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Capítol I 
INTRODUCCIÓ 
I.1 BIGUES ARMADES HÍBRIDES 

El disseny d'una estructura metàl·lica variarà sempre en funció del tipus d'acer a utilitzar. 
Sembla lògic pensar que una estructura dissenyada totalment amb acer d'alt límit elàstic usarà 
menys material que una altra idèntica d'acer convencional, tot i que econòmicament no resulti la 
opció més rentable. 
 
Les bigues armades en doble T presenten un gran rendiment treballant a flexió, canalitzant els 
esforços del moment flexor a través de les ales, mentre que l'ànima és qui absorbeix l'esforç 
tallant. 
 
Davant aquest plantejament, és lògic pensar en un disseny estructural en el què s'utilitzi un acer 
convencional per a l'ànima i un acer d'altes prestacions per a les ales. Així doncs, entenem per 
biga híbrida com aquella que presenta diferent acer a les ales i a l'ànima a fi de millorar les 
prestacions, millorant el cost final de l'estructura. 
 
La normativa espanyola actual, el Código  Técnico de la Edificación (CTE, 2005) i la instrucció 
EAE (2004), no planteja la utilització de bigues híbrides d'acer, fet que en canvi sí que succeeix a 
la normativa europea, Eurocodi 3 part 1-5 (EN 1993-1-5, 2006). De totes maneres, no existeix un 
plantejament rigorós que permeti separar les condicions de disseny de les bigues híbrides de les 
condicions de disseny de les bigues homogènies. Existeixen nombroses situacions crítiques que 
han de ser valorades en la utilització d'acers d'alt límit elàstic i en la utilització de la tipologia de 
bigues armades híbrides, a fi d'adaptar-les, de manera rigorosa, als criteris de disseny i seguretat 
actuals que es contemplen en bigues homogènies. 
 
En primer lloc, la utilització dels acers d'alt límit elàstic en el projecte d'estructures d'acer planteja 
algunes consideracions pel que fa a aspectes d'inestabilitat i de control de deformacions. Per 
altra banda, cal assenyalar que el projecte i construcció de bigues armades híbrides no ha estat 
habitual a Espanya, ni tant sols a Europa, en canvi sí que ho ha estat a Estats Units i el Japó. 
Probablement una de les raons per les quals no s'ha plantejat de manera habitual aquesta 
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alternativa de projecte ha estat per la falta de normativa específica per aquest tipus de tipologia 
estructural. 
 

I.2 ABONYEGAMENT DEGUT A L'ACCIÓ DEL TALLANT 
A l'àmbit de l'enginyeria és habitual recórrer a l'ús de bigues armades quan s'ha de 

resistir esforços que excedeixen la capacitat resistent dels perfils comercials. Aquesta tipologia 
de bigues acostuma a presentar una ànima molt esvelta, fet que les converteix en clares 
candidates a patir fenòmens d'inestabilitat, fins i tot per a nivells baixos de càrrega.  
 
Per als primers estats de càrrega, l'ànima de la biga es troba sotmesa a un estat de tallant pur 
segons el qual les tensions principals són iguals, de signe contrari i disposades a 45º respecte 
l'actuació del tallant. El fenomen de l'abonyegament es produeix quan l'ànima no és capaç 
d'absorbir més compressions, provocant moviments perpendiculars al pla que forma. No obstant, 
després de patir l'abonyegament, l'ànima de la biga disposa d'una reserva de resistència, 
coneguda com a resistència postcrítica. Aquest comportament s'assoleix a partir de la formació 
d'un nou mecanisme resistent, segons el qual les tensions de l'ànima es redistribueixen formant 
el camp diagonal de traccions, que es fixa a les ales i als rigiditzadors. Amb aquest mecanisme la 
biga admetrà majors càrregues fins que algun dels mecanisme d'ancoratge no pugui fixar el 
camp diagonal de traccions; aquesta situació provocarà el col·lapse de l'estructura amb la 
formació del mecanisme de marc, caracteritzat per la formació de ròtules plàstiques.  
 
Les fases de resposta anteriorment descrites, s'han estudiat àmpliament per al cas de bigues 
homogènies d'acer convencional, no així per el cas de bigues híbrides d'acer d'alt límit elàstic, fet 
que motiva la realització d'aquest estudi. 
 

 
Figura I-1. Fases de resposta d'una placa sotmesa  a tallant. 

 

I.3 OBJECTIUS 
Aquest treball pretén analitzar el comportament de bigues híbrides sotmeses a l'acció del 

tallant a partir d'una campanya experimental realitzada al departament d'Enginyeria de la 
Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Els objectius específics que persegueix el desenvolupament d'aquest estudi són els següents: 

− Revisió bibliogràfica de textos, estudis anteriors i articles sobre el fenomen del tallant a 
bigues híbrides d'acer,  de l'abonyegament a bigues metàl·liques i dels acers d'alt límit 
elàstic. 

− Preparació i instrumentació d'un estudi experimental de quatre bigues híbrides de gran 
cantell. 
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− Anàlisi dels resultats obtinguts i comparació amb la instrucció actual i els models 
numèrics plantejats. 

− Plantejar consideracions de disseny i estudi per a futures investigacions. 
 


