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Capítol V 
CONCLUSIONS 
 

V.1  INTRODUCCIÓ 
En aquest treball s'ha realitzat un estudi sobre el comportament de bigues de tipologia 

híbrida, sotmeses a la aplicació d'una càrrega puntual sobre el seu eix. Per a elaborar aquest 
estudi s'ha portat a terme una campanya experimental de quatre bigues híbrides per tractar 
d'avaluar el fenomen de l'abonyegament de l'ànima degut a l'acció del tallant, i les corresponents 
càrregues crítiques i última. 
 
Les bigues assajades es diferencien únicament per la dimensió del cantell (d o dw) i per l'espai 
entre rigiditzadors (a). S'ha variat aquestes dues característiques per a obtenir diferents relacions 
d'aspecte (a/d) i poder relacionar aquest paràmetre amb l'abonyegament de l'ànima i el 
comportament post-crític de la biga. 
 
S'ha plantejat un anàlisi acurat dels resultats, per a comprendre el comportament de la biga en 
relació a les diferents característiques que presenta, l'efecte de la hibridesa de la biga front el de 
bigues convencionals i els resultats de les normatives actuals front els resultats obtinguts a la 
campanya experimental. 
 
Junt al treball experimental s'ha realitzat una revisió bibliogràfica, a fi de comprendre el fenomen 
de l'abonyegament degut a l'acció del tallant i les característiques del comportament de la biga 
híbrida front el d'una biga d'acer convencional. 
 
A continuació s'exposen les conclusions que s'han pogut extreure de l'estudi realitzat, així com 
els aspectes i comentaris a tenir en compte a futures investigacions. 
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V.2 CONCLUSIONS 
Un cop finalitzada la revisió bibliogràfica, poden destacar-se els següents punts: 
- Actualment la normativa espanyola, CTE (2006) i EAE (2004) no reflexa la possibilitat de 

projectar bigues híbrides, tot i nombrosos estudis que demostren, que amb aquest tipologia 
estructural, es pot produir un estalvi notable de material i  per tant, un estalvi econòmic. 

- El model plantejat actualment al CTE (2006), és excessivament conservador a la vista de la 
resta de codis vigents a l'actualitat. El plantejament de EN-1993-1-5 (2006) és el que millor 
descriu el comportament de càrrega última a jutjar per les bigues assajades (Capítol IV) . Tot 
i que el comportament post-crític de les bigues híbrides és inferior al que presenten les 
homogènies, els estudis presentats per Barker (2002) mostren la necessitat de comptabilitzar 
aquest efecte per ajustar millor la formulació a la realitat presentada. Seguint aquesta 
directriu, es mostra un avenç a la normativa AASHTO (2005) als darrers anys, en 
comptabilitzar l'efecte de la component vertical del camp diagonal de traccions com una 
component a sumar a la resistència a tallant a l'instant d'abonyegar. El resultat és una 
formulació que s'ajusta de millor manera als resultats experimentals (Capítol IV) 

 
Pel que fa a la campanya experimental, es presenten les següents conclusions: 
- La necessitat de documentar cadascun dels passos realitzats per a poder tenir la major 

quantitat d'informació a l'hora de justificar un problema a l'anàlisi dels resultats. En aquest 
sentit ha resultat de gran ajuda la disposició d'una càmera de vídeo que enregistrés l'assaig, 
per a un millor anàlisi posterior dels resultats. Aquest fet es va plantejar a partir del 
seguiment d'anteriors campanyes experimentals, Roca (2007).  

 
Pel que fa a l'avaluació del comportament de la biga i l'anàlisi posterior del resultats es pot 
concloure: 
- La resposta de les bigues front la sol·licitació de tallant s'adequa al comportament descrit a 

la literatura amb l'establiment d'un estat de tallant pur a les primeres fases de l'assaig, la 
formació d'un nou mecanisme resistent en forma de banda diagonal de traccions ancorada  a 
les ales i als rigiditzadors, i la formació del mecanisme de col·lapsament en forma de marc 
vista en els 4 models. 

- La resposta postcrítica de les bigues presenta una relació directa en funció del coeficient a/d 
que presenti cada biga. Per a relacions d'aspecte petites (a/d=1 i a/d= 1,16) es mostra un 
comportament postcrític de fluència amb enduriment, pel qual per a continuar deformant 
l'ànima de la biga és necessari aplicar sempre una càrrega superior. Per contra per a 
relacions a/d més elevades (a/d=1,85 i a/d=3,25) es planteja un comportament postcrític de 
fluència amb reblaniment, segons el qual un cop superada la capacitat màxima la capacitat 
resistent de la biga decreix fins a altes deformacions. 

- Els resultats analítics presentats mostren un excés de precaució alhora d'estimar la càrrega 
última pels casos de formulacions que no tenen en compte l'efecte de la contribució de la 
resistència postcrítica al global de la biga.  

- A partir de l'anàlisi gràfic analitzat, pot observar-se el paper desenvolupat per l'ala com a 
element d'ancoratge del camp diagonal de traccions i en la qual s'intueixen la formulació de 
les ròtules plàstiques plantejades pels diferents autors de la literatura. 

- Per a un anàlisi complet dels resultats mostrats per les galgues extensiomètriques, resulta 
imprescindible el recolzament d'un model numèric que plantegi l'anàlisi tensional del model 
assajat, i d'aquesta manera respondre amb majors arguments els resultats no esperats dels 
models assajats. Per aquest motiu aquest treball s'ha limitat a analitzar les deformacions de 
membrana, les deformacions de flexió i les deformacions principals, donat que presentaven 
el comportament esperat a la majoria dels casos. Per contra, s'ha deixat de banda els 
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resultats obtinguts a partir de les tensions principals experimentals, a la vista que els 
resultats mostrats no eren coherents amb la resta dels presentats. 

 
Pel que fa a consideracions per a futurs estudis relacionats amb aquest camp: 
- La conveniència d'estudis numèrics i experimentals en els que es portin a terme 

comparatives amb diferents graus d'hibridesa, a fi de poder caracteritzar formulacions i 
metodologies que descriguin de manera més fidedigna el comportament de les bigues 
híbrides sota l'efecte del tallant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


