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Capítol 1. Introducció i objectius 
 

 

1.1. Introducció 
Una de les tipologies de forjats més utilitzades en els últims anys ha estat el 

forjat unidireccional construït amb semibiguetes prefabricades de formigó i formigó 
in situ col·locat a posteriori. Les peces prefabricades, consistents en una banda de 
formigó i una gelosia bàsica que en sobresortia, feien de sabata dels nervis i 
s’apuntalaven directament (figura 1.1a). En l’espai entre els futurs nervis del forjat 
s’hi col·locaven revoltons, recolzats directament en les sabates. Seguidament, es 
procedia amb la col·locació del formigó in situ, que materialitzava la resta dels 
nervis i la llosa de compressió i no necessitava d’encofrats de cap mena ja que 
era contingut pels propis revoltons i les sabates prefabricades (figura 1.1b).  

 
Figura 1.1: a) Semibigueta amb gelosia  bàsica (extreta de Baraut, [5] ) b) Nervi del forjat unidireccional 

(extreta de EFHE, [13] ) 

El mètode tenia l’avantatge de no necessitar cap superfície de treball 
provisional com en els forjats materialitzats totalment in situ. Tanmateix, i a fi de 
reduir la sinistralitat laboral, les normatives de seguretat i salut laboral obliguen 
actualment a materialitzar superfícies de treball contínues per a materialitzar tota 
mena de forjats. D’aquesta manera, s’eviten possibles caigudes de treballadors o 
estris de treball.  

Amb superfície de fons però, el mètode de les sabates prefabricades deixa 
d’ésser competitiu ja que es pot usar directament la superfície de treball com a 

a) b) 
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encofrat i recolzament dels revoltons. Així, es materialitzaria el forjat unidireccional 
totalment in situ i en una sola fase.  

En principi, la mateixa gelosia bàsica de les semibiguetes, responsable entre 
altres d’oferir un mecanisme de resistència a tallant, hauria de ser suficient per a 
la nova materialització in situ car s’està materialitzant un mateix forjat. Aquí és on 
apareix el problema ja que els forjats unidireccionals construïts amb elements 
prefabricats tenen una normativa específica (actualment la EFHE-03, [16]), mentre 
que la realització in situ ha de complir la normativa general (EHE-99, [15]). 
Segons aquesta, caldria complir els següents requisits per l’armadura de tallant: 

• Al menys un terç de l’armadura necessària per a tallant, i en tot cas la 
quantia mínima , s’ha de disposar de manera que formi un angle de 90º amb 
l’eix de la biga. 

• La quantia d’armadura a tallant ha de superar una determinada quantia 
mínima. 

• La separació entre armadures transversals ha de ser inferior a un determinat 
valor, funció del cantell útil de la peça (d) i la relació entre el tallant de càlcul i 
les resistències a tallant de la peça. En tot cas, la separació màxima és  
sempre inferior a 0.8·d. 

Si es vol mantenir el mateix esquema d’armat a tallant que s’usava amb les 
biguetes prefabricades, consistent en una gelosia bàsica inclinada, es deixen de 
complir la primera i l’última prescripció. La primera, perquè en les biguetes 
prefabricades no s’hi solia posar armadura vertical sinó que tota l’armadura 
transversal consistia en una gelosia electrosoldada amb barres inclinades, i la 
tercera perquè típicament la separació entre barres inclinades és major a 0.8·d 
(normalment s’usen separacions de 200 mm amb cantells de 200 mm o 225 mm). 

Arran d’aquestes discrepàncies entre EHE i EFHE, el Laboratori de 
Tecnologia d’Estructures de la UPC ha realitzat dues campanyes experimentals 
estudiant el comportament a servei i la resistència a tallant de bigues, amb 
l’objectiu de justificar que la simple substitució de la sabata prefabricada per 
formigó in situ no rebaixa les característiques resistents a tallant del forjat. Els 
resultats d’aquests estudis es poden consultar en les referències [40], [27] i [18]. 

Per altra banda, en el marc del Pla Nacional de I+D+I – Programa de 
materials s’està desenvolupant, en el departament d’Enginyeria de la Construcció 
de la UPC, el projecte MAT2002-00615, titulat Respuestas del Hormigón 
Estructural Frente a Solicitaciones de Flexión y Cortante. Modelo teórico y 
Verificación Experimental i finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència. Un dels 
objectius d’aquest projecte és el desenvolupament d’un model d’anàlisi no lineal 
de seccions de formigó sol·licitades a esforços combinats de flexocompressió, 
tallant, torsió... El model treballa discretitzant la secció en elements i permetia tant 
la inclusió en el formigó de barres d’armat longitudinals com transversals 
(aquestes últimes sempre i quan estiguessin contingudes en la secció de la peça. 

Aquesta tesina consisteix en l’estudi del fenomen del tallant per una banda i 
en l’estudi del model anteriorment esmentat per l’altre, a fi i a efecte d’estendre’l a 
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tot tipus de barres inclinades i així tenir un aval numèric sobre la idoneïtat dels 
armats transversals inclinats per a la resistència a tallant d’una peça encara que 
no estigui prefabricada.  

1.2. Objectius 
Els objectius de la present tesina es resumeixen en els següents punts: 

• Estudi del comportament a tallant i la seva interacció amb el flexor en bigues 
amb armadura transversal inclinada. 

• Estudi del model seccional acoblat i no lineal TINSA, desenvolupat per J. M. 
Bairán ([2], [3] i [4]) 

• Plantejament i implementació numèrica de les modificacions a introduir en el 
model per a permetre el càlcul amb armadura inclinada. 

• Verificació del model amb exemples teòrics primer i posteriorment 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. 

• Anàlisi dels resultats obtinguts. 

1.3. Contingut 
La present tesina es divideix en set capítols i un annex, on s’adjunta 

informació complementària. El primer capítol és introductori, i recull les 
motivacions que han portat a redactar-la. 

El segon capítol fa referència a l’estat de l’art pel que fa a coneixement del 
comportament de les peces sotmeses a esforç tallant. També es repassa el 
tractament del tallant que fan sobre l’estat límit últim a tallant de la normativa 
espanyola, el codi ACI i els Eurocodis. 

El capítol tres tracta de l’esmentat model de Jesús M. Bairán, amb un breu 
resum de la seva raó d’ésser, les seves hipòtesis de partida i les seves equacions 
més importants.  

El capítol quart analitza quines són les adaptacions necessàries que han 
permès estendre el model també al càlcul amb armadures amb una inclinació 
lliure respecte la secció. 

El cinquè capítol resumeix la campanya experimental realitzada a principis 
de l’any 2005 per a la realització de la tesina de Marta de la Torre [18]. S’hi 
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exposen els trets generals de la campanya pel que fa a la part d’estudi de la 
ruptura a tallant de les peces. 

El capítol sis exposa tant els resultats numèrics obtinguts amb el model 
desenvolupat per Jesús M. Bairán en la seva tesi doctoral [2], un cop adaptat a 
barres inclinades com els resultats experimentals dels assaigs al laboratori. 
Ambdues famílies de resultats són comparades. Així mateix, s’estudia el 
comportament no lineal de les bigues amb armadura en gelosia aprofitant els 
avantatges que ofereix el model numèric en conèixer-se l’estat tensional 
(tensorial) de cada punt material del formigó i dels reforços i la seva evolució.  

En el setè i últim capítol s’exposen les conclusions que es poden extreure de 
tot l’anàlisi. 

1.4. Notació 
Si no s’indica el contrari, al llarg de tota la present tesina, els símbols que 

apareixen en la següent taula 1.1 representaran la magnitud que s’indica a 
continuació. 

A Àrea de la secció 
τ Tensió tangencial (els subíndex indiquen la direcció amb notació 

d’enginyeria) 
σ Tensió normal (els subíndex indiquen la direcció amb notació 

d’enginyeria) 
ε Deformació (els subíndex indiquen la direcció amb notació d’enginyeria. 

L’absència de subíndex denota deformació longitudinal) 
b Amplada de la secció 
d Cantell útil de la secció 
f Tensió normal (els subíndex indiquen la direcció amb notació 

d’enginyeria) 
h Cantell total de la secció 
I Inèrcia de la secció 
M Moment (esforç generalitzat de la secció) 
N Axial (esforç generalitzat de la secció) 
T Força de tracció a les armadures longitudinals 
V Tallant (esforç generalitzat de la secció) 
z Braç de palanca del parell introduït per les armadures longitudinals 
γ Deformació tangencial 

Taula 1.1: Símbols més utilitzats i el que representaran al llarg d’aquesta tesina 
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Els subíndex que apareixen al costat de les magnituds representades per 
símbols signifiquen, si no s’indica el contrari: 

x, y, z Components de vector o tensor segons un sistema de coordenades 
ortogonal i dextrògir, global. 

u Últim 
d Valor de disseny 
1, 2, 3 Components de vector o tensor segons un sistema de coordenades 

ortogonal i dextrògir, local amb l’eix x ortogonal a la secció i y i z seguint 
eixos principals d’inèrcia de la secció. 

I, II, III Direccions principals 
Taula 1.2: Subíndexs més utilitzats i el que representaran al llarg d’aquesta tesina 

 




