
 
 
Resum 
 
En els darrers anys ha crescut notablement l’interès en el formigó d’alta resistència, aquest 
presenta grans avantatges sobre el formigó convencional ja que a més d’incrementar la 
resistència a compressió, millora altres aspectes com la durabilitat i la deformabilitat. Però cal 
tenir present que el formigó d’alta resistència presenta algunes diferències conceptuals 
respecte al formigó convencional. 
 
Tradicionalment s’ha estimat la resistència a tallant d’una biga de formigó armat a partir de 
l’analogia de la gelosia ja sigui incloent o no la contribució del formigó com una porció de la 
resistència a tallant de la mateixa biga sense reforç transversal. Als darrers anys s’ha 
desenvolupat una nova teoria basada en criteris d’equilibri i compatibilitat de deformacions i 
amb unes equacions constitutives del material desenvolupades expressament per a aquest 
motiu, la teoria modificada del camp de compressions en la que es basa, entre d’altres 
normatives, la normativa AASHTO.  
 
El mètode de disseny de la normativa espanyola de formigó estructural EHE es basa en 
equacions derivades experimentalment. Els assaigs que van proporcionar les dades per 
aquestes equacions van realitzar-se majoritàriament sobre elements de formigó de resistència 
característica menor de 40MPa. Extrapolar aquestes equacions per al cas de formigons d’alta 
resistència podria no ser segur en alguns casos. Una característica d’aquest material és que 
trenca bruscament i forma superfícies de trencament llises, travessant els àrids. Això contrasta 
amb les típiques superfícies de fissures de formigons amb resistències característiques 
menors, on les fissures segueixen el contorn dels àrids, i per tant es redueix la contribució del 
mecanisme de tallant – fricció. A més a més cal tenir en compte que la resistència a tracció del 
formigó no creix en la mateixa mesura en que ho fa la resistència a compressió. 
 
L’objectiu d’aquesta tesina és comprovar, a partir de nombrosos resultats experimentals, 
l’eficàcia de la formulació de la EHE per a la resistència a tallant de bigues de formigó pretensat 
amb i sense reforç transversal, i suggerir possibles millores a aquesta formulació, per a tal de 
que s’adapti millor al comportament observat empíricament. 
 
Es comparen els resultats obtinguts en 118 assaigs de bigues de formigó pretensat trencant a 
tallant amb les prediccions de la normativa espanyola EHE, la normativa europea Eurocodi-2 i 
els de les normatives americanes AASHTO i ACI 318. També s’inclouen consideracions que es 
presenten en la EFHE. 
  
A més s’utilitza com a eina un model de xarxa neuronal per a intentar reproduir amb més 
exactitud el comportament de les bigues davant l’esforç tallant, i comparar les prediccions de 
les diferent normatives esmentades amb les d’aquest model per a deixar de manifest quins són 
els  paràmetres que s’haurien de reajustar a la EHE. 
 
En aquest estudi s’arriba a la conclusió que, per a bigues amb baixa quantia d’armat 
longitudinal i baixa força de pretensat, la EHE presenta una bona correlació amb els resultats 
empírics, però a mida en que creix la quantia d’armadures actives i sobretot al incrementar la 
força de pretensat, la EHE presenta resultats excessivament conservadors, tant per a bigues 
amb armat transversal com per a bigues sense reforç a tallant. En canvi la normativa AASHTO, 
basada en la MCFT ofereix millors resultats i amb un comportament respecte als diferents 
paràmetres que afecten la resistència a tallant molt més proper als resultats empírics que no 
pas la EHE, el EC-2 o l’equació 11-9 de la ACI 318. 




