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L’armat transversal per a resistir tallant i torsió en estructures de formigó armat sol consistir 
en cèrcols o estreps perpendiculars a l’eix longitudinal de la peça. Tanmateix, poden disposar-se 
armadures inclinades, com ara barres aixecades o gelosies, que permeten cosir les fissures de 
tallant fins i tot amb més efectivitat que els estreps. Tot i que l’ús de barres aixecades és molt poc 
freqüent, en l’actualitat, l’ús de gelosies tridimensionals és molt freqüent en elements prefabricats, 
per exemple en prelloses i en semibiguetes per a forjats unidireccionals. 

L’estudi del comportament resistent a tallant d’aquest tipus de forjats ha cobrat interès degut 
a què s’està eliminant la sabata prefabricada de formigó ja que es disposa d’un encofrat de fons 
per raons de seguretat, de manera que en resulta un sistema in situ, armat amb una gelosia 
espacial que resulta molt econòmica. En l’actualitat s’està realitzant un conjunt d’assaigs sobre 
models a escala real en el Laboratori de Tecnologia d’Estructures de la UPC a fi a efecte 
d’estudiar el comportament d’aquests forjats. 

Per altra banda, en la UPC s’està treballant en un projecte que inclou el desenvolupament 
d’un model numèric d’anàlisi no lineal de seccions de formigó sol·licitades a esforços combinats de 
flexocompressió, tallant, torsió... Aquest model permetia el càlcul de seccions amb barres d’armat 
longitudinals i perpendiculars a l’eix de la biga, però no estava preparat per a efectuar càlculs amb 
barres inclinades. 

En aquesta tesina s’ha estudiat el model numèric anteriorment esmentat i se li han realitzat 
les modificacions necessàries per a permetre el càlcul amb barres d’armat inclinades. Per altra 
banda, també ha calgut fer modificacions al programa perquè fos capaç de tractar amb famílies de 
barres amb inclinacions diferents respecte l’eix de la biga però amb idèntica projecció ortogonal 
sobre la secció com les barres d’una gelosia. 

Per tal de verificar el model numèric amb les modificacions efectuades, s’ha modelat 
numèricament una de les campanyes experimentals del laboratori amb bigues amb gelosia 
transversal inclinada (amb dues altures de gelosia diferents). Els resultats del model numèric i de 
les dades experimentals s’han pogut comparar mitjançant les corbes que relacionen el tallant 
aplicat i les deformacions en la gelosia. Malgrat la gran dispersió de les mesures experimentals –
les mesures puntuals de la deformació de les barres es veuen molt afectades per si la fissuració, 
discreta, travessa o no una barra–, les corbes calculades numèricament (considerant fissuració 
distribuïda) s’han ajustat satisfactòriament al comportament mitjà de les mesures experimentals. 

Aprofitant els avantatges de la modelització numèrica amb elements finits, s’han analitzat 
l’evolució de les deformacions i tensions i les seves distribucions en la secció. L’anàlisi també s’ha 
efectuat per a models idèntics als anteriors però amb una secció simplificada, sense cartel·les, de 
manera que s’ha estudiat també la influència d’aquestes en la resposta de la secció. 




