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Capítol 6. Conclusions 
 
6.1 Introducció 
 
En aquest document s’ha tractat l’estudi del comportament del tallant en bigues 
armades de formigó d’alta resistència. En primer lloc s’ha fet un estudi general 
del tallant, explicant-ne la teoria bàsica, el comportament de les bigues davant 
el trencament a tallant i els seus estats límits de trencament. Posteriorment 
s’han analitzat diferents mètodes d’anàlisi per al disseny a tallant de bigues de 
formigó: el proposat per la instrucció EHE, el de la normativa americana 
AASHTO i un programa de càlcul basat en la Teoria Modificada del camp de 
compressions. Tot seguit s’ha estudiat l’estat del coneixement en el camp del 
formigó d’alta resistència, especialment l’estat límit últim de resistència a tallant.  
 
Per tal de contrastar aquests criteris s’han fet servir les dades obtingudes en 
diverses campanyes experimentals arreu del món. S’han analitzat els resultats 
d’assaigs realitzats sobre centenars de bigues de formigó armat, utilitzant tant 
formigó d’alta resistència com formigó de resistència convencional. S’han 
analitzat per separat les bigues amb i sense armadura de reforç a tallant. 
Aquests resultats s’han contrastat amb els obtinguts analíticament a partir dels 
mètodes abans esmentats. S’ha fet una anàlisi preliminar de les possibles 
modificacions que cal considerar per a fer la EHE una eina millor. 
 
A continuació s’ha utilitzat un model per a reproduir el comportament de les 
bigues davant l’estat límit últim de resistència a tallant. Aquest model ha 
permès comprovar  el paper que juguen els diferents paràmetres d’una biga en 
la resistència última a tallant d’aquesta. S’ha modificat el plantejament de la 
instrucció EHE per tal que aquesta reflexi el comportament de les bigues 
davant l’esforç tallant el més acuradament possible.  
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A continuació s’exposen les conclusions que s’extreuen d’aquest estudi, fent en 
aquest cas distinció entre bigues amb armadura de reforç a tallant i bigues 
sense aquest armat.   
 
 
6.2 Conclusions de l’estudi del cas de bigues sense armadura de reforç a 
tallant 
 
En l’anàlisi estadística que s’ha fet comparant els resultats dels assaigs amb el 
tallant de disseny de la instrucció EHE, la instrucció AASHTO i el programa 
Response 2000,  les conclusions son: 
 
- La teoria modificada del camp de compressions (MCFT), a través del 
programa de càlcul Response 2000, és en aquest cas el mètode de càlcul que 
proporciona millors resultats  
 
- Tot i això, la norma AASHTO, basada també en aquesta teoria, proporciona 
resultats pitjors que la EHE. 
 
- En el cas de bigues sense armat transversal, la EHE proporciona un tallant de 
disseny prou ajustat al tallant últim real. 
 
- La instrucció EHE reflexa de manera adequada la influència de l’efecte 
tamany de les bigues. 
 
- Si es prescindeix de la limitació a nivell de càlcul  de ρh (< 2%) que  imposa la 
EHE s’obtenen millors resultats. 
 
- Prescindir de la limitació de fck a 60 Mpa millora la mitja de Vexperimental/VEHE, 
però fa que augmenti molt la dispersió de resultats 
 
A continuació s’exposen les conclusions a les que s’ha arribat utilitzant un 
model de xarxa neuronal per a reproduir el comportament de les bigues de 
formigó armat i comparant-ne els resultats amb els de la instrucció EHE: 
 
- Les xarxes neuronals proporcionen una potent eina computacional, però cal 
comprendre el problema a resoldre per a poder construir amb èxit una xarxa 
neuronal. 
 
- No existeix cap regla per a definir la topologia i el nivell d’entrenament d’una 
xarxa neuronal, per això cal realitzar un procés de prova i error per a optimitzar-
la. 
 
- La xarxa neuronal que s’ha construit prediu correctament la resposta a tallant 
de les bigues armades sense armadura de tallant, tant les de formigó 
convencional com les de formigó d’alta resistència. 
  



Capítol 6                                                                                                                                        Conclusions 
                           
 

 66

- La correlació entre els resultats experimentals i els de la EHE és millor si es 
considera que la resistència a tallant d’una biga augmenta proporcionalment a 
fck

0,2  en lloc de fck
1/3, i es prescindeix de la limitació de fck a 60 Mpa. 

 
- La relació a/d influeix en la resistència a tallant d’una biga, i els resultats de la 
EHE milloren si s’hi inclou el terme (3d/a)1/3  corresponent al Codi Model. 
 
- Per a aconseguir una millor correlació entre les corbes de la xarxa i de la nova 
formulació suggerida per a la EHE, és necessari que el terme ρh es trobi elevat 
a 0,5, i no a 1/3 com en l’actual normativa, i prescindir de la limitació d’aquest 
terme al 2 %. 
 
- A partir d’un estudi paramètric dels resultats provinents de la xarxa neuronal 
es proposa una nova formula basada en la instrucció EHE i el Codi Model, que 
correlaciona millor els resultats experimentals.  
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4.3 Conclusions de l’estudi del cas de bigues amb armat transversal 
 
En l’anàlisi estadística que s’ha fet comparant els resultats dels assaigs amb el 
tallan de disseny de la instrucció EHE, la instrucció AASHTO i el programa 
Response 2000,  les conclusions son: 
 
- El programa Response 2000, que calcula la resistència a tallant d’acord amb 
la teoria modificada del camp de compressions, proporciona molt bones 
prediccions, clarament millors que les de les instruccions EHE i AASHTO. 
 
- En el cas de bigues amb armadura de reforç a tallant, la Instrucció EHE dona 
resultats molt conservadors, especialment en el cas de formigons d’alta 
resistència. 
 
- La norma AASHTO dona bons resultats per a bigues amb armadura de reforç 
a tallant, força millors que els de la EHE. 
 
- Si es prescindeix de la limitació a nivell de càlcul  de ρl (< 2%), de fy a 400 
Mpa  i de fck a 60 Mpa que  imposa la EHE s’obtenen millors resultats. 
 
Gràcies a la xarxa neuronal s’ha pogut fer una anàlisi paramètrica per a 
determinar si la EHE té en compte de manera adequada els diferents termes 
que intervenen en la resistència a tallant d’una biga: 
 
- La correlació entre els resultats experimentals i els de la EHE és millor si es 
considera que la resistència a tallant d’una biga augmenta proporcionalment a 
fck

0,5  en lloc de fck
1/3, i es prescindeix de la limitació de fck a 60 Mpa. 

 
- La relació a/d influeix en la resistència a tallant d’una biga, i els resultats de la 
EHE milloren si s’hi inclou el terme (3d/a)1/3  corresponent al Codi Model. 
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- Prescindint de la limitació de ρh al 2 %. s’aconsegueix que la EHE s’ajusti més 
als resultats de la xarxa neuronal. Aquesta correlació millora si el terme ρh

1/3 es 
substitueix per ρh

0,5. 
 
- La EHE considera el tallant màxim d’una biga amb armadura de tallant com la 
suma de dos termes. En aquest cas no es pot de determinar quins paràmetres 
caldria modificar, ja que la xarxa neuronal tracta la resistència a tallant com a 
un únic valor, i la EHE com a la suma de dos. 
 
- La Instrucció EHE hauria de basar-se en la teoria modificada del camp de 
compressions per a proporcionar resultats òptims.  
 
 
 
 
 
 


