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6.- Modelització numèrica per elements finits 
 
6.1.- Introducció 
 
L’objectiu de la modelització és poder determinar tots aquells paràmetres no mesurats degut a 
l’incident no previst en la construcció (armat erroni d’un dels nervis a flexió) i que són 
necessaris per a l’anàlisi del comportament de la biga, com per exemple les reaccions, ja que 
no coneixem quina ha estat la redistribució d’esforços. Com que l’error constructiu afecta 
només a l’assaig en vànol sobre dos nervis, és l’únic assaig que ha estat modelitzat. 
 
S’ha dut a terme un anàlisi no lineal amb el programa CONS amb elements tipus barra i que 
inclou la fissuració del formigó i plastificació de l’acer.  
 
Amb aquest model s’analitzaren els següents paràmetres i relacions per l’assaig en vànol per 2 
nervis, ja que és el que es veu afectat per l’error constructiu. 
 

- Càrrega – desplaçament 
- Càrrega – reacció 
- Càrrega – tensió en l’acer longitudinal a tracció en els dos nervis 
- Càrrega – tensió de compressió en el formigó en els dos nervis 
 

El programa CONS es basa en els següents fonaments: 
  

- Utilitza elements finits tipus barra, amb 6 DOF en cada extrem i un DOF axial que 
s’elimina per subestructures. Càrrega – tensió de compressió en el formigó en els dos 
nervis. 

- La secció transversal es discretitza en capes o fibres i cadascuna està sotmesa a un 
estat uniaxial de tensions. 

- El procés d’anàlisi és incremental i iteratiu. Es tracta de trobar resposta sota 
increments de càrrega detectant les fases elàstica, fissurada i de preruptura. 

-   Es consideren equacions constitutives no lineals dels materials, així com una resposta 
torsional no lineal. 
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Figura 6.1 – Equació constitutiva del formigó 
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Figura 6.2 – Equació constitutiva de l’acer passiu 
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6.2.- Modelització amb CONS 
 
6.2.1.- Definició 
 
Com ja s’ha esmentat aquesta modelització es duu a terme amb elements tipus barra (6 graus 
de llibertat per node) i discretitzant la secció transversal mitjançant filaments. El programa 
permet analitzar no linealment la biga incloent la fissuració del formigó i la plastificació de 
l’acer. El programa treballa a partir d’un procés d’esglaons de càrrega i en cada un d’ells itera 
fins assolir condicions d’equilibri.  
 
La modelització escollida ha consistit en dividir la secció en T en 35 filaments: 
 

 
Figura 6.3 – Modelització de la secció en T 

 
A continuació s’ha entrat la geometria de la biga com dos bigues en T sense les ales interiors i 
aquestes s’ha unit i representat amb forma de barres que uneixen les dues T. El gràfic present 
a continuació representa l’esquema en planta de la modelització i la numeració dels nodes. 
 

 
 

Figura 6.4 – Modelització per barres de la biga en π 
 
Com es pot observar existeixen un total de 78 nodes. S’han definit un total de 3 seccions 
d’armat: 
 

- Secció 1 reforçada a flexió (armat longitudinal inferior 2 Ø 8 + 2 Ø 16) 
- Secció 2 no reforçada a flexió (armat longitudinal inferior 2 Ø 8) 
- Secció 3 barra transversal (1/2 Ø 5) 
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Figura 6.5 – Distribució de seccions 

 
 
6.2.2.- Resultats obtinguts de la modelització amb el programa CONS 
 
Com ja s’ha esmentat els resultats a destacar dels obtinguts amb la modelització són: 
 

- Càrrega – desplaçament 
- Càrrega – reacció 
- Càrrega – tensió en l’acer longitudinal a tracció en els dos nervis 
- Càrrega – tensió de compressió en el formigó en els dos nervis 

 
Posteriorment al comentari dels gràfics, es procedirà a fer una comparació amb els resultats 
obtinguts en els assaigs. 
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Càrrega –desplaçament 
 
El gràfic 6.1 representa la resposta càrrega – deformació teòrica que hauria de tenir la biga 
sota l’aplicació de dues càrregues puntuals. En el gràfic, s’observa el comportament diferent 
per ambdós nervis, essent menor el desplaçament per al nervi reforçat a partir del moment en 
què fissura el formigó.  
 
 

 
 

Gràfic 6.1 
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Càrrega –reaccions 
 
El gràfic 6.2 permet observar la redistribució d’esforços a partir del moment en què fissura la 
biga. Analitzant el gràfic s’aprecia que la suma de reaccions de cada nervi és la mateixa en tot 
moment, però el nervi no reforçat, en fissurar comença a carregar més el recolzament llunyà 
en detriment del proper i per tant es pot apreciar una clara redistribució. També cal destacar la 
lleugera descàrrega que pateix el recolzament més llunyà del nervi reforçat després de 
produir-se la fissuració. 
 
Tot i això, la reacció del punt de recolzament més proper al punt d’aplicació de càrrega és 
sempre superior a la del punt de recolzament llunyà.  
 

 
Gràfic 6.2 
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Càrrega  – tensió en l’acer longitudinal a tracció en els dos nervis 
 
El gràfic 6.3 representa la diferent tensió de tracció a la que es veuen sotmeses les armadures 
longitudinals inferiors de cadascun dels nervis. Aquesta tensió és la mateixa per ambdós 
nervis fins al punt de fissuració. Degut a la menor quantitat d’armat del nervi no reforçat, per 
un mateix valor de càrrega, l’armadura d’aquest assoleix valors tensionals molt superiors que 
poden arribar a ser, tal i com s’observa en el gràfic, de més del doble per una càrrega de 6T i 
del triple per una càrrega de 5T.  
 
 

 
 
 

Gràfic 6.3 
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Càrrega – tensió de compressió en el formigó en els dos nervis 
 
El gràfic 6.4 mostra una clara redistribució d’esforços de compressió entre els dos nervis. Fins 
el moment de fissuració ambdós nervis treballen per igual però en créixer la fissura en el nervi 
no reforçat, aquest perd inèrcia i per tant el moment flector genera majors compressions en el 
formigó fins arribar al moment en que la secció està molt debilitada i procedeix a redistribuir 
els esforços carregant-se molt més el formigó de del nervi reforçat ja que en l’altre s’està 
produint una ròtula. 
 
 

 
 

Gràfic 6.4 
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6.3.- Comparació entre els resultats reals i la modelització 
 
Els resultats obtinguts en la modelització cal contrastar-los amb els obtinguts en els assaig per 
tal de verificar que s’hagi realitzat correctament. Per començar s’analitzarà la resposta càrrega 
fletxa dels nervis.  
 
En l’apartat 5.5 es realitza un estudi comparatiu de les fletxes teòriques obtingudes mitjançat 
l’aplicació de la fórmula de Branson i les obtingudes en l’assaig. Si s’afegeix una altra  
columna incloent els resultats predits per la modelització s’observa una clara coincidència 
amb els resultats prevists. 
 
 

Nervi P per nervi fletxa 
assaigs  

fletxa 
Branson 

fletxa 
CONS 

Reforçat 30 kN 2,5 mm 
2,5 mm 2,24 mm 1,9 mm 

No reforç 30 kN 3,5 mm 
5 mm 4,43 mm 4,04 mm 

Reforçat 55,5 kN 8 mm 
10 mm 6,06 mm 18 mm 

No reforç 55,5 kN 25 mm 
35 mm 22 mm 28,1 mm 

 
Taula 6.1 – Comparació dels diferents  resultats de fletxes 

 
Les prediccions realitzades pel programa CONS s’ajusten a la realitat a excepció de la fletxa 
per al nervi reforçat en el moment en què s’assoleix la càrrega de ruptura del nervi no reforçat 
(55,5 kN) donant un valor de fletxa de mitja 9mm superior al real.  
 
Si bé, és cert que la càrrega de ruptura prevista per la modelització és de 110 kN i les reals 
han estat de 111 kN i 108 kN. Per tant, en referència a càrrega última la modelització s’ajusta 
perfectament a la realitat. 
En referència a l’estat tensional de les barres longitudinals inferiors traccionades, les dades 
obtingudes en la modelització donen una tensió fins a dues vegades més gran en el nervi no 
reforçat per una càrrega de 30 kN per nervi i del triple per una càrrega de 25 kN per nervi.  
 
Observant els resultats obtinguts en l’assaig en vànol sobre dos nervis sobre el model A 
(apartat 5.2.1) s’aprecia que aquesta relació superior al doble es manté. 
 
 


