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3.- Campanya experimental 
 
3.1.- Introducció. Alternatives d’assaig estudiades 
 
L’objectiu dels assaigs era obtenir la càrrega última tallant i a flexió de cada element biga per 
avalar la seva aptitud com a element estructural construït in situ i s’instrumentà de manera  
que, a part de la càrrega introduïda, es coneguessin també les deformacions en punts 
predefinits de l’acer i les fletxes. 
 
3.1.1.- Models d’armat 
 
En referència a l’armat a disposar es presentaren tres propostes diferents: 
 
Per a realitzar l’estudi cal recordar les tres hipòtesis bàsiques plantejades per la EHE en 
referència al càlcul de l’esforç tallant últim: 
 

- 1/3 de l’armadura a tallant vertical 
- Una quantia mínima de 0.26 mm2/mm 
- Una separació màxima que pren com a valor el mínim de 0.8·d i 300mm  

 
Una primera possibilitat era l’ús d’una armadura en gelosia de 4mm de diàmetre en tota la 
longitud de la peça amb pas de 200mm. L’origen d’aquesta proposta es trobava en la ja 
utilització en la construcció de forjats de semibiguetes prefabricades. Tal i com s’observa, per 
la pròpia naturalesa de l’armadura, no es disposava d’armadura vertical i l’armadura a tallant 
resultant era de 0.5 mm2/mm (superior a la mínima) i per tant es complia la segona condició. 
La tercera condició, per a complir-la, necessitaria cantells elevats ja que pel cantell de 250mm 
la separació màxima és de 180mm. 
 
La segona possibilitat consistia en disposar una armadura en gelosia de 4mm més una altra 
també de 4mm decalada en els recolzaments (zona de màxim tallant). Aquesta proposta 
complia les condicions 2 i 3.  
 
Existia també una tercera possibilitat que consistia en realitzar el model amb una gelosia de 
5mm de diàmetre. En aquest cas es continuava incomplint les hipòtesis 1 i 3. 
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A primer cop d’ull podria semblar que la proposta dos era la més adequada ja que era la que 
s’ajustava més les hipòtesis de la EHE, però la complexitat constructiva afegida degut a la 
necessitat de col·locar una segona armadura decalada i l’increment de mà d’obra que 
ocasionava, obligava a plantejar-se la possibilitat d’escollir la primera proposta per a l’assaig. 
 
La primera proposta implicava menys quilograms de ferro i major rapidesa i facilitat 
constructiva, és a dir, menys mà d’obra. El model ens permetria estudiar la no necessitat 
d’armadura vertical i alhora qüestionar la separació màxima entre armadures a tallant. 
 
Per tant, tot indicava que el model a escollir era el primer, és a dir, una gelosia de diàmetre 
4mm amb pas 20cm. A aquest armat caldria afegir-hi l’armat longitudinal de la gelosia (3 
barres de 8 mm), una malla electrosoldada i l’armat longitudinal de reforç a flexió. 
 
3.1.2.- Models d’assaig 
 
La primera de les alternatives proposades feia referència al model de la gelosia de 5mm i amb 
una longitud de 4m per tal de realitzar un assaig en vànol amb una llum de 2,6m en un extrem 
i posteriorment un assaig en voladís en l’extrem no assajat del model . Aquest assaig, però, 
significava la disposició d’una armadura longitudinal a flexió excessiva per evitar la ruptura a 
flexió prèvia a la de tallant per a l’assaig de vànol, la qual interferia notablement amb els 
resultats i la pròpia filosofia de l’assaig. 
 
La segona proposta d’assaig, per evitar una interferència excessiva de l’armadura 
longitudinal, contemplava una biga de secció igual a la escollida però de longitud  6,90m. A 
cadascun dels dos models es realitzaven 3 assaigs. El primer era un assaig en voladís de 
manera que recolzàvem a 1m de l’extrem de la biga, carregàvem a 90 cm del recolzament en 
el tram de voladís i ancoràvem a 50cm del recolzament en el tram de vànol. (fig.3.10.1 i 
3.10.2) Aquest fet desembocava en la necessitat d’utilitzar cèrcols verticals en la zona de 
recolzament i ancoratge per resistir l’elevat tallant.  Aquest assaig es repetia a l’altre extrem 
de la biga i finalment en un tram aproximat de 2,20m realitzàvem l’assaig de vànol de la 
mateixa manera que en la proposta anterior. Aquest assaig permetia evitar que les llargues 
longituds d’ancoratge de l’armadura longitudinal interferissin en el tallant, però utilitzar 
cèrcols contradeia la pròpia filosofia de l’estudi que pretén justificar la solvència de 
l’armadura inclinada a tallant. Altres motius de pes per a rebutjar la proposta eren la dificultat 
constructiva del model i la divergència amb la realitat, és a dir, el que es construeix  a obra, i 
l’assaig. 
 

 
Fig.3.1 - Esquema de l’assaig en voladís proposat 
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Fig.3.2 - Esquema de l’armat transversal necessari per la segona proposta 

 
La tercera i definitiva proposta recuperava la idea inicial de la biga de 4m amb dos assaigs per 
model però aquesta vegada amb una armadura en gelosia de 4mm de diàmetre. D’aquesta 
manera s’aconseguia reduir la quantia longitudinal i longitud d’ancoratge necessàries i per 
tant la interferència d’aquestes en els resultats de l’assaig. La necessitat dels cèrcols 
desapareix a partir del moment en que el punt d’ancoratge per l’assaig de voladís el 
desplacem a 1.7m del recolzament. Aquesta va ser, per tant, la configuració adoptada, la qual 
es descriu detalladament en els següents apartats d’aquests capítols.  
 
3.2.- Descripció de les bigues i les armadures.  
 
La campanya experimental duta a terme constà de dues bigues. Inicialment estava previst 
realitzar dos assaigs a tallant per biga, un en vànol i l’altre en voladís, però un error en la 
col·locació de la ferralla desembocà en la necessitat d’ampliar aquests assaigs en un total de 6 
(tres per biga). Els assaigs realitzats foren els següents: 
 

- Assaig a flexió en vànol del nervi amb menys quantia d’armadura 
 
- Assaig a tallant en vànol de l’altre nervi 

 
- Assaig a tallant del voladís  

 
Per tal de trobar un model d’assaig que satisfés els objectius plantejats i que a més permetés 
realitzar més d’un assaig per model (vànol i voladís), es presentaren diferents propostes. 
Aquestes propostes desestimades queden reflectides en aquest apartat.  
 
Es van construir dos models per a realitzar tres assaigs en cadascun: dos a tallant i un a flexió. 
Cada model està format per dos nervis més la part de llosa corresponent, de forma que la 
secció transversal resultant és en Pi, amb una distància entre eixos de 0.70m, ample superior 
d’ 1.40m, ample de cada nervi 0.15m, cantell total 0.25m, espessor de la llosa 0.05m i 
longitud total de 4.05m tal i com es mostra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3: Esquema de la geometria  

 
El forjat disposa d’una gelosia de 4mm de diàmetre, 200mm de cantell amb pas de 200mm i 
amb barres longitudinals de diàmetre 8mm. Un del dos nervis, a més, disposa de dues barres 
de 16mm de diàmetre per al reforç a flexió de la zona de la biga que es veurà sotmesa  a flexió 
positiva per evitar la ruptura per flexió i assegurar la ruptura per tallant. També es disposaren 
7 barres de 16mm repartides en la llosa superior per al reforç a flexió de la zona sotmesa a 
flectors negatius i una malla constituïda per barres de 5mm de diàmetre separades 200mm en 
ambdues direccions.  
 
En l’Annex A s’inclouen els plànols de les característiques geomètriques de les bigues i de les 
armadures. 
De les tres hipòtesis bàsiques exigides per la EHE per a dur a terme el càlcul de l’esforç 
tallant últim: 
 

- Necessitat que un terç de l’armadura a tallant sigui vertical (cèrcols o estreps)  
- Quantia mínima d’armat a tallant 
- Separació màxima entre armadures de tallant de 0.8d 

 
el model compleix únicament la segona. Com ja s’ha esmentat és impossible complir la 
primera ja que tota l’armadura a tallant és inclinada. En referència a la segona hipòtesis, es 
compleix de sobres la restricció ja que l’armadura a tallant mínima és de 0.23 mm2/mm i la 
disposada 0.50 mm2/mm. La tercera restricció depèn del cantell, es necessitaria un cantell 
efectiu de 250 mm per tal de complir ja que l’armadura considerada té pas de 200mm i com 
que el cantell del model fa 250 mm, l’efectiu segur que serà menor.  
 
3.3.- Instrumentació 
 
La instrumentació de la gelosia consta d’un total de 48 galgues extensomètriques enganxades 
a les armadures, 24 a cada model, i estan distribuïdes entre l’armadura longitudinal i 
l’inclinada. Les característiques de les galgues són les següents: 
 

- Tipus FLA-3-11-5L 
- Amplada de la banda: 3mm 
- Factor K: 2.14 ± 1% 
- Resistència: 120 ± 0.5 Ω 

 
La instrumentació externa, destinada a conèixer la fletxa en diferents seccions, està formada 
per 5 transductors de desplaçament (LVDT Temposonics) col·locats en zones de càrrega i 
recolzaments. 
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L’annex A inclou plànols d’ubicació de galgues i Temposonics en cada assaig, així com el 
procés d’enganxat de galgues i els materials utilitzats. 
 
3.4.- Fabricació dels models 
 
La fabricació dels models va ser duta a terme per l’empresa Atefor. Es varen utilitzar 
encofrats metàl·lics i separadors de plàstic per a garantir la correcta col·locació de les 
armadures. A continuació es va procedir a l’abocament del formigó i posteriorment al vibrat. 
Es realitzaren un total de 6 provetes cilíndriques de 15x30cm per a determinar les 
característiques reals del formigó. Finalment es varen cobrir junts els motlles i les provetes 
amb superfícies de plàstic per assegurar idèntiques condicions de curat i garantir la 
coincidència entre resultats de les provetes i les característiques del formigó assajat.   
 
3.5.- Materials 
 
3.5.1.- Formigó: 
 
Els assaigs realitzats en provetes de formigó es dugueren a terme al Laboratori de Tecnologia 
d’Estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la premsa Ibertest. Els següents 
resultats corresponen a la resistència a compressió de 3 provetes cilíndriques de 15x30cm 
elaborades amb el formigó utilitzat per a la fabricació dels forjats.  
 
Assaig núm.1  43.30 MPa. 
 
Assaig núm.2  43.16 MPa. 
 
Assaig núm.3 42.83 MPa. 
 
Resistència a compressió mitja = 43.1 MPa.  
 
Desviació típica σ = 0.5 MPa. 
 
Els resultats de resistència a tracció obtinguts mitjançant assaig brasiler són els presentats a 
continuació, però el resultat del tercer assaig no serà considerat per haver trencat de forma no 
apropiada. 
 
Assaig núm.1  3.71 MPa. 
 
Assaig núm.2  4.04 MPa. 
 
Assaig núm.3 3.35 MPa. 
 
Resistència a tracció mitja = 3.8 MPa. 
 
Desviació típica σ = 0.7 MPa. 
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3.5.2.- Acer: 
 
Els assaigs sobre les provetes d’acer foren duts a termes per part del Grup Celsa. Les provetes 
pertanyien a l’armadura diagonal de les gelosies d’acer. Tenien una longitud de 637mm i la 
resistència mitja de les provetes és: 786 MPa. Els resultats del assaig estan inclosos en l’annex 
D (resultats dels assaigs). 
 
3.6.- Descripció dels assaigs 
 
Es varen realitzar dos tipus d’assaigs: de vànol i de voladís.  
 
En els primers, el model es col·loca entre dos recolzaments simples amb una llum de 2.60m i 
s’aplica la càrrega a 0.70m d’un dels recolzaments en l’interior del vànol tal com 
s’esquematitza en la figura 3.2.  
 
En els assaigs en voladís, el model es disposa sobre dos recolzaments simples separats 1.70m, 
un d’ells per ancoratge de la llosa, i amb un extrem en voladís sobre el que s’aplica la càrrega 
tal com s’esquematitza en la figura 3.3. 
 
L’assaig de vànol té dues etapes. En la primera, la càrrega s’aplica sobre ambdós nervis 
simultàniament fins assolir la ruptura per flexió del nervi no reforçat a tal finalitat. Com que la 
biga transversal reparteix la càrrega entre ambdós nervis de forma igual, es coneix amb gran 
aproximació el moment flector màxim que sol·licita cada nervi. Per evitar que part de la 
càrrega es transfereixi al nervi ja assajat a flexió, s’elimina un recolzament sota aquest nervi, 
de manera que, per raons d’equilibri estàtic, només pugui haver-hi reaccions en el nervi 
carregat.   
 
Com ja s’ha dit, per aplicar la càrrega de forma idèntica sobre cada nervi, es va unir al gat, el 
qual té capacitat de gir, una biga metàl·lica transversal. Entre aquesta i el model es col·locaren 
neoprens per a repartir la càrrega en dues superfícies de 15x20cm. En l’assaig sobre un sol 
nervi, la càrrega s’aplica en una sola superfície de 15x20cm sobre el nervi que no ha trencat a 
flexió.  
 
En tots els casos, la càrrega s’aplica amb control de desplaçaments utilitzant un actuador MTS 
de 1000kN de capacitat. 
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Figura 3.4: Fotografia assaig en vànol 
 

 
 

Figura 3.5: Fotografia assaig en voladís
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3.7.- Equips tècnics 
 
Els equips tècnics utilitzats per a dur a terme els assaigs foren els exposats a continuació: 
 

- Pòrtic MTS amb capacitat d’1MN amb cèl·lula per control de càrrega i 
desplaçaments i pistó amb precisió del 0.03%. 

- 5 mesuradors de desplaçaments MTS, model Temposonics LP 
- Mòdul condicionador de senyal marca MM amb amplificació màxima x1250 i 

resolució 1 µε. 
- Sistema d’adquisició de dades AGILENT model 34970A amb 60 canals i resolució 

6 dígits i mig. En cada assaig s’usen 18 canals (12 per galgues, 5 per Temposonics 
i 1 per la cèl·lula de càrrega). 

- Premsa Ibertest per als assaigs de provetes. 
 
3.8.- Paràmetres a controlar en els assaigs  
 
En els assaigs es recolliren dades sobre: 
 

- Càrrega  aplicada en tot moment sobre el model 
- Els desplaçaments produïts per l’aplicació de la càrrega 
- Fissures produïdes al llarg de l’assaig 
- Deformacions en l’armadura de la gelosia 

 
També es controlà l’ample de fissuració en els assaigs a tallant i que la ruptura de l’armadura 
es produís per tracció en l’armadura inclinada i no per lliscament de l’armadura o arrencament 
de soldadura. Per a dur a terme aquest control, un cop finalitzats els assaigs es picà el formigó 
de la zona de ruptura per verificar que realment hagués trencat a tracció l’armadura diagonal 
en els assaigs a tallant i la longitudinal en els assaigs a flexió. 
 
3.9.- Predicció de resultats 
 
Els resultats previstos presentats a continuació queden justificats en l’Annex C. Varen ser 
calculats seguint les fórmules que apareixen en l’article 44 de la Instrucció EHE per al cas de 
ruptura a tallant. 
 
Els resultats predits a tallant són: 
 

- En l’assaig en vànol: 74 kN per nervi 
- En l’assaig en voladís 128 kN ambdós nervis. 


