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1.- Introducció 
 
1.1.- Introducció al problema 
 
Una tipologia de forjat molt utilitzada des de fa dècades a l’Estat Espanyol és el forjat 
unidireccional, tant construït totalment in situ com, sobretot, el contituït per una peça 
prefabricada i formigó in situ col·locat amb posterioritat. Les sabates prefabricades d’aquests 
nervis porten armadura bàsica en gelosia i eren fins ara directament apuntalades a fi de 
recolzar-hi els revoltons i posteriorment formigonar la resta del nervi i la llosa de compressió. 
Però la sinistralitat laboral que comportaven ha impulsat modificacions en la normativa de 
seguretat i salut laboral per reduir el risc i els accidents. Aquestes modificacions impliquen 
l’obligació de col·locar una superfície de treball, per exemple de fusta, sota les sabates i 
revoltons per evitar accidents laborals per caigudes de persones, eines o d’altres objectes i 
evitar la inestabilitat del conjunt.    
 
Amb el nou procés de muntatge es perden les avantatges constructives de les semibiguetes i es 
planteja la possibilitat d’utilitzar la superfície de suport com a encofrat i eliminar les 
semibiguetes. D’aquesta manera, s’agilitzaria el procés de construcció de forjats ja que es 
podria formigonar en una sola fase els nervis i la capa de compressió. Es reduiria el procés a 
una fase i no es perdria temps col·locant les semibiguetes. 
  
Com ja s’ha esmentat, les semibiguetes disposaven d’una armadura a tallant bàsica en gelosia 
amb barres inclinades. En el nou procés constructiu es podria pensar d’aprofitar la mateixa 
tipologia d’armat ja que teòricament hauria de continuar subministrant la resistència esperada. 
A més, la indústria siderúrgica no està interessada en deixar de fabricar el producte.   
 
Cal remarcar que la tipologia de forjat definida no queda recollida per la “Instrucció per la 
projecció i execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements 
prefabricats” EFHE, ja que tal i com s’observa en el propi títol de la instrucció és aplicable en 
presència d’elements prefabricats. Per tant, tal i com puntualitza aquesta, s’haurà de projectar 
i executar segons la EHE, “Instrucció de formigó estructural”. 
 
Però l’aplicació de la EHE presenta una sèrie d’interrogants en referència a l’esforç tallant. 
Segons aquesta  caldria complir una sèrie d’hipòtesis de partida pel càlcul del tallant últim: 
 

- Necessitat que un terç de l’armadura a tallant sigui vertical (cèrcols o estreps)  
- Quantia mínima d’armat a tallant 
- Separació màxima entre armadures de tallant de 0.8d, essent “d” el cantell útil. 
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Com ja es pot observar, serà impossible complir la primera hipòtesi ja que la totalitat de 
l’armadura a tallant està inclinada. El model a assajar complirà la hipòtesi d’armadura mínima 
però la separació màxima superarà 0.8d.  
 
Per tant, la tesina, a part d’avalar l’aptitud tècnica del forjat, permetrà qüestionar-se la 
necessitat de complir les hipòtesis per tal d’obtenir un valor de tallant últim de càlcul que 
quedi pel costat de la seguretat, és a dir, la possibilitat d’utilitzar les fórmules presents a 
l’article 44º de la EHE en el càlcul d’aquesta tipologia de forjats. 
 
1.2.- Introducció a la campanya experimental 
 
La tesina parteix de l’encàrrec realitzat pel Grup Celsa d’estudiar la idoneïtat dels forjats 
unidireccionals realitzats in situ amb armadura bàsica en gelosia i la validesa de les fórmules 
presents a l’article 44º de la EHE per al càlcul del tallant últim d’aquesta tipologia de forjats. 
La tesina ha estat dirigida pel catedràtic Antonio Marí Bernat.  
 
La campanya experimental, en principi, constava de 4 assaigs però degut a un error 
constructiu no previsible en les bigues subministrades la campanya s’ha ampliat a 6 assaig (1 
a flexió i 2 a tallant per cada biga). Per tal d’analitzar els resultats, les biguetes s’han 
instrumentat amb galgues extensomètriques i transductors de desplaçaments. 
 
Posteriorment, s’ha procedit a realitzar una modelització numèrica per elements finits per 
determinar els paràmetres no coneguts degut al comportament asimètric dels elements 
estudiats. 
 
1.3.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta tesina són els següents: 
 

- Verificar l’aptitud tècnica de forjats unidireccionals amb armadura bàsica a tallant en 
gelosia construïts in situ. 

 
- Avalar la utilització de les fórmules presents a l’article 44º de la EHE per al càlcul del 

tallant últim en els esmentats forjats. 
 

- Estudiar el comportament dels forjats sota càrregues a flexió i a tallant realitzant sis 
assaigs sobre dos models de bigues amb secció en π (tres assaigs per biga) 

 
- Qüestionar la necessitat de complir les hipòtesis de partida imposades per la EHE en 

referència al càlcul de l’esforç tallant últim. 
 

- Realitzar un estudi per elements finits de la redistribució d’esforços produïda en la 
biga. 

 
- Anàlisi dels diferents paràmetres recollits en els assaigs mitjançant transductors de 

desplaçaments i galgues extensomètriques.  
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1.4.- Contingut 
 
El contingut de la tesina es divideix en 6 parts més el annexos. El primer capítol és una 
introducció al problema i al contingut de la tesina. S’hi defineixen els objectius i la campanya 
experimental que es durà a terme per tal d’assolir-los.  
 
El capítol 2 “Estat de l’art” fa referència a l’estat de l’art centrant-se bàsicament en dos 
aspectes. El primer d’ells és un recull de les diferents tipologies de forjats i el segon explica 
l’evolució del coneixement a tallant des dels seus orígens fins a l’actualitat. 
 
El capítol 3 “Campanya experimental” explica al detall la campanya experimental duta a 
terme. Es defineixen els models, la instrumentació, el procés de fabricació, els materials 
utilitzats, els assaigs i els equips tècnics.  
 
El capítol 4 “Resultats experimentals” inclou el aspectes més destacables dels resultats dels 
assaigs, és a dir, corbes càrrega - fletxa, càrrega-deformació de les galgues, càrrega de 
ruptura, etc. La informació complementària dels assaigs es recull en l’annex D.  
 
El capítol 5 està constituït per l’anàlisi de les dades obtingudes en els assaigs.  
 
El capítol 6 “Modelització per elements finits” recull l’estudi del model realitzat per un model 
amb elements tipus barra amb el programa CONS. S’hi inclou, també, una comparació amb 
les dades obtingudes experimentalment. 
 
Finalment, el capítol 7 inclou les conclusions extretes i les recomanacions pertinents ens vista 
dels resultats. 
 
La tesina inclou també 4 annexos. El primer conté els plànols geomètrics, d’armat, 
d’instrumentació dels models i d’assaig dels models. El segon és un recull fotogràfic de la 
campanya experimental i el tercer la justificació dels càlculs. Per acabar, en el quart annex hi 
ha un recull de totes les dades obtingudes en els assaigs. 
 


