tipus 

p
cct ff ∝  ( 2.1 ) 

però la dispersió de dades experimentals fa que el valor de p variï segons la 
correlació. A tall d’exemple, l’American Concrete Institute (ACI) n’accepta un valor 
de 1/2 (i una constant de proporcionalitat de 0.475 si ambdós valors són 
expressats en N/mm2) mentre que el Comité Europeén de Normalisation (CEN) 
considera que 2/3 s’hi ajusta millor (amb una constant de proporcionalitat de 0.30 
si ambdós valors són expressats en N/mm2). 

2.1.2. Comportament biaxial 

La resistència a compressió del formigó a tensió plana millora respecte la 
resistència a compressió uniaxial (figura 2.2). La millora depèn de la relació dels 
esforços principals als què se sotmet, f1 i f2. La resistència a compressió pot 
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arribar a ser fins a un 27% superior que la axial i és aproximadament del 16% en 
el cas f1 = f2. Tanmateix, petites traccions en una de les direccions fan disminuir 
en picat al resistència a compressió en l’altra direcció. 

 
Figura 2.2: Resistència biaxial del formigó en gràfic adimensinalitzat per la resistència a compressió uniaxial fu 

(extreta de Park et al., [31]) 

És útil representar gràficament els estats de tensió bidimensionals mitjançant 
cercles de Mohr en l’espai σ – τ (o f – v en notació americana). L’envolupant de 
tots els cercles de falla (figura 2.3) ens dóna idea de com millora la resistència a 
compressió en estats de tensió plana i constitueix la superfície de fluència (o 
criteri de ruptura) en l’espai de les tensions principals. 

 
Figura 2.3: Envolupant típica pel formigó dels cercles de falla (extreta de Park et al., [31]) 
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2.1.3. Comportament triaxial 

La resistència i ductilitat del formigó sotmès a un estat tensional de 
compressió triaxial augmenta de forma notòria. 

Els criteris de ruptura més usats pel formigó han estat els criteris clàssics, 
per una banda els criteris clàssics com Mohr-Coulomb i Drucker-Prager (figura 
2.4). En l’espai de les tensions principals, el primer és una superfície piramidal 
amb secció pentagonal i el segona és un con de secció circular.  Per altra banda 
també són molt usats criteris més complexos però ja específics pel formigó com 
les superfícies de William-Warnke (figura 2.5).  

 

 
Figura 2.4: Criteris de Mohr-Coulomb i Drucker-Prager (adaptades d’Oliver i Agelet, [30]) 

 
Figura 2.5: Superfície de William-Warnke (extreta de Bardet,  [6]) 

Mohr-Coulomb 

Drucker-Prager 
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En concret, un dels criteris més usats és el denominat criteri de William-
Warnke de cinc paràmetres (figura 2.6). Es tracta d’una superfície pseudocònica 
amb una secció variable que tendeix a ser circular prop del vèrtex i triangular a 
alts nivells de compressió hidrostàtica. Les avantatges principals front a altres 
criteris proposats específicament pel formigó és que és usable tant en alts com en 
baixos estats tensionals i que la seva forma suau comporta derivades contínues a 
tot arreu. 

 
Figura 2.6: Criteri de William-Warnke de 5 paràmetres (extreta de Chen, [12]) 

Els meridians són paràboles mentre que els paral·lels són formats per la unió 
de tres el·lipses (amb un període de repetició de 120º com s’observa en la figura 
2.6b). La superfície queda definida amb els cinc paràmetres, que són els següents 
(Chen, [12]): 

a) Resistència uniaxial del formigó, cf '  
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2.2. Mecanismes de resistència a flexió de seccions 
En general, en el disseny i comprovació d’estructures de formigó, es 

comença sempre per l’estudi del problema de la flexió. A partir del seu estudi, se 
sol definir la mida i forma de la secció i la disposició i quantia de les armadures 
longitudinals. 

L’objectiu principal és garantir que les sol·licitacions en els estats últims i de 
servei siguin menors que les respostes que és capaç de donar la peça. De tota 
manera, cal remarcar també que, a més, cal garantir que la peça estudiada 
trenqui de forma dúctil, és a dir, que mostri unes deformacions i fissures que 
avisin de la ruptura abans que es produeixi el col·lapse. 

El problema de la flexió, amb presència o no d’un axial, ha estat un dels 
problemes més estudiats i que ha aportat més aclariments en el comportament 
general del formigó, sobretot en el cas de peces prou esveltes.  

2.2.1. Hipòtesis bàsiques 

Les suposicions bàsiques que s’han fet tradicionalment en l’estudi 
d’esgotament per sol·licitacions normals han estat les següents: 

Esgotament de la peça 

L’esgotament de la peça es caracteritza pels valor màxim de les 
deformacions longitudinals de l’acer i el formigó. Quan un d’aquests dos valors 
supera el seu corresponent llindar de ruptura es considera que la peça falla. 

Hipòtesi de Bernoulli 

Les seccions planes abans de la deformació es mantenen planes després de 
la deformació. Aquesta suposició implica que les deformacions longitudinals ε de 
totes les fibres de la secció, siguin de formigó, d’acer passiu o d’acer actiu 
adherent (en aquest cas es parla d’increment de deformació ∆ε)  són 
proporcionals a la distància al pla neutre.  

Implícitament, si s’accepta la hipòtesi de Bernoulli, també cal acceptar que hi 
ha una bona adherència entre armadura adherent i formigó. Òbviament, 
l’adherència mai serà perfecta als voltants d’una esquerda, però cal garantir que 
les deformacions mitjanes d’acer i formigó seran prou semblants quan es calibren 
en una longitud que inclogui diverses fissures. 

L’experimentació ha demostrat que la suposició és bastant correcta en peces 
prou esveltes. En general, s’accepta si la relació entre punts de moment nul i el 
cantell total de la peça és major que 2. 
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Llei tensió – deformació de l’acer 

Normalment s’accepta un diagrama tensió – deformació de l’acer bilineal 
amb plasticitat perfecta a partir del límit de fluència. 

 
Figura 2.7: Diagrama tensió – deformació habitual de l’acer (extreta de la EHE-99,  [15]) 

Llei tensió – deformació del formigó 

Normalment s’accepta un diagrama tensió – deformació del formigó format 
per una branca de paràbola i un segment rectilini de plasticitat perfecta.  

 
Figura 2.8: Diagrama paràbola-rectangle del formigó (extreta de la EHE-99,  [15]) 

No se sol considerar la resistència a tracció del formigó ja els esforços de 
tracció que absorbeix el formigó abans de fissurar-se són relativament petits i 
generalment tenen, a més, tenen molt poc braç de palanca. 

Per a una simplificació dels càlculs, és corrent substituir la distribució real de 
tensions que resultaria de l’aplicació del diagrama paràbola-rectangle per una 
distribució rectangular equivalent que té idèntica resultant al mateix punt 
d’aplicació, anomenada distribució de Whitney. 
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Figura 2.9: Distribució de tensions de compressió. (a) Real. (b) Rectangular equivalent (extreta de Park et al., 

[31]) 

2.2.2. Dominis de deformació 

Segons les hipòtesis abans exposades, les seccions d’una peça sotmesa a 
un flexor es van deformant (sempre mantenint-se planes) fins que o bé quan la 
deformació del formigó o bé la de l’acer assoleix el seu valor límit. És interessant 
estudiar les deformacions de tota la secció quan això passa, ja que això definirà el 
comportament dúctil o fràgil de la ruptura. 

Tradicionalment s’han distingit 5 dominis diferents de ruptura, apreciables en 
la figura 2.10 i comentats breument a continuació: 

• Domini 1: l’acer de l’armadura longitudinal arriba a la seva deformació última 
per tracció mentre que la resta de la secció també està sotmesa a tracció. És 
doncs una ruptura fruit d’una sol·licitació de tracció simple o composta i té un 
comportament dúctil ja que l’acer ha plastificat molt abans de la ruptura 
avisant amb deformacions elevades. A més, el formigó haurà també fissurat 
força abans que això passi. 

• Domini 2: l’acer de l’armadura longitudinal arriba a la seva deformació última 
per tracció mentre que no tota la resta de la secció està sotmesa a tracció. 
Es tracta doncs d’una ruptura dúctil (l’acer de l’armadura de tracció plastifica 
i les deformacions de la peça augmenten abans del trencament) en una peça 
sotmesa a flexió simple o composta. 

• Domini 3: quan el formigó arriba a la seva deformació última, l’armadura de 
tracció ja ha superat la seva deformació de fluència de manera que és una 
ruptura dúctil per flexió simple o composta.  

• Domini 4: el formigó arriba a la seva deformació última abans que l’armadura 
de tracció (que en aquest estat està en tracció) plastifiqui. Es tracta doncs 
d’una ruptura fràgil, no hi ha deformacions exagerades que avisin del 
trencament imminent. En el disseny de peces per flexió simple o composta, 
s’ha de procurar doncs fugir d’aquest domini de ruptura. 

• Domini 4a: domini corresponent a flexió composta en el que part de la secció 
està sotmesa a tracció però totes les armadures  estan sotmeses a 
compressió. El formigó arriba a la seva deformació última sense que s’hagin 
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produït grans deformacions. Es tracta doncs d’una ruptura fràgil que per tant 
cal evitar. 

• Domini 5: tota la secció està comprimida en el moment que es produeix 
l’esclafament del formigó. Es tracta d’una ruptura fràgil ja que cap material a 
plastificat abans del trencament. 

  
Figura 2.10: Dominis de ruptura (extreta de la EHE-99,  [15]) 

La línia divisòria que marca la diferència de comportament fràgil o dúctil és la 
corresponent a la que separa els dominis 3 i 4. La profunditat x de la fibra neutra 
en aquesta frontera és anomenada xlim i el seu valor depèn òbviament del límit 
elàstic de l’acer. Per semblança de triangles es té que: 

lim,

lim

1
c

y

dx

ε
ε

+
=  

( 2.2 ) 

profunditat que pren el valor de 0.617d per acers de 500 MPa i formigons amb 
035.0lim, =cε . 

Tant en el dimensionament com en la comprovació de seccions sotmeses a 
flexocompressió se suposen sempre les armadures plastificades, considerant 
doncs una ruptura dúctil. En comprovació, després cal comprovar si el valor de x 
aconseguit és menor que xlim, mentre que en dimensionament, s’adopta 
directament aquest valor per la x i la quantitat d’armadura necessària s’intentarà 
minimitzar. Per fer-ho, és útil comparar el moment de càlcul amb el màxim 
moment que podria resistir la secció sense armadura de compressió (moment 
crític) i només absorbir l’excés d’aquest moment amb l’armadura de compressió. 
Per altra banda, l’armadura de tracció serà la mínima  necessària per compensar 
les tensions de compressió de la secció. 

2.2.3. Normatives 

La EHE-99 espanyola [15] obliga a fer els càlculs amb les hipòtesis 
exposades en l’apartat 2.2.1, però permet prendre altres lleis constitutives del 
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formigó i de l’acer sempre que s’hagi comprovat que els seus resultats són 
congruents amb els exposats. Per altra banda, la instrucció específica per a forjats 
unidireccionals de formigó per a elements prefabricats, EFHE-03 [16], remet 
directament a la instrucció general EHE-99 per aquest càlcul.  

De la mateixa manera, tant el codi 318-05 de l’ACI [1] com l’Eurocodi 2 del 
CEN [19] també adopten les hipòtesis de l’apartat 2.2.1, amb lleugeres diferències 
en les lleis constitutives, i accepten també altres lleis constitutives del formigó.  

2.3. Mecanisme de resistència a tallant 
A diferència del comportament a flexió, el comportament a tallant és molt 

més complex. Per tant, tot i que el tallant apareix gairebé en tots els casos de 
càrrega, és un fenomen difícil de comprendre, i més ho és la seva interacció amb 
el flexor malgrat quasi sempre actuïn a la vegada. Per altra banda, el fet que la 
fallada per tallant sigui generalment de comportament no dúctil fa necessari un 
estudi detallat del fenomen. 

Una biga birecolzada, isòtropa i homogènia uniformement carregada 
adquireix un estat tensional àmpliament estudiat en la resistència dels materials 
continus si s’accepta el principi de Saint Venant. Les tensions es calculen 
mitjançant les conegudes fórmules 
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mentre que les tensions principals es poden calcular segons 
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Aquest estat de tensions principals es pot representar gràficament per les 
línies isostàtiques de la figura 2.11. El sistema de tensions principals tenen una 
inclinació de 45º (i 135º) en les proximitats de l’eix neutre de la biga. 
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Figura 2.11: Isostàtiques en una biga birecolzada isòtropa i homogènia uniformement carregada (extreta de 

Park et al., [31]) 

En un primer nivell de càrrega, aquest comportament propi d’un continu 
isòtrop i homogeni és vàlid per a una biga real de formigó en seccions prou 
allunyades de les càrregues concentrades on no és vàlida l’aproximació de Saint 
Venant. En aquest primer estat, és possible calcular les tensions tal i com es fa en 
la biga idealitzada: equacions ( 2.3 ) i ( 2.4 ). 

A mesura que s’incrementa la càrrega en la biga de formigó s’observa 
l’aparició de dos tipus de fissures: unes de verticals, perpendiculars a l’eix de la 
biga a la zona de flexors grans, que apareixen primer i són més abundants en la 
zona de moments negatius, i unes altres d’inclinades, normalment extensions a 
les de flexió (aproximadament a 45º a l’eix de la biga) on el tallant és important. 
Les fissures apareixen abans d’arribar als valors de càrrega corresponents als 
que comportarien traccions crítiques pel formigó en el cas de la biga idealitzada i, 
tot i que no coincideixen, segueixen a grans trets les línies isostàtiques. 

 
Figura 2.12: Fissures típiques (extreta de Leonhardt, [25]) 

Aquest altre nivell de càrrega, comporta un estat ben diferent al primer, ja 
que amb l’aparició de les fissures, l’esquema d’isostàtiques de la figura 2.11, 
deixa de ser vàlid i el mecanisme varia en funció de les característiques de la 
biga. Aquests mecanismes no treballen encara al límit, ja que a partir de l’aparició 
de les fissures encara queda molta resistència per a desenvolupar-se. Així, 
l’obertura de les fissures ha estat tradicionalment permesa per les normes de 
formigó en un estat de servei si no superen certs paràmetres d’obertura i 
curvatura. En efecte, els mecanismes de transmissió de tallant en una biga 
fissurada són: 

• Tensions tangencials en la part no fissurada del formigó, que només pren 
relativa importància en bigues de gran cantell o en bigues esveltes 
comprimides axialment. En les demés, la profunditat sense fissures on es pot 
transmetre el tallant amb aquest mecanisme és petita. 

• Tensions de fricció transmeses mitjançant cohesió per l’entrellaçament que 
conserva el formigó al llarg de la fissura. Aquestes forces d’entrellaçament 
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depenen, sobretot, de la rugositat, el gruix i els moviments de fissura, i de la 
resistència del formigó. 

• Efecte passador, forces de dovella o esforç no axial de l’armadura 
longitudinal. Generalment té poca importància i no es té en compte, tot i que 
adquireix una importància relativa si existeix una gran quantitat d’armadura i 
aquesta és distribuïda en diverses capes. 

• Efecte arc: formació d’una zona de compressió que uneix directament el punt 
d’aplicació d’una càrrega amb la reacció en un recolzament. És important en 
bigues de gran cantell. 

• Tensions residuals de tracció en les fissures. En les fissures estretes, poden 
romandre algun pont de formigó encara capaç de transmetre traccions.  

• Efecte gelosia o formació de bieles de compressió i tirants. És la forma de 
transmissió més representativa en bigues esveltes amb armadura de tallant. 

Factors que determinen la resistència a tallant 

Són molts els factors que influencien en la capacitat resistent del tallant 
d’una peça de formigó armat o pretensat. Entre els més importants, cal destacar: 

• el tipus de càrrega (concentrada o uniforme) i la seva posició i forma 
d’aplicació, 

• la secció, mida absoluta, esveltesa i tipologia estructural de la peça,  
• el tipus de formigó utilitzat: qualitat, granulometria... Sobretot hi té a veure la 

resistència a tracció del formigó. 
• La presència o no de forces axials: compressions augmenten la capacitat de 

resistir tallant en reduir la inclinació de les fissures i les bieles de compressió 
mentre que les traccions axials disminueixen la resistència a tallant. 

• l’armadura longitudinal: el tipus d’acer, la seva quantia i les seves 
característiques de deformabilitat i d’adherència, i el seu ancoratge. 

• l’armadura transversal: el tipus d’acer, la seva quantia i les seves 
característiques de deformabilitat i d’adherència, el seu ancoratge, la 
separació de les barres i el tipus d’armadura transversal: estreps 
perpendiculars a l’armadura longitudinal o inclinats, barres contingudes en la 
secció o barres inclinades en una sola direcció o en gelosia. 

2.3.1. Comportament en absència d’armadura de tallant 

2.3.1.1 Efecte biga i efecte arc 

En bigues sense armadura de tallant, el plantejament de l’equilibri intern de 
la peça (vegeu figura 2.13) ens permet arribar a l’expressió: 

zTM ⋅=  ( 2.5 ) 
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Figura 2.13: Plantejament de l’equilibri intern en una peça sense armadura de tallant (extreta de Park et al., 

[31]) 

Tenint en compte la relació dxdMV = i derivant el producte de ( 2.5 ) s’obté 
l’expressió 

dx
dzT

dx
dTzV +=  ( 2.6 ) 

L’expressió ( 2.6 ) ens informa dels dos mecanismes de tallant d’una biga 
sense armadura transversal, corresponents als dos sumands de l’expressió. 

El primer sumand, fa referència al mecanisme conegut com efecte biga, 
propi d’una peça vertaderament prismàtica i fissurada tal com mostra la figura 
2.14, amb la formació de blocs que actuen a mode de voladissos però que encara 
són capaços de transmetre forces tangencials transmeses mitjançant cohesió per 
l’entrellaçament. A la figura s’observa com la component vertical és compensada 
per la projecció d’aquestes forces tangencials al llarg de la fissura i el tallant a la 
zona comprimida. Per altra banda, el moment és equilibrat per la variació de 
tensió al llarg de la barra longitudinal, fenomen possible gràcies a l’adherència 
entre formigó i acer. Al voladís, també hi actuen, si es produeix un lliscament entre 
les cares de la fissura, forces de dovella, però tradicionalment no es tenen en 
compte ja que tenen un efecte poc significatiu. Les regions de les peces on el 
tallant és resistit principalment per aquest efecte biga són anomenades zones B, i 
en elles, es compleixen bé les hipòtesis de Navier – Bernoulli (vegeu l’apartat 
2.2.1, pàg. 14). 
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Figura 2.14: Voladissos de formigó (adaptada de Park et al., [31]) 

El segon sumand de l’expressió ( 2.6 ) en canvi, és el corresponent al 
mecanisme anomenat efecte arc, més propi de bigues de gran cantell i zones 
properes (anomenades D o de discontinuïtat) a forces concentrades aplicades o 
canvis bruscs de secció. La característica principal del mecanisme és la formació 
d’una zona de compressió (on no hi apareixen fissures) que uneix directament el 
punt d’aplicació de la força amb el punt figura 2.15). Aquesta reacció pot ser 
absorbida pels reforços longitudinals en recolzaments simples si estan 
convenientment ancorats. La fallada pot arribar, principalment, per l’esgotament a 
tensió normal del formigó comprimit en la línia d’empenta, i aquestes tensions 
depenen directament del cantell de la peça. Cal remarcar que aquest 
comportament només pot existir si la càrrega s’aplica a la zona comprimida de la 
peça. 

 
Figura 2.15: Mecanisme d’efecte d’arc (extreta de Park et al., [31]) 

2.3.1.2 Paràmetres influents en la resistència a tallant 

En el cas de bigues sense armadura de tallant, històricament s’ha donat 
importància a quatre paràmetres per a la resistència a tallant. 
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En primer lloc, cal destacar la importància del valor absolut del cantell efectiu 
d. Com major és el cantell, major és l’obertura de les fissures mentre que els 
elements que conformen l’agregat de formigó no varien de mida (és el que es 
coneix com a efecte mida). Així, la força que es pot transmetre per entrellaçament 
entre les dues cares d’una fissura, un dels mecanismes de transmissió més 
importants en l’efecte biga, disminueix considerablement i amb ella, la capacitat 
de la peça a transmetre el tallant. Cal tenir en compte que el cantell d no només 
influeix en l’obertura de les fissures sinó que també apareix involucrada amb un 
altre paràmetre important en la resistència a tallant: a, la llum a tallant. 

El comportament de bigues birecolzades amb una sola càrrega concentrada 
aplicada a una distància a del recolzament (llum a tallant) depèn molt del quocient 
a/d. Experimentalment, es distingeixen els següents tipus de biga (Park et al., 
[31]): 

a) Bigues de gran cantell (a/d < 2.5): l’efecte predominant és el d’arc. Se’n 
distingeixen 2 tipus: 

i) Bigues molt curtes (a/d < 1): es desenvolupa des del primer moment 
una zona de compressió que uneix directament el punt d’aplicació de la 
càrrega amb els recolzaments. L’armadura longitudinal contraresta les 
components horitzontals treballant a tracció. El col·lapse més corrent és 
el lliscament a l’ancoratge d’aquesta armadura, però també pot donar-
se l’esclafament del formigó de la zona de compressió. 

ii) Bigues curtes (1 < a/d < 2.5):  en una primera fase apareixen fissures 
inclinades i després es forma la zona de compressió típica de l’efecte 
arc. El col·lapse en aquest tipus de biga pot ser degut a l’excés de 
compressió del formigó, a un lliscament de les armadures longitudinals 
o bé per una falla de l’efecte dovella al llarg de tota l’armadura 
longitudinal. 

b) Bigues esveltes (a/d > 2.5) ): l’efecte predominant és el de biga. Se’n 
distingeixen 2 tipus: 

i) Bigues esveltes: en aquest tipus de biga, es desenvolupa l’efecte biga 
fins que arriba la falla del mateix mecanisme. 

ii) Bigues molt esveltes (a/d > 6): en aquestes bigues també es 
desenvolupa l’efecte biga, però la resistència a tallant és superior a la 
de flexió, de manera que sempre fallen per flexió. 

Per al cas de bigues sotmeses a càrregues repartides, la llum a tallant 
segueix sent de gran importància, ja que és el paràmetre que controla més amb 
quin mecanisme es transmetrà el tallant. Tanmateix, la mesura d’aquesta 
distància no és gens clara per a càrregues no concentrades, de manera que se 
sol ometre en l’estudi d’aquest tipus de sol·licitació.  
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El tercer factor que cal tenir en compte és la resistència del formigó. 
Tradicionalment s’ha acceptat que a major resistència a compressió del formigó, 
més tallant pot ésser resistit per la biga, i experimentalment s’ha vist que aquesta 
relació és aproximadament lineal per formigons convencionals en bigues amb 
cantells comuns. Nogensmenys, aquesta relació deixa de ser lineal (i fins i tot 
s’inverteix) per a resistències característiques a partir de 50 MPa en cantells per 
exemple de 900 mm (Cladera, [13]). 

Finalment, l’últim factor que tradicionalment s’ha considerat més important 
en aquest tipus de bigues és la quantia d’armadura longitudinal, i 
experimentalment s’ha vist que per a valors normals de la quantia, la capacitat de 
resistir tallants augmenta segons la quantia elevada a 1/3, ja que l’armadura de 
flexió redueix l’obertura de les fissures, augmentant la capacitat de transmissió de 
tallant per entrellaçament. 

2.3.1.3 Càlcul de la resistència a tallant 

En vista de la gran diferència de comportament a tallant entre les zones D, 
on principalment s’observa un efecte arc, i les zones B, on predomina l’efecte 
biga, tradicionalment s’han usat mètodes de càlcul de la resistència a tallant 
diferents per a cadascuna d’aquestes zones. 

En les regions de tipus D, els mètodes de càlcul més usats han estat els 
models de bieles i tirants. Aquests models consisteixen en considerar el formigó 
armat com una estructura articulada de bieles comprimides i tirants en tracció. Les 
bieles de compressió solen considerar-se de formigó i uneixen directament els 
recolzaments amb les zones de càrrega. Els tirants són el reflex del 
comportament de les armadures i equilibren les forces actuants. A partir de 
l’anàlisi mitjançant el model de bieles i tirants distingim tres tipus de fallada: 
esclafament de les bieles de compressió del formigó, plastificació dels tirants 
(armadures) i lliscada de les armadures per manca d’ancoratge. 

En les zones B, el problema dels estats límits últims en peces sense 
armadura de tallant ha estat tradicionalment tractat mitjançant formulació empírica 
o semiempírica tot i que han existit models teòrics prou satisfactoris com els 
evolucionats a partir dels de Kani o els models de camp de compressions. Els 
primers, anomenats models de dents, consideren que el formigó situat entre 
fissures adjacents actua com un voladís encastat a la zona de compressió de la 
peça i sotmès a un tallant que es transmet per entrellaçament a través de la 
fissura (figura 2.14). Els darrers, foren ideats per a explicar el comportament de 
peces amb armadura de tallant (explicats a l’apartat 2.3.2.2) però es poden a 
adaptar a bigues sense armadura transversal. Tot i tenir bases ben diferents 
aquests dos models presenten resultats similars. 

Pel que fa a les fórmules empíriques, una de les més usades arreu del món 
per la seva senzillesa és la següent, on cal introduir el tallant últim Vc en N, la 
resistència a compressió fc en MPa i les mesures del cantell útil d i ample b0 de 
l’ànima, en mm. Cal dir que l’arrel quadrada de la resistència a compressió ha 
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estat tradicionalment considerada per l’ACI com una aproximació (conservadora) 
a la resistència a tracció si ambdós valors s’introdueixen en MPa (per altres 
unitats només cal introduir-hi un coeficient fora de l’arrel).  

60

cc f
db

V
=

⋅
 ( 2.7 ) 

També han estat molt usades les fórmules semiempíriques provinents dels 
treballs de Zsutty entre 1968 i 1971. Les fórmules, força més complexes que 
l’anterior, tenen en compte la resistència a tracció del formigó, mesurada 
indirectament pel terme ( ) 3/1

ckf (fck i resultat en MPa); l’efecte mida, mitjançant el 
terme ξ ; i la presència d’armadura longitudinal, amb la quantia geomètrica 
d’armadura longitudinal en tracció ρl. Opcionalment també es pot incloure un 
terme d’efecte arc - efecte biga, que depèn de la llum a tallant as (distància entre 
el recolzament i el punt d’aplicació de la càrrega); aquesta distància és 
complicada d’obtenir en bigues amb càrrega distribuïda, i és per això que sovint 
s’acaba obviant tot el factor que la conté. També pot ser interessant incloure un 
terme (que no es considerava en les primeres formulacions) que avalua la 
presència beneficiosa d’una possible compressió axial -σ’cd. La fórmula (en la 
seva versió més completa) és: 

( ) cdckl
sc

c f
a
d

db
V

σρξ
γ

′⋅−⋅⋅⋅







⋅⋅=

⋅
15.0100315.0 3/1

3/1

0

 

amb 
d

2001+=ξ     (d en mm) 
( 2.8 ) 

on γc és un factor de seguretat ajustat implícitament que se sol considerar de valor 
1.25 (per això sovint el 0.15/ γc apareix com a 0.12 directament). Aquesta, és la 
fórmula suggerida pel Codi Model CEB-FIP de 1990 (CM-90). 

La fórmula ( 2.8 ) presenta un molt bon ajust experimental quan hi ha una 
quantia raonable d’armadura longitudinal en tracció ρl. De fet, aquest és el punt 
més polèmic de la fórmula: l’excés d’importància que té ρl per a valors baixos 
d’aquesta. En efecte, en absència d’axial de compressió els elements sense 
armadura longitudinal perden tota resistència a tallant i la fórmula arriba a l’absurd 
en elements en tracció amb ρl petita o nul·la. 

El 1993, en elements sense armadura de tallant sotmeses tallant i gran 
compressió Grupta i Collins van detectar ruptures fràgils no previstes per ( 2.8 ) en 
el moment de la fissuració diagonal. Cal doncs anar en compte amb aquests tipus 
d’elements. 

Finalment també és important la fórmula semiempírica proposada per 
Gastebled i May el 2001 ([20]) elaborada a partir d’un model de mecànica de 
fractura, considerant que Vc és assolit quan una fissura horitzontal es comença a 
propagar a l’altura de l’armadura longitudinal: 
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( ) ( ) 35.03/26/1
3/1

0

1100341.3715.0 cll
s

c f
a
d

ddb
V

⋅−⋅⋅⋅







⋅⋅=

⋅
ρρ  ( 2.9 ) 

 

Els resultats de ( 2.8 ) i ( 2.9 ) són molt semblants, però la segona dóna més 
importància a l’efecte mida. 

2.3.1.4 Normatives 

La normativa espanyola (EHE-99) [15] proposa, en general l’ús del mètode 
de bieles i tirants per al càlcul d’estructures de formigó sotmeses a tallants. 
Nogensmenys, per al cas concret de bigues sense armadura de tallant usa una de 
les fórmules derivades de les de Zsutty, obviant el terme amb as  i incloent 
implícitament el factor de seguretat de 1.25.  

( ) cdckl
c f
db

V
σρξ ′⋅−⋅⋅⋅⋅=

⋅
15.010012.0 3/1

0

 

amb 
d

2001+=ξ     (d en mm) 
( 2.10 ) 

En la quantia geomètrica de l’armadura de tracció, que es limita al 2 %, hi entra, a 
part de l’armadura passiva ben ancorada, l’activa adherent ja que es proporciona 
la fórmula següent: 

db
f
f

AA
yd

pyd
ps

l ⋅

⋅+

=
0

ρ  
( 2.11 ) 

Per a biguetes prefabricades per a forjats unidireccionals, la normativa 
específica espanyola EFHE-03 [16], com també en altres normatives i antigues 
edicions de les espanyoles (EH91 per exemple), s’usa la fórmula directament la 
formulació més simple ( 2.7 ), de manera que 

cd
c f
db

V
⋅=

⋅
16.0

0

 ( 2.12 ) 

Segons EFHE-03 però, aquesta resistència pot considerar-se doble en el cas 
de biguetes pretensades amb un distintiu distingit oficialment, amb cantells totals 
no superiors a 350 mm i amb gruixos mínims d’ànima no superiors a 60 mm. 

El Comité Europeén de Normalisation (CEN), ha anat canviant el mètode per 
calcular la resistència a tallant en els diversos esborranys publicats per a la 
redacció de l’Eurocodi 2. A l’esborrany d’abril de 2002 apareix una de les fórmula 
derivades de les de Zsutty, obviant el terme amb as  i modificant el coeficient de 
0.15: 



Estudi de la interacció flexió-tallant en bigues amb armadura transversal 
inclinada 
2. Descripció del fenomen d’interacció tallant-flexor 

Pau Canal i Oliver

 

    - 27 - 
 

( )






⋅

′⋅−⋅⋅⋅⋅
=

⋅ 2/12/3

3/1

0 035.0

15.010018.0
max

ck

cdckl
c

c

f

f
db

V

ξ

σρξ
γ  

amb 
d

2001+=ξ     (d en mm) 

( 2.13 ) 

on la quantia geomètrica de l’armadura de tracció es limita al 2 %, mentre que el 
factor que controla l’efecte mida, ξ, es limita a 2. 

En l’esborrany de 1991, la resistència a tallant última per a bigues sense 
armadura de tallant es calculava amb la fórmula següent: 

( ) cdlRd
c k
db

V
σρτ ′⋅−+⋅⋅=

⋅
15.0402.1

0

 

amb 1=k  si més del 50% de l’armadura inferior màxima no s’estén en 
tota la llum,  

o bé { }1,6.1max dk −=  en cas contrari   (d en m) 

( 2.14 ) 

on τ és la resistència de càlcul bàsica a tallant i ve donada per una taula a partir 
de la resistència característica del formigó. Tres són les principals diferències 
entre aquesta fórmula i la de CM-90. En primer lloc, la forma de calcular la 
resistència bàsica a tallant difereix força de la proporcionalitat amb el terme 
( ) 3/1
ckf . En segon lloc, la influència de la quantia d’armadura de tracció és 

tractada aquí amb un terme bilineal directament proporcional molt diferent a la 
relació d’arrel cúbica de les altres expressions; tanmateix, la dispersió de les 
dades experimentals envers aquesta relació impedeix diferenciar quina de les 
dues corbes s’ajusta més a la realitat (Beeby i Narayanan, [7]). Finalment cal 
destacar que el terme que controla l’efecte mida, k, dóna resultats molt diferents 
que el terme ξ de la resta d’expressions. 

El Codi 318-05 de l’ACI [1] presenta dos procediments diferents per al càlcul 
de Vc. El primer és directament la formulació més simplificada1, ( 2.7 ), mentre que 
per bigues que compleixen 4.1≥da  i 70<ckf  MPa es permet usar la fórmula 



















⋅
⋅+

=
⋅ ck

lck
c fa

df

db
V

3.0,
7

120
min

0

ρ
 ( 2.15 ) 

2.3.2. Comportament amb armadura de tallant 

La presència d’armadura de tallant no canvia substancialment la primera 
distribució de tensions de la figura 2.11. Com que el formigó fissura a molt poca 
                                            
1 Cal tenir present que els coeficients ajustats a partir de dades experimentals en unes certes 
unitats varien segons quines siguin aquestes unitats. Donat que a [1] les tensions són generalment 
expressades en kp/cm2 mentre que al present document s’usen per defecte els N/mm2 (o MPa), 
els esmentats coeficients poden no coincidir (tot i que sempre tenen una relació dimensional). 
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deformació, la tensió de l’acer quan es formen les primeres fissures és encara 
força baixa, de manera que no evita l’aparició de fissures. L’armadura de tallant 
no canvia substancialment els mecanismes d’efecte arc i efecte biga. L’acer 
introdueix una nova acció als voladissos de formigó que es formen amb la 
fissuració, i a més, també: 

a) Millora el paper de les forces de dovella dels rodons longitudinals en 
subjectar-los. 

b) Comprimeix transversalment els voladissos de manera que en redueix o 
n’elimina les traccions. 

c) Limita l’obertura de fissures garantint un bon funcionament del mecanisme 
de transmissió d’esforços de cohesió per l’entrellaçament. 

d) Proporciona confinament impedint l’expansió del formigó a l’interior de 
l’estrep si aquests no es distancien massa i es tanquen adequadament. 

e) Impedeix la fallada d’adherència a les zones d’ancoratge. 

2.3.2.1 Model de gelosia 

Tradicionalment, l’estudi del comportament a tallant en bigues amb armadura 
de tallant s’ha realitzat mitjançant un model de gelosia desenvolupat per Ritter a 
finals del segle XIX i millorat posteriorment per Mörsch. Aquesta analogia 
consisteix en considerar el material formigó armat com una gelosia sent les barres 
longitudinals els caps comprimit i traccionat de la gelosia, els estreps, els 
muntants, mentre que els voladissos de formigó es converteixen en les bieles 
comprimides paral·leles a les fissures diagonals (figura 2.16). Les tensions en la 
gelosia del model es poden calcular plantejant l’equilibri de les peces, i el 
comportament previst pel model reflecteix prou bé la realitat, sobretot en el 
comportament d’acció de biga. 

 
Figura 2.16: Bieles i tirants (extreta de la EHE-99,  [15]) 

Plantejant l’equilibri intern d’una peça amb reforços de tallant situats a una 
distància s, treballant en gelosia i tallant-la sense la intervenció de l’armadura de 
tallant (com en la figura 2.17a) es veu que les úniques forces que hi actuen són, a 
part del tallant V aplicat, la resultant de les tensions f2 del formigó (que treballa a 
compressió pura i homogènia segons les hipòtesis del model) i les tensions de 
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tracció de les armadures longitudinals degudes al tallant. Sigui NV la resultant 
d’aquestes tensions en l’acer i D la de les del formigó.  

És clar que la suma vectorial de D, NV i V ha de ser nul·la, de manera que  

θcot⋅=VNV  
θcsc⋅=VD  

( 2.16 ) 

 

M

f2

zV

s

α

f2

θ

a

θ

0.5·NV

NV

0.5·NV

f2

D

s

AT·fα

αf2

V

s · sin θ 

θ

 
Figura 2.17: Equilibri de forces en un model de gelosia 

Mitjançant relacions trigonomètriques es veu que  

( ) ( )θαθ
α
αθ cotcotsin

sin
sin

+⋅⋅=
+

⋅= zza  ( 2.17 ) 

i per tant obtenim la relació 

( )θαθ cotcotsin 22 +⋅⋅⋅
⋅

=
⋅

=
zb

V
ab
Df  ( 2.18 ) 

Per altra banda, si ens fixem amb la figura 2.17b on també hi actua 
l’armadura transversal amb una tensió fα en una àrea At podem plantejar l’equilibri 
vertical de forces tenint en compte que part de les tensions f2 es contraresten: 

θαα
2

2 sinsin ⋅⋅⋅=⋅⋅ bsfAf t . Reordenant i substituint f2 de l’expressió ( 2.18 ) 
s’obté: 

( )θαα
α

cotcotsin +⋅⋅
=

⋅
z

V
s
fAt  ( 2.19 ) 

Les expressions ( 2.16 ), ( 2.18 ) i ( 2.19 ) constitueixen un sistema de quatre 
equacions amb cinc incògnites: D, NV, θ, fα i f2. Tradicionalment aquest problema 
s’ha solucionat prenent el valor de 45º en formigó armat per a la inclinació θ de les 
fissures. Per a formigó pretensat sovint s’usen expressions extres per a calcular θ 
en funció de l’axial i la resistència a tracció del formigó. 

A partir de l’anàlisi de bieles i tirants es distingeixen els següents quatre tipus 
de ruptura: 
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Ruptura causada per esclafament del formigó 

Com explicita l’expressió ( 2.18 ), l’esforç tallant causa unes tensions de 
compressió diagonal a l’ànima, suportades per les anomenades bieles de 
compressió. Aquest tipus de ruptura és especialment perillós ja que si les 
armadures no han plastificat prèviament, la peça no avisa amb deformacions de 
plastificació abans de trencar bruscament.  

Òbviament, cal controlar aquestes tensions que apareixen a l’ànima de la 
biga, però cal tenir en compte que les bieles comprimides de formigó es veuen en 
la realitat sotmeses a accions transversals que li causen els estreps. D’aquesta 
manera, la capacitat del formigó a compressió és veu reduïda de forma notòria. 
Aquest, és un fenomen força complex i la reducció depèn de molts factors com la 
distància entre armadura transversa, però en general, es pot suposar que la 
resistència a compressió del formigó de les bieles és entre un 50 i un 70 % que la 
seva resistència característica. 

Per altra banda, també pot ser interessant tenir en compte el grau de 
confinament del formigó de les ànimes, que depèn, principalment del gruix de 
l’ànima i de la presència d’estreps o barres transversal, el seu interespaiat i la 
seva forma. 

Ruptura causada per plastificació de l’armadura traccionada 

La component longitudinal de les tensions diagonals de compressió del 
formigó ha de ser contrarestada per una força de tracció a l’armadura longitudinal 
(NV) en la figura 2.17. L’armadura longitudinal però ja estarà en tensió per resistir 
la llei de flexors que sempre apareix quan es té tallant, de manera que aquesta 
força apareixerà en forma d’increment de tensió. Aquest increment de tracció 
influeix doncs en la capacitat de resistència a flexió podent precipitar en algun cas 
la ruptura a flexió. La interacció flexió-tallant és estudiada més àmpliament en 
l’apartat 0. 

Ruptura causada per la plastificació de l’armadura transversal 

Si les barres de l’armadura transversal cedeixen i entren en fluència, les 
fissures formades es comencen a obrir considerablement. A part de la no 
acceptació de l’excés d’obertura per motius estètics i psicològics, cal evitar un 
ample exagerat de fissura per evitar l’entrada d’aigua amb tots els ions corrosius 
que incorpora, i la pèrdua d’entrellaçament entre les dues cares de la fissura. 

Si l’armadura transversal arriba a la tensió de ruptura, no es produeix 
necessàriament el col·lapse de la peça ja que aquesta té altres mecanismes per 
resistir el tallant i la presència d’aquesta armadura és fonamentalment per limitar 
l’obertura de fissures. A més cal remarcar que l’obertura de fissures comporta una 
major deformabilitat de la peça i per tant, es parla de ruptura dúctil. 
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Finalment, és important destacar que l’armadura transversal no és efectiva si 
no travessa cap fissura inclinada. És per això que la majoria de normatives 
estableixen que la separació mínima entre barres transversals ha de garantir 
travessar alguna fissura, sovint prenent un angle d’inclinació θ de 45º i una 
extensió de les mateixes del mitja ànima inferior (això és mig cantell per a 
armadures transversals no inclinades. 

Lliscament de les armadures 

El tallant (i la variació del moment flexor) fa créixer les tensions en 
l’armadura en tracció del recolzament al centre de llum. Aquest increment de 
tensió s’aconsegueix gràcies a les tensions d’adherència entre l’acer i el formigó. 
Si la tensió màxima d’adherència és inferior a la sol·licitació de l’armadura, es 
produeix el lliscament d’aquesta i la ruptura brusca de la peça. Aquest tipus de 
ruptura produeix fissures que segueixen l’armadura de tracció de la biga, molt 
horitzontals vora els recolzaments i posteriorment s’inclinen convertint-se en les 
típiques fissures a 45º del formigó en tracció de l’ànima. 

2.3.2.1.1 Inconvenients i limitacions de l’analogia de la gelosia 

Els principals punts per tenir en compte en l’aplicació d’aquesta analogia es 
resumeixen en els següents: 

• L’anàlisi de la gelosia suposa totes les bieles paral·leles mentre que la 
inclinació de les fissures no és constant al llarg de tota la peça. 

• Com ja s’ha comentat més amunt, tradicionalment es pren el valor de 45º en 
formigó armat per a la inclinació de les fissures, però hi ha estudis que 
afirmen que l’angle òptim està lleugerament per sota (cap als 38º, Park et al., 
[31]), i que el valor de 45º és massa conservador. 

• La gelosia es considera d’unions articulades, fet que carrega les barres 
virtuals (tant les bieles com els tirants) només amb un axial, quan és evident 
que també haurien de tenir flexors i tallants. A més, les càrregues s’imposen 
en aquestes unions mentre que en la realitat, les càrregues es distribueixen 
al llarg de totes les barres. 

• En la gelosia anàloga, es considera que els ancoratges de l’armadura 
transversal són satisfactoris. Cal encertir-se doncs que les barres es 
dobleguin correctament al voltant de les barres longitudinals o bé s’estenguin 
més enllà. Aquest és un problema greu, ja que si algun grup de barres 
transversals cedeixen, les fissures que travessen es comencen a obrir sense 
l’impediment de les barres. S’anul·len així les tensions d’entrellaçament entre 
les dues cares de la fissura, una de les components més importants de 
resistència a tallant. 

• No s’estudia la compatibilitat de deformacions entre acer i formigó. Aquest 
fet impedeix recórrer el camí càrrega – deformació (cosa que sí que 
permetran els mètodes com les teories del camp de compressions). 
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• No es té en compte l’efecte biga vist en l’apartat 2.3.1.1, mecanisme de 
resistència de tallant que faria resistir la biga en cas de no tenir armadura de 
tallant però que continua actuant en cas de tenir-ne. Per evitar aquesta 
discrepància amb la realitat, és força comú suposar, a més de la contribució 
a la resistència de tallant mitjançant el model de gelosia, una altra 
contribució del formigó. Aquesta, se sol calcular de la mateixa manera que 
es calcula la resistència a tallant de la mateixa peça sense armadura de 
tallant. 

2.3.2.2 Teories dels camps de compressió 

A partir de la dècada de 1950 i arran d’una accidental ruptura fràgil a tallant 
es van començar a desenvolupar les teories dels camps de compressió, una 
successió de teories basades en la teoria del camp de traccions, formulada per 
Wagner el 1929 per explicar el comportament de bigues metàl·liques armades 
sotmeses a tallant. Wagner va observar que després de l’abonyegament, l’ànima 
no podia resistir més compressions de manera que el tallant al que estava sotmès 
la biga es transmetia mitjançant un camp de traccions diagonals. A més, va 
aplicar equacions de compatibilitat de deformacions entre l’ànima i els enrigidors, 
de manera que amb una relació tensodeformacional lligava totes les equacions i 
obtenia un problema ben plantejat si considerava coincidència entre direccions 
principals de tensió i deformació.  

La hipòtesi fonamental de les teories dels camps de compressió és 
precisament aquesta última consideració: es considera el formigó com una 
material on les direccions principals de tensió i deformació coincideixen en tot 
moment encara que canviïn al llarg del procés de càrrega, mentre que el sistema 
de transferència de tallant mitjançant la gelosia encara perdura. En formigó, la 
idea xoca una mica més que en acer per l’aparició de les fissures, però 
l’experimentació demostra que aquestes direccions són aproximadament 
paral·leles dins d’un rang de ±10 %. En el model de la gelosia no s’estudiava el 
camp de deformacions i per tant, tampoc calien les equacions constitutives del 
material. En les teories del camp de compressions, la seva consideració serà del 
tot necessària. 

D’aquesta manera va néixer la Teoria del Camp Diagonal de Compressions 
de la mà de Mitchell i Collins el 1974 per elements sotmesos a torsió pura. De 
l’extensió d’aquest model va néixer, el 1978, la Teoria del Camp de Compressions 
(o CFT, acrònim de l’anglès) per estudiar el comportament d’elements sotmesos a 
tallant. En ambdós models, així com també en el de la gelosia, s’havia acceptat 
com a hipòtesi que el formigó no tenia cap mena de resistència a tracció i per això 
totes tres consideren l’estat tensional del formigó com a uniaxial de compressió.  

El 1986, Collins i Vecchio publiquen la Teoria Modificada del Camp de 
Compressions (MCFT) (Vecchio i Collins, [38]). La diferència entre MCFT i la CFT 
és que aquesta última suposa que després de la fissuració la tensió principal de 
tracció f1 s’anul·la. La MCFT, en canvi, considera una tensió mitjana a tracció, 
paral·lela a la deformació principal a tracció, al llarg de tota l’ànima de la peça. 
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Donada la seva gran implantació i bon ajust amb les dades experimentals, en 
l’apartat següent es desenvolupa la MCFT per a elements amb armadura 
transversal inclinada. 

2.3.2.2.1 Teoria Modificada del Camp de Compressió (MCFT) 

Ja s’ha comentat en l’apartat anterior que la MCFT considera, a part de 
l’equilibri de les tensions que actuen en la secció, la compatibilitat de 
deformacions i les relacions tensió – deformació dels materials. La teoria es va 
formular originàriament per a armadura de tallant no inclinada (α=90º) però no és 
difícil plantejar-la per un angle qualsevol. Tot seguit es desenvolupa la teoria per 
trobar les equacions de la teoria.  

Camp de deformacions 

Cal tenir present que tant el camp de deformacions com el de tensions es 
defineixen a partir de la mecànica del continu, de manera que es treballa sempre 
amb deformacions i tensions mitjanes. Així, les mesures de deformacions es 
prenen doncs sobre segments prou grans com per incloure alguna fissura com es 
pot apreciar. 

De la representació de l’estat de deformacions mitjanes en el cercle de Mohr 
(figura 2.18) es poden obtenir l’expressió que relaciona les deformacions 
principals ε1 i ε2 amb les que segueixen la direcció de les armadures εx i εt.  

t

x
εx

ε1ε2

εt

θ

α

P

D

A

C
E

B

a

c

θ

θ

θ
θ

2θ
180−(α+2θ)

θ
α

b
2R

R R

R ε

 
Figura 2.18: Deformacions mitjanes i cercle de Mohr de les deformacions 

Treballant amb les distàncies  

2εε −= xa  

2εε −= tb  ( 2.20 ) 
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dels triangles DAC i DEA s’obté, 

θ2csc2 ⋅= aR  ( 2.21 ) 

Per altra banda, del cercle s’observa que  
RRcbR +⋅+⋅−= θα 2cossin2  ( 2.22 ) 

on de l’estudi del triangle isòsceles PEB es té 

( ) ( )αθαθ +⋅=+−⋅= 2sin2)2(º180sin2 RRc  ( 2.23 ) 

Finalment, igualant les dues expressions ( 2.21 ) i ( 2.22 ) i substituint el valor 
de c trobat a l’equació ( 2.23 ) s’obté l’expressió que es buscava: 

( ) αθαθ
θ

εε
εε

sin2sinsin
sin

2

2

2

2

⋅++
=

−
−

t

x  ( 2.24 ) 

Equacions d’equilibri 

Les tensions que actuen segons aquest model en una peça amb reforços de 
tallant situats a una distància s són les explicitades en la figura 2.19a. Ja s’ha 
comentat que l’aportació més significativa de la MCFT és la consideració de 
traccions perpendiculars a les compressions f2 en les bieles de formigó, mentre 
que la CFT o el mateix model de la gelosia considera f1 = 0. Si bé això és cert en 
la zona de la fissura, el formigó està en tracció en la franja entre fissures en una 
distribució no uniforme que es fa 0 a les fissures. Es considera f1, la mitjana 
d’aquesta distribució. Per altra banda, l’avaluació de les tensions a l’acer també es 
fa mitjançant els seus valors mitjos fα, de manera que l’acer estarà a una tensió 
més elevada que la mitjana a les rodalies d’una fissura mentre que serà al rebés 
en les zones prou allunyades de les fissures (vegeu figura 2.20).  
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Figura 2.19: Forces internes en la gelosia de la MCFT 
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Figura 2.20: Tensions mitjanes de l’acer i el formigó en una peça genèrica (extreta d’Hernández-Montes i Gil-

Martín,  [21]) 

Seguint el mateix esquema que en el desenvolupament de l’equilibri del 
museu de la gelosia es pot plantejar l’equilibri intern de la peça. Si NV és la 
resultant de les tensions en l’armadura longitudinal, D1 i D2 la de les del formigó f1 
i f2 i V és el tallant efectiu aplicat a la secció considerada sense flexor, s’obté 

θθ sincos 12 ⋅−⋅= DDNV  
θθ cossin 12 ⋅+⋅= DDV  

( 2.25 ) 

Mitjançant relacions trigonomètriques es veu que  

( ) ( )θαθ
α
αθ cotcotsin

sin
sin

+⋅⋅=
+

⋅= zza  

( ) ( )θαθ
α

αθ coscotsin
sin

cos
⋅−⋅=

+−
⋅= zzc  

( 2.26 ) 

i aplicant aquestes expressions a la definició de D1 i D2 s’obté 

( )θαθ cotcotsin222 +⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= zbfabfD  
( )θαθ coscotsin111 ⋅−⋅⋅⋅=⋅⋅= zbfcbfD  ( 2.27 ) 

expressions que s’introdueixen dins la segona equació de ( 2.25 ) per, un cop 
aïllada la tensió de compressió del formigó, obtenir la relació: 

( ) ( ) 1

2

22 cotcot
cotcotcot

cotcotsin
f

zb
Vf ⋅

+
⋅−

−
+⋅⋅⋅

⋅
=

θα
θαθ

θαθ
 ( 2.28 ) 

Per altra banda, si ens fixem amb la figura 2.19b on també hi actua 
l’armadura transversal amb una tensió fα en una àrea At es pot plantejar l’equilibri 
vertical de forces tenint en compte que les tensions del formigó (tant les de tracció 
com les de compressió) es contraresten en part del contorn: 

θθαα
2

1
2

2 cossinsin ⋅⋅⋅−⋅⋅⋅=⋅⋅ bsfbsfAf t . Reordenant, 

( )
α

θθα

sin
cossin 2

1
2

2 bff
s
fAt ⋅⋅−⋅

=
⋅  ( 2.29 ) 

La tercera equació d’equilibri, s’obté introduint les equacions ( 2.27 ) en la 
primera de les equacions de ( 2.25 ): 

( ) ( )θθαθθαθθ cossincotsincotcotcossin 2
12 ⋅⋅−⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅⋅= zbfzbfNV  ( 2.30 ) 

La part de la dreta d’aquesta expressió, si se substitueix el valor de f2 per 
l’expressió ( 2.28 ) i rera unes tedioses simplificacions trigonomètriques, es rescriu 
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segons la següent expressió, on s’ha considerat que la resultant NV és absorbida 
per un increment σsx en l’armadura passiva (d’àrea Asx) i un increment σp en 
l’armadura activa (d’àrea Ap): 

( )θαθσσ cotcot1cot 1 ⋅−⋅⋅⋅−⋅=⋅+⋅ zbfVAA ppsxsx  ( 2.31 ) 

Les equacions ( 2.28 ), ( 2.29 ) i ( 2.31 ) són les tres equacions d’equilibri de 
la MCFT. És interessant però veure la següent expressió extra que s’obté 
d’introduir ( 2.28 ) en ( 2.29 ) i simplificar. Mostra el valor de sol·licitació de tallant 
com a suma de la part absorbida pels estreps més la part absorbida pel formigó a 
tracció. 

( )θααθ α cotcotsincot1 +⋅⋅⋅
⋅

−⋅⋅⋅= z
s
fA

zbfV t  ( 2.32 ) 

Relació  tensió – deformació 

La relació entre tensió i deformació de l’acer s’apliquen segons la direcció de 
l’armadura i se suposa plasticitat perfecta tal i com mostren els gràfics de la figura 
2.21. També es pot suposar, sense alterar massa el model, una tercera branca 
d’enduriment a partir d’un cert valor. 

 
Figura 2.21: Relacions tensió – deformació per l’armadura longitudinal i transversal (extreta de Vecchio i 

Collins,  [38])  

Per altra banda les condicions de deformació del formigó fissurat de l’ànima 
d’una peça sotmesa a tallant són ben diferents de les que s’obtenen als assaigs 
de compressió uniaxial. En efecte, el primer es veu sotmès a unes tensions de 
tracció molt majors que les del segon, que apareixen només per efecte Poisson. 
El comportament d’ambdós formigons és tant diferent (el de l’assaig de 
compressió és molt més dur i resistent) que és adient usar unes relacions tensió – 
deformació específiques per aquest problema, derivades dels assaigs que van fer 
els propis Vecchio i Collins el 1982 (figura 2.22). Els resultats dels assaigs van 
mostrar que la tensió principal de compressió f2 no només depenia de la 
deformació principal de compressió ε2 sinó que també depenia de la deformació 
principal de tracció ε1. Les relacions, que s’aplicaran a tensions principals  es 
resumeixen en les equacions ( 2.33 ) i ( 2.34 )2: 

                                            
2 En formulacions posteriors a l’original de la MCFT alguns paràmetres han estat corregits, 
simplificats o afegits. És el cas del 200 en l’equació ( 2.33 ), corregit a 500, el terme εc’ de ( 2.34 ), 
sovint simplificat per o la inclusió en ( 2.34 ) d’alguns paràmetres per controlar l’efecte de 
l’adherència de les barres i la duració i repetició de la càrrega. 
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on Ec és el mòdul tangent a l’inici i fc‘ és la resistència a compressió simple. fcr és 
la tensió de fissuració i de l’experimentació es pot acceptar ccr ff ′= 33.0 (MPa). 
Finalment, εcr representa la deformació en el moment de la fissuració (εcr = fc r / Ec).  

 

 
Figura 2.22: Relacions tensió – deformació pel formigó fissurat (extreta de Vecchio i Collins, [38]) 
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Cal tenir en compte que les equacions ( 2.33 ) i ( 2.34 ) representen tant sols 
les funcions de les superfície de fluència. Càrregues i descàrregues lineals es 
consideren en l’interior d’aquestes superfícies. 

Equacions d’equilibri a la fissura 
Donat que les tensions que caracteritzen el col·lapse de la peça són les 

tensions reals i no les mitjanes calculades amb el mètode explicat fins ara, es fa 
necessari trobar-ne la relació. La figura 2.23 mostra la diferència entre els dos 
tipus de forces en una fissura: mentre que en el model existeix una tensió normal 
de tracció f1, en la realitat aquesta no es dóna per la existència de la fissura. A 
més, el model no contempla les tensions de fregament per l’entrellaçament del 
formigó però cal contemplar-les en l’estudi real de la fissura. L’última diferència és 
que la tensió real fvy de l’armadura transversal és més elevada que la mitjana fv 
del model precisament per compensar la manca de f1. La limitació per plastificació 
de les tensions reals a la fissura de l’acer de les armadures transversal i 
longitudinal (més elevades que les seves mitjanes) comportarà a dues limitacions 
de tensions mitjanes: una per a f1 i una altra per a  fy, respectivament. 

 
Figura 2.23: 1-1) Tensions mitjanes aplicades a una fissura. 2.2) Tensions reals actuant en una fissura 

(adaptada de Vecchio i Collins, [38]) 

El primer que cal preguntar-se és quin és el valor màxim vci de la tensió 
tangencial transmesa per l’entrellaçament del formigó en una fissura real. A partir 
d’uns treballs de Walraven (1981) en formigons comuns Vecchio i Collins van 
proposar la següent formulació, que depèn de l’obertura w de la fissura i la mida 
màxima de l’àrid a:  

16
243.0

18.0

+
+

′
=

a
w
f

v c
ci       [en mm i MPa] ( 2.35 ) 

Vecchio i Collins proposen calcular l’obertura w de la fissura mitjançant:  

θε msw ⋅= 1  ( 2.36 ) 
on θms és la separació mitjana de les fissures diagonals. Aquesta es relaciona amb 
les distàncies verticals i horitzontals entre fissures amb 
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=  

( 2.37 ) 

Per al càlcul de les separacions mitjanes entre fissures en la direcció de la 
biga (smx) i de l’armadura transversal (smv), es proposa utilitzar les següents 
expressions: 

x

bxx
xmx

d
k

s
cs

ρ
⋅+






 +⋅= 125.0

10
2  

v

bvv
vmv

d
k

s
cs

ρ
⋅+






 +⋅= 125.0

10
2  

( 2.38 ) 

on db és el diàmetre de la barra, c, la distància a l’armadura, s, la separació entre 
barres, ρ, la quantia geomètrica en la direcció corresponent (ρv = Av / (bw·s) i ρx = 
Asx / Ac ) i k1 és un coeficient que val 0.4 per a barres corrugades i 0.8 per a barres 
llises. 

Un cop conegut el valor de vci, cal imposar l’equivalència dels dos sistemes 
de tensions de la figura 2.23. Començant per igualar les components verticals de 
la resultant d’ambdós sistemes, es té 

zbv
s
zfAzbf

s
zfA civyvvv ⋅⋅+⋅








⋅
⋅⋅=⋅






 ⋅
⋅+⋅








⋅
⋅⋅ α

θ
θ

θ
α

θ
sin

tan
cos

sin
sin

tan 1  ( 2.39 
) 

d’on s’obté l’expressió per el valor màxim de f1: 

( ) θ
α

tan
sin

1 ⋅−−⋅
⋅
⋅

≥ civvy
v vff
sb

A
f  ( 2.40 ) 

L’altra limitació s’obté de plantejar l’equivalència dels dos sistemes de la 
figura 2.23 en la direcció horitzontal: 

=⋅+⋅⋅+⋅







⋅
⋅⋅ sxsxvv fAzbf
s
zfA 1cos
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α

θ
 

ysxcivyv fAzbv
s
zfA ⋅+⋅

⋅
⋅−⋅








⋅
⋅⋅= θ

θ
α

θ
cos

sin
cos

tan
 

( 2.41 ) 

expressió que reordenada, substituint el valor de f1 de la relació de ( 2.40 ), 
queda: 

( ) +⋅







⋅
⋅−⋅+⋅⋅+⋅≥⋅ α

θ
cos

tan1 s
zffAzbffAfA vvyvsxsxysx  

( ) θ
α 2

1 cot
sin

⋅⋅⋅





 −⋅

⋅
⋅

−+ sbff
sb

A
f vvy

v  
( 2.42 ) 

Amb aquestes últimes condicions ( 2.40 ) i ( 2.42 ) el problema queda ben 
plantejat i ofereix una bona aproximació a la solució completa. 
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Inconvenients i limitacions de la MCFT 

Pràcticament, els principals punts que cal tenir en compte en l’aplicació de la 
MCFT són els mateixos que en l’anàlisi amb el model de gelosia exposats a 
l’apartat 2.3.2.1.1 tret de les millores relacionades amb l’angle d’inclinació de les 
fissures (ara incògnita del problema i tractada com a tal), la possibilitat de 
contemplar estats diferents per a diferents graus de càrrega, l’estudi del camp de 
deformacions. 

Les crítiques més publicades contra l’ús d’aquesta teoria són en referència a 
la hipòtesi de direccions principals de tensió i deformació paral·leles i el 
tractament poc rigorós de les tensions de l’acer (Hsu, [22]). 

2.3.2.2.2 Noves teories de camp de compressió 

D’ençà de l’aparició de la MCFT s’han reformulat unes quantes vegades la 
seva formulació, sobretot pel que fa a les relacions tensodeformacionals dels 
materials, tant del formigó com de l’acer. També s’han anat formulant moltes 
altres teories basades en hipòtesis molt semblants que intenten corregir alguna de 
les deficiències de l’apartat anterior. Cal destacar per exemple els models d’angle 
variable de Hsu, el Model del Camp de Tensions Pertorbades (DSFM) del mateix 
Vecchio o les millores proposades per Hernández i Gil. Són però en general 
models no tant populars, de desenvolupament més complicat i que no estan 
contemplades en les normatives. 

2.3.2.3 Normatives 

La majoria de les normatives adopten el model de la gelosia per a calcular la 
resistència a tallant de les peces amb armadura de tallant, però en general 
s’intenten evitar alguns dels inconvenients que es plantegen en l’apartat 2.3.2.1.1. 
Les discrepàncies més importants entre normatives són les referents a la 
contribució del formigó per explicar l’efecte biga vist en l’apartat 2.3.1.1 que 
continua actuant en les bigues amb armadura de tallant al mateix temps que el 
mecanisme de bieles i tirants de la gelosia, i l’adopció o no d’un angle θ 
d’inclinació de les fissures. 

 La contribució del formigó només s’hauria de considerar mentre l’armadura 
transversal no hagi cedit, garantint un bon entrellaçament entre les dues cares de 
la fissura. Pel que fa al seu càlcul existeixen dues estratègies. La  primera és 
considerar que la contribució del formigó coincideix amb la resistència a tallant de 
la mateixa peça en absència d’armadura a transversal. La segona, consisteix en 
considerar-la lleugerament inferior ja que les deformacions a les que es veurà 
sotmesa la peça amb armadura de tracció seran molt més elevades. 

Tradicionalment, s’ha considerat que la contribució de la gelosia i la del 
formigó es poden superposar. Aquesta suposició és bona per a valors d’inclinació 
de les bieles properes a 45º però és totalment inacceptable per a valors propers a 
30º (o 60º) on la contribució del formigó gairebé ni es nota.  
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Com s’ha explicat en l’apartat 2.3.2.1, les tensions transversals generades 
en les bieles de formigó per l’armadura transversal redueix considerablement la 
resistència a compressió del formigó. Si f0cd és aquesta resistència, es pot 
considerar  

cdcd fkf ⋅=0  ( 2.43 ) 
amb valors de k que van de 0.50 a 0.70.  

2.3.2.3.1 EHE-99 

La EHE-99 [15] adopta un model de gelosia amb la limitació 
00.2cot50.0 ≤≤ θ  ( 2.44 ) 

El tallant actuant efectiu Vrd (un cop corregits del tallant exterior de 
sol·licitació Vd els efectes de secció variable i força de pretensat inclinat) s’ha 
limitat a dos valors de tallant últims: el que esgota per compressió obliqua en 
l’ànima (Vu1) i el que ho fa per tracció (Vu2), de manera que cal que es compleixi 
simultàniament: 

2

1

urd

urd

VV
VV

≤
≤

 ( 2.45 ) 

Tallant d’esgotament per compressió obliqua a l’ànima (Vu1) 

Imposant l’esgotament de les bieles de formigó (o sigui fent f2 = f0cd a 
l’equació ( 2.18 )) i generalitzant per a peces de secció amb amplada no constant 
(adoptant el valor de b0) s’obté la relació 

( ) θαθ 2
001 sincotcot ⋅+⋅⋅⋅= zbfV cdu  ( 2.46 )

A més, existeix un fenomen per mitjà del qual el braç de palanca z es veu 
reduït en peces fortament comprimides. Segons el CM-90, es pot suposar un 
coeficient reductor K, de manera que  

dKz ⋅⋅= 9.0  

amb 















 ′
+⋅= 1,1

3
5min

cd

cd

f
K

σ
 ( 2.47 )

La EHE adopta un valor per a la k  de l’equació ( 2.43 ) de 2/3 (Pozo, Surrido 
et al., [33]). D’aquesta equació i de les fórmules ( 2.46 ) i ( 2.47 ), considerant 
l’equivalència trigonomètrica de, ( ) 122 cot1sin −

+= θθ , resulta 

θ
αθ

201 cot1
cotcot60.0

+
+

⋅⋅⋅⋅⋅= dbfKV cdu  

amb 















 ′
+⋅= 1,1

3
5min
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f
K

σ  
( 2.48 )
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Tallant d’esgotament per tracció a l’ànima (Vu2) 

De l’equació ( 2.19 ) del model de la gelosia, imposant la fluència de l’armat 
transversal (fα = fyα,d) i adaptant l’expressió per a més d’una inclinació de barres 
s’obté la contribució de l’armadura transversal al tallant últim (Vsu) 

( )( )∑ ⋅+⋅⋅⋅=
α αα ααθ sincotcot,dysu fAzV  ( 2.49 ) 

on Aα és l’àrea d’armadura transversal per unitat de longitud. 

La normativa espanyola considera que la contribució del formigó actua 
alhora amb el mecanisme de bieles i tirants de la gelosia però s’inclou un 
coeficient β de reducció per tenir en compte que la contribució del formigó amb 
prou feines es nota per propers a 30º (o 60º) i com aquesta contribució va en 
augment a mesura que la inclinació de les bieles de la peça s’apropen a les 
isostàtiques que van marcar la fissuració.  

e
VVV suu θθβ =⋅+=2  ( 2.50 ) 

Segons les dades experimentals de la normativa espanyola, l’expressió que 
dóna el valor de 

e
V θθ =  té la mateixa forma que la resistència que tenia una biga 

sense armadura de tallant, però reduint a 0.10 el valor del primer coeficient, ja que 
les deformacions a què es sotmetrà una peça amb armadura de tallant al moment 
de la ruptura seran superiors a les que està sotmesa la mateixa peça en absència 
d’armadura transversal quan trenca (Pozo, Surrido et al., [33]). Així, 

( ) cdckl fdb
V

e σρξθθ ′⋅−⋅⋅⋅⋅⋅=
⋅
= 15.010010.0 3/1

0

 

amb 
d

2001+=ξ     (d en mm) i 02.0
0

≤
⋅

⋅+

=
db
f
f

AA
yd

pyd
ps

lρ  

( 2.51 ) 

Per altra banda, el càlcul del coeficient β es fa mitjançant interpolació lineal 
amb l’angle d’inclinació de les bieles (θ), maximitzant-se a 1 quan aquest 
coincideix amb l’angle de referència d’inclinació de les fissures (θe): 

1cot2
1cot2
−⋅
−⋅

=
eθ
θβ  si  eθθ cotcot50.0 <≤  

2cot
2cot

−
−

=
eθ
θβ  si  00.2cotcot ≤≤ θθ e  

( 2.52 ) 

 
Figura 2.24: coeficient β en funció de l’angle d’inclinació de les bieles (extreta de Pozo, Surrido et al., [33]) 
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Pel càlcul de l’angle de referència d’inclinació de les fissures, la norma 
proposa la següent fórmula obtinguda a partir de l’anàlisi del cercle de Mohr de les 
tensions: 

( )
ydmct

ydxdydxdmctmct
e f

ff

σ

σσσσ
θ

−

⋅++⋅−
=

,

,
2
,cot  no major a 2.0 ni menor a 0.5 ( 2.53 ) 

2.3.2.3.2 EFHE-03 

La instrucció espanyola específica per a forjats unidireccionals de formigó 
estructural realitzats amb elements prefabricats contempla el càlcul a tallant de 
biguetes adoptant el mateix model de gelosia que adoptava EHE-99, però fixant la 
inclinació de les bieles (θ) a 45º. De la fórmula ( 2.48 ), considerant aquest valor 
de θ i que la bigueta no està prou fortament comprimida (i doncs es pot considerar 
K = 1), s’obté l’equació per al tallant que esgota la peça per compressions 
obliqües a l’ànima: 

( )αcot130.0 01 +⋅⋅⋅⋅= dbfV cdu  ( 2.54 )

Pel que fa a les contribucions del formigó i l’acer de les biguetes, se suposa 
que es poden superposar directament els dos efectes. Aquesta suposició, que no 
és vàlida per valors de θ allunyats de 45º és congruent aquí ja que es treballa amb 
una inclinació de les fissures de 45º. 

L’aportació del sistema de la gelosia es calcula amb la fórmula ( 2.49 ) 
adaptada als 45º i considerant un braç de palanca z de 0.9·d. 

( )( )∑ +⋅⋅⋅⋅=
α αα αα cossin9.0 ,dysu fAdV  ( 2.55 ) 

L’aportació de l’efecte biga del formigó és directament la resistència a tallant 
que tindria la mateixa peça sense armadura de tallant, calculada amb ( 2.12 ). 
Amb tot, resulta 

( )( )∑ +⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=
α αα αα cossin9.016.0 ,02 dycdu fAddbfV  ( 2.56 ) 

 

2.3.2.3.3 ACI 318-05 

El codi de l’ACI 218-05 ([1]), adopta un model de gelosia amb les bieles 
inclinades a 45º i obliga a que el tallant efectiu Vrd sigui inferior al tallant últim que 
esgota per tracció l’ànima (Vu2). No hi ha cap prescripció per evitar ruptures a 
tallant per compressió de les bieles de formigó. 

Pel que fa a les contribucions del formigó i l’acer, ACI 318-05 suposa que es 
poden superposar directament els dos efectes. De la mateixa manera com s’ha 
comentat en l’apartat dedicat a la EFHE, aquesta suposició, que no és vàlida per 
valors de θ allunyats de 45º és congruent aquí ja que es treballa amb una 
inclinació de les fissures de 45º: 
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cusuu VVV +=2  ( 2.57 ) 

L’ACI suposa que la contribució del formigó coincideix amb la resistència a 
tallant de la mateixa peça sense armadura de tallant i per tant el codi americà 
calcula Vcu  amb ( 2.15 ) o bé amb la formulació simplificada ( 2.7 ). 

La contribució de l’armadura transversal ja s’ha comentat que es feia amb el 
model de la gelosia amb θ = 45º. De l’equació ( 2.19 ) del model de la gelosia, 
imposant la fluència de l’armat transversal (fα = fyα,d), considerant Aα l’àrea 
d’armadura transversal per unitat de longitud i obviant la diferència entre el cantell 
útil d i el braç de palanca z, 

( )αααα cossin, +⋅⋅⋅= dysu fAdV  ( 2.58 ) 

2.3.2.3.4 Eurocodi2  

El càlcul de la resistència a tallant per a peces amb armadura de tallant es 
basa en un model de gelosia. L’Eurocodi 2 [19], proposa dos mètodes pels 
càlculs. El primer, que s’anomena mètode normalitzat considera una inclinació fixa 
de les fissures de 45º i permet superposar la contribució del formigó amb la de 
l’acer, de manera que 

cusuu VVV +=2  
º45=θ  

( 2.59 ) 

El segon, o mètode de les bieles d’inclinació variable, no considera la 
contribució del formigó però s’accepten valors de l’angle θ que compleixin: 

50.2cot40.0 ≤≤ θ  si l’armadura longitudinal és constant 
00.2cot50.0 ≤≤ θ si l’armadura longitudinal és variable 

0=cuV  
( 2.60 ) 

Com en el cas de la normativa espanyola, es controlen tant les tensions de 
compressió màxima en les bieles de formigó com el tallant que fa col·lapsar la 
peça per traccions a l’ànima, havent-se de complir en tot moment les equacions 
de ( 2.45 ). 

Tallant d’esgotament per compressió obliqua a l’ànima (Vu1) 

Tant pel mètode normalitzat com el de bieles d’inclinació variable, es 
considera que les tensions transversals generades en les bieles de formigó per 
l’armadura transversal redueixen la resistència a compressió segons ( 2.43 ). 
Segons el comitè europeu, el factor d’eficàcia k depèn de la resistència 
característica del formigó, de manera que 







 −= 5.0,

200
7.0max ckfk   (fck en MPa) ( 2.61 )
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Imposant l’esgotament de les bieles de formigó (o sigui fent f2 = f0cd a 
l’equació ( 2.18 )), pel primer mètode, considerant els 45º de l’angle s’obté la 
relació 

( )αcot1
2
1

01 +⋅⋅⋅⋅= zbfV wcdu  ( 2.62 )

mentre que pel segon mètode, considerant l’equivalència trigonomètrica de, 
( ) 122 cot1sin −
+= θθ , resulta 

θ
αθ

201 cot1
cotcot

+
+

⋅⋅⋅= zbfV wcdu  ( 2.63 )

Tallant d’esgotament per tracció a l’ànima (Vu2) 

El mètode normalitzat considera la contribució del formigó i el seu valor el 
considera coincident amb la resistència a tallant última que tindria la mateixa peça 
sense armadura de tallant, així, Vcu es calcula amb la fórmula ( 2.14 ). 
Mentrestant, el mètode de bieles d’inclinació variable considera nul·la aquesta 
contribució. 

La contribució de l’armadura transversal s’aconsegueix de l’equació ( 2.19 ) 
del model de la gelosia, imposant la fluència de l’armat transversal (fα = fyα,d), 
considerant Aα l’àrea d’armadura transversal per unitat de longitud. Pel primer dels 
mètodes, que considera θ = 45º, s’obté  

( )αααα cossin, +⋅⋅⋅= dysu fAzV  ( 2.64 ) 
mentre que si s’usa el segon mètode s’obté 

( ) ααθαα sincotcot,2 ⋅+⋅⋅⋅=≡ dysuu fAzVV  ( 2.65 ) 

2.3.3. Disposició de les armadures transversals 

Com ja s’ha comentat en apartat anteriors les armadures transversals tenen 
diverses funcions, com les de cosir les fissures de tallant o la d’enfaixar les bieles 
de compressió que forma el formigó. En aquest sentit, cal establir unes 
separacions màximes per a la col·locació de les armadures. Les expressions en 
les diferents normatives no són idèntiques, però van totes encaminades a garantir 
les esmentades funcions. 

Normativa espanyola 

La normativa espanyola (EHE-99) [15] obliga a complir els tres requisits 
següents:  

• Al menys un terç de l’armadura necessària per a tallant, i en tot cas la 
quantia mínima , s’ha de disposar de manera que formi un angle de 90º amb 
l’eix de la biga. 
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• La quantia d’armadura a tallant ha de superar una determinada quantia 
mínima. 

0
, 02.0

sin
bA

fA dy ⋅⋅≥
⋅

∑ α
αα

α
 ( 2.66 ) 

• La separació entre armadures transversals ha de ser inferior a un determinat 
límit superior. Aquestes separacions màximes són més restrictives a mesura 
que el tallant de càlcul s’acosta al que esgota la resistència a compressió de 
les bieles de formigó com es recull en la seva fórmula de càlcul. 

30080.0 ≤≤ dst mm   si   15
1

urd VV ⋅≤  

30060.0 ≤≤ dst mm   si   11 3
2

5
1

urdu VVV ⋅≤<⋅  

20030.0 ≤≤ dst mm   si   rdu VV <⋅ 13
2  

( 2.67 ) 

 
Per altra banda, per a semibiguetes prefabricades per a forjats 

unidireccionals (consistents en una gelosia bàsica amb els cordons inferiors 
embeguts en una sabata prefabricada), la normativa específica espanyola EFHE-
03 [16] contempla la col·laboració a la resistència a tallant de la gelosia bàsica 
d’una semibigueta prefabricada. D’aquesta manera, han estat molt habituals fins 
el moment la realització de les semibiguetes prefabricades amb gelosia bàsica 
amb barres inclinades (sense armat transversal amb barres verticals) i sense 
complir les especificacions de separació màxima de les equacions ( 2.67 ). 

Eurocodi 2 

El Comité Europeén de Normalisation (CEN) permet la disposició de tota 
l’armadura transversal inclinada si és a més de 45º en bigues, però almenys un 
50% de l’armadura a tallant ha de ser en forma d’estreps. Existeix també un 
mínim en la quantia d’armadura transversal i que va entre 0.0007 i 0.0030 segons 
el tipus d’acer i formigó. 

Finalment, l’Eurocodi 2 [19] també prescriu una separació màxima entre 
armat transversal de forma idèntica a la EHE (equació ( 2.67 )). 

ACI 318-95 

El Codi 318-05 de l’ACI [1] estableix també una sèrie de condicionants 
referents a l’armadura de tallant. En primer lloc, cal dir que l’armat a tallant pot 
consistir en armats inclinats si els elements no estan pretensats. 

També existeix una àrea mínima d’armat transversal si curd VV ⋅≤
2
1  però 

d’aquesta prescripció n’estan exempts els nervis dels forjats unidireccionals. 
Aquesta àrea mínima es calcula, pel cas general amb 
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y

w
v f

sb
A

⋅
= 5.3  ( 2.68 ) 

Pel que fa a les separacions, estableix uns màxims també més restrictius a 
mesura que el tallant de càlcul s’apropa a la resistència proporcionada pel 
formigó. Per a estreps col·locats perpendicularment a l’eix de la peça,  

60050.0 ≤≤ dst mm   si   dbfV wcsu ⋅⋅⋅< 1.1  

30025.0 ≤≤ dst mm   si   dbfV wcsu ⋅⋅⋅≥ 1.1  
( 2.69 ) 

i per a armadura inclinada, cal garantir que tota fissura sigui travessada com a 
mínim per una o dues barres segons si dbfV wcsu ⋅⋅⋅< 1.1  o 

dbfV wcsu ⋅⋅⋅≥ 1.1 respectivament. La fissura es considera d’una inclinació de 45º 
i que s’estén en la meitat inferior de l’ànima de la biga. 

2.4. Interacció tallant-flexor 
En la majoria de casos, l’esforç tallant no té influència en la capacitat de 

resistència a flexió, de manera que es poden estudiar els dos fenòmens de forma 
desacoblada. És important tenir en compte però que en bigues de gran cantell les 
forces tallants poden ser dominants, i que per altra banda, quan existeix un tallant 
important en una secció que desenvolupa un moviment últim, les deformacions 
sofertes es veuen alterades.  

2.4.1. Comportament de l’acer 

El model de la gelosia pressuposa un increment de tensió en l’armadura 
longitudinal. Prenent moments en el punt O de la figura 2.25, s’obté: 

θθα cot
2
cot

2
cot ⋅⋅+

⋅
⋅=⋅⋅+⋅∆ zVzVzVzT cususu  ( 2.70 ) 

 
Figura 2.25: Forces internes en el model de gelosia (extreta de Pozo, Surrido et al., [33]) 



Estudi de la interacció flexió-tallant en bigues amb armadura transversal 
inclinada 
2. Descripció del fenomen d’interacció tallant-flexor 

Pau Canal i Oliver

 

    - 48 - 
 

De l’equació ( 2.70 ), tenint en compte que surdcu VVV −=  i aïllant l’increment 
de tensió, resulta 

( )θαθ cotcot
2

cot +⋅−⋅=∆ su
rd

V
VT  ( 2.71 ) 

Per tenir en compte el fenomen de forma còmoda i precisa, es pot veure que 
un increment de tracció a l’armadura longitudinal és equivalent a un increment del 
moment dM∆  actuant en la secció: 

zTM d ⋅∆=∆  ( 2.72 ) 

Però un increment de moment es pot veure com un decalatge de la llei de 
moments flexors una distància sd cap al costat més desfavorable (de manera que 
augmenti virtualment la sol·licitació per flexió) tal com mostra la figura 2.26. En 
efecte, tenint en compte el desenvolupament de Taylor de primer grau de la 
relació entre moment i tallant en una distància sd ( ddrd sMV ∆= ) s’arriba a la 
relació 

rdrd

d
d V

zT
V
M

s ⋅∆
=

∆
=  ( 2.73 ) 

que en virtut de l’equació ( 2.71 ) esdevé 

( )







+⋅⋅−⋅= θαθ cotcot

2
1cot

rd

su
d V

V
zs  ( 2.74 ) 

Així, es pot decalar la llei de moments flexors una distància sd cap al costat 
més desfavorable tal com mostra la figura 2.26. És extremadament important 
considerar aquest fenomen en el càlcul de bigues amb l’armadura longitudinal 
adequada a la llei de moments flexors. En efecte, l’estalvi de part de les barres 
longitudinals en seccions de menys sol·licitació que la màxima, és una pràctica 
habitual que es pot fer sempre i quan es tingui en compte aquest increment de 
tracció ja que la tensió dels rodons longitudinals d’una biga estan sotmesos a més 
tensió que la que necessitarien només per consideracions de flexió. Aquest 
increment és tant més gran com més inclinades estiguin les fissures, ja que creix 
amb θ. Amb la llei decalada però, es poden calcular sense problemes els punts de 
tall a partir dels quals les barres no serien necessàries per a resistir el moment 
(decalat, que ja inclou l’increment de tensió pel tallant) i es considera la longitud 
d’ancoratge a partir d’aquest punt. Tradicionalment però, la distància sd de 
decalatge de la llei de moments es prenia igual al cantell útil d de la peça enlloc 
d’usar la fórmula ( 2.74 ). 
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Figura 2.26: Exemple de decalatge de llei de moments (extreta de la EHE-99, [15]) 

Finalment, cal remarcar que per tots els càlculs, cal tenir en compte el tallant 
efectiu, tenint en compte la reducció o augment d’aquest per efecte Résal, en 
peces de cantell variable i per la component vertical d’un possible pretensat.  

 




