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7.1. Conclusions 
Les principals conclusions de la present tesina es poden resumir amb els 

següents paràgrafs: 

TINSA és un model seccional acoblat i no lineal, desenvolupat per J. M. 
Bairán ([2], [3] i [4]) que manté l’estructura usual dels graus de llibertat tradicionals 
(deformacions generalitzades de les seccions) i els relaciona amb els esforços 
generalitzats tradicionals amb una matriu de rigidesa de la secció, de manera que 
es pot utilitzar directament en un element barra en 3D. Amb les adaptacions que 
s’han fet al codi, actualment el programa és capaç de treballar amb elements 
lineals representant barres d’armat inclinades i també amb elements lineals 
dobles per representar grups de barres d’armat inclinades en dues inclinacions 
diferents (per exemple les d’una gelosia).  

La verificació del model amb els assaigs duts a terme al Laboratori de 
Tecnologia d’Estructures de la UPC per Marta de la Torre [18], amb bigues amb 
armadura transversal inclinada trencant a tallant ha estat satisfactòria. Malgrat la 
instrumentació de les bigues no havia estat dissenyada per a la comparació amb 
els resultats del model numèric, algunes dades s’han pogut aprofitar per fer la 
comprovació necessària. 

La diferència entre els quatre models teòrics assajats han estat dos: la altura 
de la gelosia (i, de retruc, la seva inclinació) i la presència de cartel·les.  El 
comportament estructural dels models de les bigues assajades han estat els 
esperats. Per una banda, la biga de gelosia de 200 mm ha donat més bons 
resultats que la de 225. I pel que fa a la influència de les cartel·les, s’ha observat, 
en el model amb cartel·les, una transició més suau del dany i uns valors inferiors 
que en el model sense cartel·les, preveient un augment en la fissuració; la seva 
influència en el comportament global de la secció no és tant marcada però també 
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s’aprecia un efecte positiu de les cartel·les en les corbes tallant – curvatura i 
tallant – deformació a tallant.  

Per altra banda, les distribucions de tensions obtingudes numèricament i la 
seva evolució a mesura que es carregava la secció han presentat sempre 
respostes estructuralment coherents. 

I per últim, cal considerar que tant la campanya experimental com els càlculs 
per ordinador han avalat que les bigues formigonades in situ amb armadura de 
tallant en gelosia inclinada són capaces de resistir correctament a tallant tot i no 
complir les clàusules de la normativa general (EHE-99, [15]) sobre la raó mínima 
entre armadura vertical i inclinada, la quantia d’armadura a tallant i la separació 
entre armadures. 

7.2. Recomanacions per a futurs treballs 
Les possibles recomanacions per a futurs estudis i treballs relacionades amb 

el que s’ha tractat en aquesta tesina són les següents: 

• Estudiar, numèricament, el comportament estructural global de les peces, 
prenent el model TINSA com a resposta de les seccions d’una biga. 

• Traduir el model a un llenguatge més eficient com Fortran. 
• Estudiar la influència del moment en les ruptures a tallant, per exemple 

sotmeten als mateixos models numèrics un moment negatiu enlloc del 
positiu aplicat en aquest estudi.  

• Comparar les curvatures i deformacions a tallant que dóna còmodament el 
model amb les que realment experimenten les bigues. Per això caldria 
instrumentar les bigues convenientment, i en aquest cas seria possible 
també estudiar fàcilment la bondat entre model i experiment en servei i en 
l’instant que la biga comença a plastificar. 

• Efectuar estudis d’altres seccions transversals mirant la influència de 
l’amplada de la secció. 

• Realitzar estudis amb biguetes pretensades. 
 
 




