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7.- Conclusions i recomanacions 
 
7.1.- Introducció 
 
Aquest últim capítol inclou les conclusions i recomanacions extretes de tot el treball que 
ha significat la tesina. Les conclusions estan orientades tant a resumir el comportament 
que ha tingut el model assajat com a analitzar els resultats predits per la EHE. D’altra 
banda, les recomanacions proporcionen una via per tal de continuar investigant el camp 
estudiat i finalment assolir l’objectiu final, que és un replantejament de les hipòtesis de 
càlcul de l’esforç tallant últim per als forjats unidireccionals nervats de formigó in situ 
amb armadura bàsica en gelosia i per tant garantir-ne l’aptitud tècnica. 
 
7.2.- Conclusions 
 
Les conclusions es poden separar en dos blocs. El primer bloc fa referència al 
comportament dels models assajats i dels resultats obtinguts, mentre que el segon bloc 
fa referència a la Instrucció de formigó estructural EHE. Totes elles són extrapolables a 
forjats amb cantells similars a l’assajat, és a dir, 20 + 5 cm. Per a valors molt diferents, 
com seria el cas de cantells superiors a 35 cm o inferiors a 20 cm, caldria dur a terme 
nous assaigs. 
 
Conclusions en referència al comportament dels models assajats 
 

1.- Les corbes càrrega - desplaçament i càrrega deformació són esperables en 
quant a forma i resultats ja que s’ajusten als valors predits per la fórmula de 
Branson i la modelització numèrica per elements finits tipus barra realitzada amb 
el programa CONS. 
 
2.- Els valors de fissuració es corresponen amb els valors predits i l’ample de 
fissura en servei sota càrrega de servei no supera en cap moment els 0,30 mm. 
Per tant, no s’esperen problemes de durabilitat per excessiva obertura de la 
fissura. 
 
3.- No s’han observat ruptures de la soldadura entre la gelosia i les barres 
longitudinals i s’ha verificat la ruptura de les barres diagonals, per tant, es pot 
afirmar que la ruptura a tallant s’ha produït per esgotament de l’acer a tracció. 
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4.- Degut a que l’acer de la gelosia va resultar ser d’una resistència molt superior 
a la prevista, els esforços rasants també foren superiors als prevists. Aquest fet 
desemboca en l’aparició de fissuració en la unió ala – ànima, però no tingué 
efectes en la capacitat resistent a tallant. 
 
5.- La fissuració a tallant ha aparegut de forma progressiva en els assaigs i 
ramificat en la zona propera al recolzament. S’observa un angle d’inclinació 
promig de les fissures al voltant dels 45 graus. 

  
Conclusions en referència a la Instrucció EHE 
 

1.- L’estudi realitzat avala el càlcul de forjats amb armadura bàsica en gelosia 
realitzats in situ mitjançant les fórmules exposades en la Instrucció EHE (Art. 
44.2.3.3.3) sempre que el que es busqui sigui uns cota inferior de la resistència 
última ja que en tots els assaigs s’han obtingut resultats superiors als predits amb 
coeficients de seguretat addicionals entre el 5% i el 40%.  
 
2.- Els valors prevists de contribució del formigó en la resistència última a 
tallant Vcu s’ajusten als obtinguts en els assaigs en vànol, mentre que en l’assaig 
en voladís s’obtenen valors un 28% superiors. 
 
3.- La presència d’un únic tipus d’armadura a tallant (en aquest cas inclinada en 
gelosia) no ha implicat una reducció en la  resistència a tallant respecte 
l’esperada en el model.  
  
4.- L’incompliment de la separació mínima no ha comportat que fissures a 
tallant quedessin sense cosir ja que la separació d’armat a una profunditat la 
meitat del cantell és la meitat del pas de la gelosia i les fissures inclinades 
travessen més d’una barra.  
 

Per tant, es considera que aquesta tipologia de forjats, realitzant els càlculs adequats per 
estats límit últims i de servei i duent a terme una correcta execució, d’acord amb 
l’establert en la Instrucció EHE, resulta adequada per ser utilitzada com a forjat 
unidireccional.  
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7.3.- Recomanacions 
 
Les recomanacions, tal i com s’ha comentat, estan orientades a encaminar la continuació 
de l’estudi realitzat i promoure l’acceptació de la tipologia de forjats unidireccionals 
estudiada. Les recomanacions es poden resumir en els següents punts: 
 

1.- Assajar diferents cantells, en concret superiors a 35 cm i inferiors a 20 cm ja 
que es considera que les conclusions podrien no ser extrapolables a alguns 
d’aquests rangs de valors. 

  
2.- Estudi de la necessitat i influència de la presència d’un terç de l’armadura a 
tallant en vertical. En concret, estudi en detall de l’ample de fissures per a 
càrregues en situació de servei. 
 
3.- Revisió de les hipòtesis bàsiques per aplicar les fórmules de l’article 44º de la 
EHE, en concret l’armat vertical i la separació màxima d’armadures a tallant per 
tal d’adaptar-se a la tipologia de forjats estudiada. 
 

 
 


