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Capítol 5. Breu explicació de la 
campanya experimental 

 

 

5.1. Introducció 
El Laboratori de Tecnologia d’Estructures de la UPC ha realitzat campanyes 

experimentals estudiant el comportament en servei i la resistència a tallant de 
bigues amb armadura transversal consistent únicament en una gelosia bàsica 
amb l’objectiu d’estudiar tant el comportament en servei de les bigues com la seva 
ruptura a tallant. La conclusió principal fou que aquesta tipologia de nervis 
construïts in situ, tot i no complir la normativa de la EHE en quan a verticalitat i 
separació mínima d’armadura transversal (vegeu l’apartat 2.3.3), resulten ser 
adequats per a la seva utilització en forjats unidireccionals. Per tal de verificar les 
implementacions  efectuades al model numèric acoblat TINSA (Bairán, [2], [3] i 
[4]) per a la seva adaptació al càlcul amb barres d’armat inclinades (vegeu el 
capítols 3 i 4) s’ha modelat numèricament una de les campanyes experimentals 
del laboratori, realitzada i documentada per Marta de la Torre [18]. En aquest 
capítol es descriu breument aquest campanya. 

5.2. Descripció dels forjats assajats 
Per a l’estudi del comportament de forjats unidireccionals amb armadura 

bàsica en gelosia es va decidir assajar amb bigues en secció en π, amb un cantell 
total de 30 cm ( 25 + 5 ), una amplada de 140 cm i una longitud total de 10,05 m 
figura 5.1. Els nervis tenien una amplada de 15 cm, la distància entre els seus 
eixos era de 70 cm i el gruix de la llosa, 5 cm. 
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Figura 5.1: Geometria de la secció transversal. Extreta de De la Torre,  [18] 

Les peces es van dimensionar per a resistir el pes propi (3.625 kN/ml), una 
càrrega permanent de 2.8 kN/ml i una càrrega variable de 5.6 kN/ml. Les 
resistències de projecte van ser de = 30000ckf kN/m2 per al formigó i de 

= 55000y kf  kN/m2 per a l’acer. El recobriment de les armadures va ser de 30 mm, 
i el control sobre l’execució va considerar-se intens. 

Amb això, l’esquema d’armat, que es recull en la figura 5.2 i següents, va 
consistir en una gelosia espacial amb 200 mm de pas amb altures diferents (200 i 
225 mm) en cada nervi. Les barres inclinades de la gelosia eren φ4 mentre que 
els tres cordons longitudinals eren φ8. L’armat inferior incloïa, a part dels 2 φ8 de 
la gelosia, 1 φ10 central. L’armat superior consistia, a més del φ8 de la gelosia, en 
dos φ10 en cada nervi i quatre φ10 més disposats en la llosa (dos entre nervis i 
dos als voladissos); a més, transversalment es van col·locar barres φ10 cada 15 
cm com a armadura de rasant. 

Es van construir quatre bigues, dos amb la gelosia de 200 mm d’altura, 
idèntics entre sí, i dos amb la de 225 mm, també iguals. Les resistències dels 
materials obtingudes amb assaigs de caracterització van ser els següents: 

• Resistència a compressió del formigó en proveta cilíndrica: 1.35, =mcf N/mm2. 

• Resistència mitjana a tracció en assaig brasiler: 47.3, =mctf N/mm2. 

• Resistència a tracció de l’armadura de la gelosia:  809 N/mm2 per a la de 
200 mm i  778 N/mm2 per a la de 225 mm.  

• Resistència a tracció de les armadures longitudinals inferiors: 588 N/mm2 per 
a les de la biga amb gelosia de 200 mm i  661 N/mm2 per a la de 225 mm.  
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recobriments

 
 

Figura 5.2: Posicions de l’armat. Cotes en cm. Extreta de De la Torre,  [18].  
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Figura 5.3: Esquema de l’armat, seccions. Cotes en cm. Extreta de De la Torre,  [18] 
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Figura 5.4: Esquema de l’armat, planta. Extreta de De la Torre,  [18] 

 

 
Figura 5.5: Esquema de la gelosia tipus. Extreta de De la Torre,  [18] 

 

5.3. Descripció dels assaigs 
L’esquema longitudinal de l’estructura, tant en l’assaig en servei com en el 

de ruptura a tallant, va ser el de biga contínua, amb dos trams de llums iguals 
(4.75 m) tal i com mostra la figura 5.6. La biga es va instrumentar amb galgues 
extensiomètriques per a mesurar les deformacions longitudinals de les barres 
d’armat, transductors de desplaçament per a mesurar les fletxes als centres de 
llum i prop de recolzaments i cèl·lules de càrrega per a mesurar les reaccions en 
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cada moment ja que l’esquema és hiperestàtic. La posició de les galgues 
extensiomètriques s’il·lustra en els esquemes de la figura 5.7. 

 
Figura 5.6: Esquema estàtic dels assaigs. Extreta de De la Torre, [18] 
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Figura 5.7: Esquema d’instrumentació de les bigues. Adaptada de De la Torre, [18] 

Per a simular el comportament en servei, es van col·locar un total de vuit 
càrregues mortes equidistants d’aproximadament 10 kN cadascuna. Es van 
mesurar les fletxes, amplada de fissures i separació mitjana, etc. El resultat fou 
que es van satisfer els estats límits de servei en tot moment en els quatre models. 

Després de retirar les càrregues mortes de l’assaig a servei, es va procedir a 
la ruptura, mitjançant la introducció de dues càrregues puntuals (una per tram) 
situades a 108 cm del recolzament central (figura 5.8). El seu accionament es feia 
amb un gat servohidràulic i una biga de repartiment. La magnitud de la càrrega 
era incrementada segons un control en desplaçaments a velocitat constant. 

 
Figura 5.8: Esquema de l’assaig a tallant. Extreta de De la Torre, [18] 
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Les càrregues últimes a què es va arribar per a cada biga van causar els 
esforços tallants en cada nervi que es mostren en la taula 5.1, on també 
apareixen els valors últims predits per la Instrucció EHE, calculats a partir dels 
valor mitjans de les propietats dels material obtingudes experimentalment. 

Biga Altura de gelosia (mm) Vu exp (kN) Vu EHE (kN) Vu exp / Vu EHE 
1 200 68.9 59.7 1.15 
2 200 71.3 59.7 1.19 
3 225 64.7 54.9 1.18 
4 225 58.7 54.9 1.07 

Taula 5.1: Tallants resistits i tallants últims calculats amb la Instrucció EHE 

La resposta d’una de les bigues mitjançant la fletxa en el centre de llum a 
mesura que varia la càrrega total aplicada s’il·lustra en la figura 5.9. Així mateix, 
en la figura 5.10 s’hi pot observar la fissuració d’una de les bigues, que correspon 
a una falla típica per tallant i que es repeteix en les quatre bigues estudiades. 

 
Figura 5.9: Corba fletxa – càrrega total. Extreta de [27] 
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Figura 5.10: Ruptura d’una de les bigues. Extreta de Marí et al., [27] 

Bàsicament, la ruptura es materialitza amb una única fissura diagonal de 
gruix considerable. Per altra banda, es pot observar com les fissures arriben 
pràcticament fins a la zona d’aplicació de les càrregues. En aquestes zones, es 
forma una regió D, on és molt difícil de preveure el comportament. En la zona 
intermitja però, entre càrregues i recolzament, s’hi forma una regió B, on els 
efectes tridimensionals no són tan importants, i és on les fissures prenen una 
inclinació més obliqua.   Serà el comportament en aquesta zona central el que 
serà estudiat en el model numèric mitjançant una secció representativa de tota 
aquesta zona. 

 




