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RESUM  

El nostre projecte consisteix en dissenyar un pont de formigó pretesat per 

comunicar la línia de metro entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, a traves 

d’un torrent de 75 metres d’amplada. Amb aquest propòsit s’ha calculat i 

dissenyat les bigues de formigó pretesat, els pilars i les seves respectives 

fonamentacions, així com els plànols, plec de condicions i pressupost necessaris. 

  

RESUMEN  

Nuestro proyecto consistes en diseñar un puente de  hormigón pretensado para 

comunicar la línea de metro entre Barcelona y Esplugues de Llobregat, a través 

de un torrente de 75 metros de ancho. Con este propósito se ha calculado y 

diseñado las vigas de hormigón pretensado, los pilares y sus respectivas 

cimentaciones, así como los planos, pliego de condiciones y presupuesto. 

ABSTRACT 

Our project consist into design a prestressed concrete bridge to communicate the 

subway between Barcelona and Esplugues de Llobregat, through a torrent with a 

width of 75 metros. With that purpose we have calculated and designed the 

prestresses concrete beam, pillar and his respective foundations,  like this eat 

the planes, fold of conditions and budget. 
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CAPÍTOL 1: 

ANTECEDENTS 

Els motius que ens van portar al desenvolupament d’aquest projecte va ser la 

informació que vam trobar quan estàvem plantejant l’objecte del PFC1. El 

contingut d’aquesta informació és la següent: 

Amb data 15 de setembre de 2010, l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 

la Generalitat de Catalunya acorden l’elaboració d’un projecte constructiu de 

la prolongació de la línea L3 de metro des de Zona Universitària de Barcelona 

cap a Esplugues de Llobregat i altres localitats de la comarca del Baix 

Llobregat. 

Per a més informació relacionada amb aquesta consultar l’annex 6 article de 

la revista el pont d’Esplugues. 
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CAPÍTOL 2: OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és dimensionar, calcular i pressupostar un pont de 

formigó pretesat de 75 metres de longitud amb dos pilars amb l’objectiu de 
comunicar la línia de metro entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, a 

traves d’un torrent de 75 metres d’amplada.  

Els objectius acadèmics que es persegueixen són aplicar els coneixements 

apresos durant el transcurs de la nostra etapa d’estudiants en aquesta 

universitat així com desenvolupar la capacitat d’aprendre coses noves pel 

nostre compte, com és el dimensionament del pretesat. 
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CAPÍTOL 3: UBICACIÓ  

El pont es trobarà situat en el Torrent d’en Farré, a la localitat d’Esplugues de 

Llobregat, en la comarca del Baix Llobregat de la província de Barcelona. 

Es tracta d’un torrent dividit en dos espais amb concurrència degut a 

l’espessa i frondosa vegetació. És un torrent amb variacions d’anivellament 

importants, fet que condicionarà el dimensionament de l’estructura 

encarregada a suportar les accions del metro. 

En la següent imatge es pot veure la situació del mencionat torrent: 
 

 

Figura 1:Ubicació del torrent 
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CAPÍTOL 4: 

DESCRIPCIÓ 

A continuació es farà la descripció dels elements constructius que formen part 

del pont: la biga, els pilars i les fonamentacions. Per saber les 

característiques geomètriques tècniques més concretes es poden consultar en 

el Volum  II on apareixen els plànols tècnics de tots els elements que a 

continuació es descriuran. 

 

4.1. Biga 

 

La forma escollida per a la nostra biga és artesa, podem veure el seu perfil en 

la següent imatge: 

 

 

Figura 2. Perfil biga 

 

Com a característiques geomètriques podem dir que te una alçada de 1,75 

metres i una amplada de 5,5 m. La seva inèrcia és de 0,9549 m4 una area de 

secció de 3,2475 m2 i una longitud de 25 metres. 

Aquestes i la resta de mesures es poden consultar en el VolumII, on 

apareixen tots els plànols tècnics. 
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Hem escollit aquest tipus de biga perquè la seva geometria és adient per al 

pas d’un metro (és la típica biga que veiem en els metros). 

Un exemple el podem veure en el tram de la Zona Franca de la nova línia 9 

de metro. 

Cal mencionar que l’aprofitament o rendiment de la forma d’aquesta biga és 

molt bo tal i com podem veure calculat en l’annex 5. 

La biga ha estat construïda amb formigó HP-35/P/20/IIa , pel que fa a 

l’armat passiu s’ha utilitzat acer B500S i per a l’armat actiu acer Y1860-S7.  

L’armat passiu s’utilitzarà per donar forma a la biga i consta de 96 barres 

d’acer B500S de diàmetre 25 mm, els estreps que s’han utilitzat per 

subjectar les barres d’armadura passiva són de 16 mm de diàmetre i estan 

col·locats cada 300 mm fent un total de 83.  

Per a l’armadura activa utilitzarem 2 tendons de T21 0.6”, cada un dels quals 

estarà format per 21 tendons de 0.6 polsades de diàmetre, amb un àrea de 

3830 mm2. La força de pretesat de cada un serà de 6000 kN. Els càlculs 

relatius a la força i número de tendons està calculat en el annex 1 d’aquest 

document. 

Pel que fa als elements auxiliars que suportaran els tendons de pretesat 

s’utilitzaran beines de tub d’acer corrugat fixada amb filferros i ancoratges 

actius de planxa d’acer per a subjectar-los.  

La disposició que tindran serà de un tendó a cada costat de la biga artesa 

passant per l’eix de la fibra neutre en els extrems de la biga per tal d’evitar 

els moments flector que es podrien ocasionar i descrivint una paràbola que 

en el centre de la secció passa a una distancia de 0,19 metres de la fibra 

neutre, per tal de crear el moment que s’oposi a la càrrega. Tal i com s’ha 

mencionat anteriorment es poden consultar els càlculs emprats en l’annex 1 

del present document. 

Per a l’ informació sobre la disposició de les armadures, tant actives com 

passives, consultar el Volum II  on hi ha tots els plànols tècnics. 

 

4.2. Pilars 

Per al càlculs dels pilars hem utilitzat la normativa EHE-08, els càlculs 

emprats són els del mètode simplificat i es poden consultar en l’annex 2 del 

present document.  

Els materials emprats per a la construcció dels pilars són l’acer B500S per a 

l’armadura passiva i el formigó HA-30/B/40/IIa. 

S’ha escollit la forma dels pilars quadrada per ser simètrica i d’aquesta 

manera simplificar, en la mesura del possible, els càlculs. 

A continuació descriurem  les característiques geomètriques dels dos pilars 

així com l’armadura passiva que porten: 
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El pilar de 13 metres d’alçada té una base de quadrada de 1x1 metres tal i 

com es pot veure en la següent figura: 

 

0Pel que fa a l’armadura passiva hem utilitzat 12 barres de diàmetre 25 

mil·límetres  amb estreps per subjectar de diàmetre 16 mil·límetres amb una 

separació de 300 mil·límetres, fent un total de 43. En la següent imatge es 

pot observar la distribució de l’armadura: 

 

En el pilar de 8 metres d’alçada també hem utilitzat una base quadrada de 

1x1 igual a la imatge de l’altre pilar. 

Pel que fa a l’armadura passiva és idèntica a la del pilar anterior, 12 barres 

de 25 mm i barres de 16 mm per als estreps amb una separació de 300 mm. 

Això es deu al fet de que hem escollit una distribució quadrada per a 

l’armadura passiva i segons normativa la distancia màxima entre les barres 

ha de ser de 300 mm , per aquest motiu i per mantenir la disposició 

Figura 3. Dimensions pilar 

Figura 4. Armat pilar 
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quadrada escollida inicialment els dos pilars requereixen 12 barres de 25mm 

de diàmetre. 

Per a més informació sobre la geometria del pilar o la seva armadura 

consultar el Volum II en el que hi ha tots els plànols de disseny. 

 

 

4.3. Sabates 

 

Tal i com estableix el CTE DB-SE-C, quan les condicions ho permetin 

s’utilitzaran fonamentacions construïdes a poca profunditat sota la superfície. 

Aquestes superfícies són conegudes com fonamentacions superficials.  

El tipus de fonamentacions que s’ha emprat en aquest projecte per 

transmetre i repartir les càrregues de l’estructura sobre el terreny és la 

sabata aïllada.  

S’ha escollit la sabata aïllada com a tipus de fonamentació ja que aquesta 

s’utilitza per assentar un únic pilar, sempre que el moment flector no sigui 

excessiu. En el nostre cas, els moments flectors que actuen sobre les sabates 

no són excessius en comparació a l’esforç axil que rep. 

Degut a la llunyania dels pilars entre ells i la diferència d’alçada entre les 

seves fonamentacions respectives és impossible unir aquests entre sí 

mitjançant soleres, per evitar desplaçaments laterals; bigues centradores, 

per resistir als moments aplicats o per redistribuir les càrregues i pressions 

damunt el terreny; sabates combinades o lloses.  

El formigó armat utilitzat per a la construcció de la sabata és HA-30/B/40/IIa 

(control estadístic), mentre que l’acer utilitzat és B500S (control normal) amb 

un ambient de tipus IIa (veure article 8.2.2. EHE). 

El procés de càlcul realitzat ha estat individual, és a dir, s’ha utilitzat cada un 

dels esforços axils i moments flectors que rep cada sabata, mitjançant 

l’aplicació de la EHE-08.  

Tot i que, actua un esforç axil i un moment flector diferents en cada sabata, 

les sabates obtingudes són idèntiques. 

Després de realitzar els corresponents càlculs estructurals i comprovacions, 

que es poden consultar en l’annex 3 del present document, les sabates 

obtingudes són les següents: 

Les sabates tenen unes dimensions de 10 metres per 10 metres de costat, un 

cantell de 2,5 metres i un cantell útil de 2,3 metres. El pla de cimentació es 

troba situat a una profunditat 3 metres. Tenint que la base del pilar té unes 

dimensions de 1 metre per 1 metre, el vol resultant és de 4,5 metres. 

L’armadura de la sabata es disposarà a tota la seva longitud en dos nivells i 

estarà composta per un total de 102 barres (51 barres a cada nivell) de 25 
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mil·límetres de diàmetre, amb un recobriment de 20 centímetres i una 

distància entre rodons de 16,65 centímetres. 

Una petita diferència entre les dues sabates és la seva longitud d’ancoratge 

necessària; mentre que la sabata que suporta el pilar de 13 metres necessita 

31,26 centímetres, la sabata que suporta el pilar de 8 metres necessita 27,08 

centímetres. 

En els plànols, es mostren les dimensions i la col·locació de l’armadura de les 

sabates. 

Al no haver realitzat cap estudi geotècnic del terreny no disposem de tots els 

paràmetres necessaris per efectuar certs càlculs i comprovacions. Per aquest 

motiu, s’ha adoptat determinats valors als paràmetres de la cohesió, l’angle 

de fregament intern i la tensió admissible del terreny.  
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CAPÍTOL 5: 

NORMATIVA 

La normativa que hem emprat ha estat la següent: 

 IAP 98: “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de carretera”. S’ha utilitzat en el càlcul de pilars i sabates. 

 IAPF: “Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril”. 

S’ha utilitzat, com el nom indica, en el càlcul de les accions que 

intervenen en el pont. 

 NCSP-07 “Norma de construcción sismoresistente: puentes”. S’ha 

utilitzat en el càlcul d’accions accidentals, concretament terratrèmols. 

 EHE-08 “Instrucción de hormigón estructural”. S’ha utilitzat per al 

càlcul dels pilars i las sabates. 

 CTE DB SE C: “Código técnico de la edificación, documento básico de 

seguridad estructural: cimientos”. Com el seu nom indica s’ha emprat 

en el càlcul de les sabates. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joel Penalva Cots i Guillem Pros Rius  

 - 18 - 

  



 “Disseny d’un pont de formigó pretesat” 

 - 19 - 

 

CAPÍTOL 6: 

MATERIALS I 

COEFICIENTS DE 

SEGURETAT 

Els materials i coeficients de seguretat que hem emprat en la construcció de 

la biga són els següents: 

 

 Acer pretesat: Y1860-S7   Coeficient de seguretat: 1,15 

 Acer passiu: B500S   Coeficient de seguretat: 1,15  

 Formigó: HP-35/P/20/IIa   Coeficient de seguretat: 1,5 

 

Pel que fa als materials i coeficients de seguretat emprats en els pilars i les 

zapates tenim: 

 

 Acer passiu: B500S   Coeficient de seguretat: 1,15 

 Formigó: HA-30/B/40/IIa   Coeficient de seguretat: 1,5 
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Els coeficients de seguretat que hem emprat en els càlculs de les accions són 

els següents: 

 Accions permanents:   Coeficient de seguretat: 1,35 

 Accions variables:    Coeficient de seguretat: 1,5 
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CAPÍTOL 7: ACCIONS 

CONSIDERADES 

 

En aquest apartat es farà un resum de les accions que s’han considerat per al 

càlcul de la biga separades segons la seva variació en el temps, hem 

considerat els següents apartats: Permanents de valor constant, permanents 

de valor no constant, variables i accidentals. El càlcul d’aquestes accions es 

pot veure en l’annex 1: valors característics de les accions. 

 

7.1. Accions permanents de valor constant 
(Gk) 

 

Són les degudes al pes dels diversos elements que conformen el pont. 

 

7.1.1. Pes propi 

 

El pes propi de la biga, tenint en compte el formigó i l’acer és de: 

 

 

7.1.2. Carregues mortes 
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Hem tingut en compte les següents càrregues mortes, diferents del pes 

propi: 

 Llosa de formigó. 

 Carril més fixació. 

 Cablejat, tenint en compte l’interior i l’exterior. 

 Baranes. 

 Voreres (rèliga de la passera).  

 

La suma de les cinc carregues mortes dona un esforç total de: 

 

 
 
 

7.2. Accions permanents de valor no constant 

 

7.2.1. Pretensat 

 

Després de fer els càlculs pertinents (veure annex 1) es donarà una força al 

pretensat de 12000kN repartida en 2 tendons, tal i com s’ha descrit en la 

biga. 

 

7.2.2. Accions reològiques 

 

Al tractar-se d’un pont translacional no es tindran en compte les accions 

degudes a la fluència i retracció del formigó. 

 

7.3. Accions variables (Q) 

 

7.3.1. Tren de càrregues ferroviàries 
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Es tindrà en compte una càrrega de 32,06 kN/m pel que fa a les accions 

produïdes al passar el tren per sobre del pont. 

 

7.3.2. Càrregues no ferroviàries 

 

Es tindrà en compte una sobrecàrrega a les voreres de 6 kN/m. 

 

7.3.3. Càrregues horitzontals degudes al tràfic 

 

S’utilitzarà un valor de 8 kN/m per considerar els efectes de frenada i 

arrencada del tren que passa per sobre el pont. 

 

Aquestes accions no es consideraran en el càlcul dels pilars ni les sabates per 

ser molt inferiors en comparació amb l’axil. 

7.3.4. Força centrífuga 

 

Com que el nostre pont és totalment recte no es considerarà l’acció de cap 

força centrífuga. 

7.3.5. Accions aerodinàmiques  

 

Degut a la forma de la nostra biga no serà necessari tindre en compte les 

accions aerodinàmiques produïdes pel tren. 

 

7.3.6. Vent 

 

Considerarem dos tipus de vent, el horitzontal i el vertical: 

 

Vent horitzontal:  

Tenim una força horitzontal de 265 kN que impacta transversalment amb la 

biga, aquesta no serà utilitzada en els càlculs per quedar fora dels objectius 

del nostre PFC. 

 

Vent vertical: 

Es considerarà una força vertical deguda al vent amb valor: 3,8 kN/m. 
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7.3.7. Neu 

 

Tal i com està explicat en l’annex no es tindrà en compte l’efecte de la neu. 

 

7.3.8. Accions tèrmiques 

 

Tal i com està explicat en l’annex no es tindran en compte les accions 

tèrmiques. Tot i no considerar-les els càlculs pertinents estan calculades en 

l’annex 1. 

 

7.4. Accions accidentals (A) 

 

7.4.1. Accions sísmiques 

 

Tal i com està explicat en l’annex no es tindran en compte les accions 

sísmiques. Tot i no considerar-les els càlculs pertinents estan calculades en 

l’annex 1. 
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CAPÍTOL 8: 

COMBINACIÓ 

D’ACCIONS 

  

Segons la normativa la combinació d’accions es farà de la següent manera: 

 Per a les accions permanents de valor constant (Gk)s’agafarà un únic 

valor representatiu que coincideixi amb el seu valor característic. 

La suma de les quals serà: 

 

 Per a les accions permanents de valor no constant (pretensat), com en 

el punt anterior, s’agafarà un únic valor representatiu coincident amb 

el valor característic.  

 

 Pel que fa a les accions variables el mètode és el següent: 

 

Per al tren de càrregues s’ha considerat un sol valor representatiu que 

coincideix amb el valor característic de l’acció. Per a la resta d’accions 

s’ha utilitzat els coeficients de combinació que apareixen a la següent 

taula: 
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Per tant la combinació d’accions queda de la següent manera: 

 

 

 

Així doncs tindrem una sobrecàrrega deguda a les accions variables de: 

 

 

 

 Pel que fa accions accidentals, tal i com hem vist en el seu apartat, no 

es tindran en compte. 

 
  

Figura 5. Combinació d’accions 
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CAPÍTOL 9:RESUM 

DEL PRESSUPOST 

 A continuació veurem un resum dels costos dels projectes, així com el cost 

final: 

 

Total estructures: 347748,5248 

Total moviments de 
terres: 2675,92 

Total maquinaria 9553,5056 

  359977,9504 

18% IVA 64796,03108 

Total Projecte 424.773,98 € 
 

Com s’ha mencionat en la introducció aquest és un valor merament acadèmic 

per poder tindre una primera impressió del que pot costar un pont d’aquestes 

característiques. En la realitat el preu pujaria molt més degut a factors que 

no s’han tingut en compte en el projecte, com per exemple fer l’estudi del 

geotècnic o la subcontractació del procés de dimensionament de les bigues. 
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ANNEX 1: VALORS CARACTERÍSTICS DE LES 

ACCIONS 

 

 
 
 

 

A continuació veurem els càlculs que hem realitzat en el càlcul de les 

sol·licitacions del nostre pont segons l’ordre d’aparició que tenen en la 

normativa, en aquest cas la IAPF. 

 

1.- Accions permanents de valor constant (Gk) 

 Són les degudes als pesos dels diferents elements que formen part del pon. 

Estan incloses el pes propi i les carregues mortes. Els seus valors es calcularan segons 

les dimensions que apareixen als plànols i els seus respectius pesos propis. 

 

1.1.- Pes propi: 

 

El pes propi de la biga estesa s’ha calculat a partir de la seva geometria (secció 

transversal): 

 

  Densitat del formigó armat: γformigó = 2,5 T/m3 

  Densitat de l’acer: γacer = 78,5 T/m3 

  Àrea de la secció de la biga: A = 2,8475 m2 

 

 

 

Per tant tindrem una sobrecarrega deguda al pes propi de: 
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1.2.- Càrregues mortes:  

 

Les càrregues mortes, diferents del pes propi, són les següents: 

 LLOSA DEL FORMIGÓ 

Per calcular la càrrega morta corresponent a la llosa de formigó que anivellarà i 

fixarà la via s’ha utilitzat el mateix procediment que en el càlcul del pes propi: 

  Densitat del formigó armat: γformigó = 2,5 T/m3 

  Àrea de la secció de la llosa de formigó:  A = 0,7275 m2 

   

 

(NOTA: Afegir comentari respecte la majoració o minoració de la càrrega amb el 

valor característic). 

 

 CARRIL + FIXACIÓ: 

S’ha considerat pel pes de les vies i les seves fixacions un valor igual a: 

 

 

 CABLEJAT: 

S’han considerat els següents valors per al cablejat interior i exterior, 

respectivament: 

 

 

 

 

 BARANES: 

 Per a les baranes s’han considerat una càrrega morta igual a: 

 

 

 VORERES (RÈLIGA DE LA PASSERA): 

El pes de la vorera/religa s’ha considerat una càrrega de valor: 
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La suma total de tots els valors de les càrregues mortes és igual a: 

 

 

 

Per tant tindrem una sobrecarrega deguda a les carregues mortes de: 

 

2.- Accions permanents de valor no constant 

 

2.1.- Pretesat 

A continuació es procedeix al càlcul del pretesat. 

Per dur a terme el dimensionament del pretesat, cal estudiar la situació més 

desfavorable en els dos estats o fases (de buit i de servei). Arrel a les accions que 

actuen en cada un dels estats, tenim que la secció més desfavorable és aquella situada 

al centre de la llum. 

No s’ha de majorar cap de les accions considerades, ni a l’estat o fase de buit ni a l’estat 

de servei. En cas de tenir més d’una sobrecàrrega, cal combinar aquestes amb els 

coeficients de la EHE/IAPF. 

 

ESTAT O FASE DE BUIT 

Les càrregues que actuen en aquest estat són el pes propi de la biga i el pretensat 

inicial a calcular. 

 

 

 

El moment flector que actua en aquest estat és: 
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Amb la següent equació s’obté les diferents tensions a les que es troba sotmès el 

formigó de la biga, i posteriorment, el pretesat. Es considera que el pretesat és positiu 

quan aquest realitza un esforç de compressió. 

 

On: 

 - P: és la força del pretesat. 

- e: és l’excentricitat, és a dir, la distància de la fibra neutra fins al pas de la força 

de pretesat a la secció estudiada. 

 - v: distància de la fibra neutra fins a la part més superior de la biga. 

 

 - v’: distància de la fibra neutra fins a la base de la biga. 

 

 - Ac : Àrea del formigó. 

 

 - Ic : Inèrcia del formigó.  
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S’imposen les següents condicions: 

 

 

 

Imposem que a la fibra superior el formigó es trobi totalment sotmès a compressió i que 

aquesta compressió en el punt inferior no sigui més petit que el 60% de la resistència 

característica del formigó als pocs dies d’ús (fcj). 

 

1) 
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2) 

 

 

 

 

 

 

ESTAT O FASE DE SERVEI 

Les càrregues que actuen en aquest estat són el pes propi, el pretesat inicial a calcular i 

la combinació de les sobrecàrregues. 

 

 

 

 

Es calcula el moment flector que actua en aquest estat: 

 

 

 

Sent: 
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S’imposen les següents condicions: 

 

 

En la tercera condició, imposem que les tensions al punt superior de la biga sigui major 

que el 60% de la resistència del formigó però, a diferència de l’estat de servei, a partir 

dels 28 dies de servei. 

 

Per últim, a la quarta condició, imposem que la zona inferior a la fibra neutra de la biga 

artesa es trobi totalment a compressió, per a ser més restrictius en el càlcul de pretesat 

necessari, tot i que, normalment es permet que una tracció d’igual valor al 10% de la 

resistència característica del formigó. 
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3) 

 

 

 

 

 

4) 
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A continuació, es calcula l’excentricitat que determinarà l’ interval d’esforços pretesats. 

 

 

Com s’ha definit abans, l’excentricitat és la distància de pas del pretesat respecte la fibra 

neutra. Tot i que el valor del càlcul és positiu, aquesta té una trajectòria negativa: 

 

Amb aquesta excentricitat, el pretesat ha d’anar col·locat de la següent forma: 

 

D’aquestes equacions, s’obté el següent diagrama: 
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L’àrea formada per les interseccions de les quatre equacions és la zona admissible per 

la secció. 

A partir de la intersecció de la recta de l’excentricitat amb les rectes corresponents a les 

condicions, en aquest cas, (4) i (2), es troben el valor mínim i màxim que podrà adoptar 

la força del pretesat. 

 

 

 

 

L’esforç del pretesat haurà de tenir un valor comprés en aquest interval: 

 

Qualsevol valor d’aquest interval és vàlid. S’adopta 12000 kN d’esforç pretesat. 

 

L’esforç de pretesat origina unes pèrdues instantànies causades pel fregament, per la 

penetració de cunyes i pel escurçament elàstic de la secció de formigó, que representen 

un 10% del pretesat; i unes pèrdues diferides causades per la retracció i la fluència del 

formigó i per la relaxació de l’acer, que representen un 25% del pretesat. 

Tenint que l’esforç del pretesat és 12000 kN, es calculen els esforços dels pretesat 

sense pèrdues instantànies per una banda, i sense pèrdues diferides per una altra. 

 

 

A continuació, es calcula el número de tendons. Per això, cal conèixer les tensions 

característiques de l’acer emprat Y1860-S7. 

 

 

A partir de les següents comprovacions es calculen les àrees de pretesat necessàries. 

1) 
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2) 

 

 

Prenem la major restricció: 

 

En funció del tipus de tendons que constituiran el pretesat, obtindrem un número de 

tendons o un altre. 

S’escull fer ús de tendons T21 0,6”, els quals tenen una àrea igual a . 

El número de tendons és: 

 

La biga tindrà 6 tendons, cada un dels quals estarà format per 21 tendons de 0,6 

polsades de diàmetre.  

Com s’ha explicat a la memòria, el pretesat passarà per l’eix de la fibra neutra en els 

extrems de la biga estesa, ja que d’aquesta manera, evitem tenir moments flectors; 

mentre que a la secció centre-llum, on es dóna la situació més desfavorable, el cable 

d’acer pretesat passarà a una distància de 0,1902 metres per sota de la fibra neutra 

(excentricitat). 

 

 

2.2- Accions reològiques (Rk,t) 

 

Les accions reològiques fan referència a les deformacions produïdes per la 

retracció i la fluència que es produeixen en el formigó. 

 La deformació deguda a la fluència serà proporcional a la deformació elàstica 

instantània, el coeficient de proporcionalitat φ varia segons les carregues a que està 

sotmès el formigó, així com la humitat, l’espessor, la composició del formigó etc.  

 La deformació deguda a la retracció del formigó serà funció de l’ humitat relativa, 

de l’espessor de la biga, la quantitat d’armadura, la composició del formigó, etc. 
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 No es tindrà en compte les accions reològiques per tractar-se d’un pon 

translacional, és a dir l’efecte de fluència i retracció no produirà esforços interns en el 

pon ja que es pot desplaçar sense entrar en contacte amb altres elements. 

 

Accions del terreny 

 Són les possibles accions que fa el terreny al trobar-se en contacte amb 

elements de l’estructura.  

 Aquestes accions són característiques per al dimensionament de les zapatas i 

per tant estan incloses en el seu càlcul. 

 

Base del terreny de cimentació. 

 S’obtindran a partir de les dades de l’estudi geotècnic, donat que queda fora dels 

objectius fer un estudi geotècnic del terreny no considerarem aquest apartat. 

 

3.- Accions variables (Q):   

 

3.1.- Tren de càrregues ferroviàries 

 Per al càlcul de les carregues produïdes pel tren ferroviari s’utilitzarà les dades 

que estan en l’annex 4. Sent aquestes: 

 Longitud d’un cotxe: 17,748 m. 

 Pes d’un cotxe: 169/5 = 33,8 T. 

 Places d’un cotxe: 959/5 = 192 places. 

Per fer el càlcul del pes de les persones que ocuparan aquestes places farem la 

suposició que de mitja pesen 80 kg, per tant: 

 

Per tant el pes total que tindrà un cotxe es de :  

 

I si passem aquesta carrega a repartida: 

 

Aquest valor es modificarà amb un coeficient d’impacte evolvent. Aquest 

coeficient és el que relaciona les càrregues del metro amb els efectes dinàmics deguts 

al tràfic.  Mencionar que el mètode que utilitzarem es el simplificat, es a dir el que fa 

aquest mètodes és utilitzar assajos que s’han fet en altres trens i simplificar-ho de 
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manera que mitjançant taules i una senzilla formula puguem obtenir el coeficient 

d’impacte evolvent. 

Tenint en compte que el manteniment que  tindrem en el pon és normal, i que   

val 25 tal i com veurem en la següent taula, utilitzarem la formula del coeficient 

d’impacte ( ) i la resoldrem:  

 

 

 

 

I multiplicant aquest coeficient per les carregues que hem trobat anteriorment obtenim: 

    

Les quals es poden veure esquemàticament en el següent dibuix, el qual 

representa esquemàticament els esforços que rep cada biga, tenint en compte que la 

longitud de cada vago de metro te una longitud de 17,75 m. : 
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Les càrregues puntuals es distribuiran al llarg de 3 travesses absorbint la central 

un 50% de la càrrega i les altres dues un 25%, tal com es pot veure en la següent figura: 

 

 

 

Finalment cal considerar una possible excentricitat en les rodes , que segons 

normativa podem calcular mitjançant la formula: 

 

On r és l’ample de la via més 65 mm. 

 

 

3.2.- Càrregues no ferroviàries 

Segons normativa, es tindrà en compte una sobrecàrrega uniforme de 5 kN/m2 

en les voreres. Com que nosaltres únicament tenim una vorera de 1,2m d’amplada fem 

els càlculs:  

 

I si aquest pes el passem a càrrega repartida obtenim:  
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3.3.- Càrregues horitzontals degudes al tràfic 

  

 Considerarem una càrrega de 8 kN/m deguda a l’acceleració i frenada del nostre 

tren, en direcció si sentit contraris al desplaçament d’aquest (paral·lela a l’eix de la via). 

 

3.4.- Accions aerodinàmiques produïdes pel pas dels trens 

 

 El tràfic ferroviari genera ones alternatives de pressió i succió que viatgen amb el 

tren, les quals es produeixen principalment al començament i al final del tren. La 

magnitud d’aquestes accions depèn de la velocitat del tren, la aerodinàmica, etc. 

 Tenint en compte la forma de la nostra biga no serà necessari fer el càlcul ja que 

quasi tot el tren sobresurt per sobre de la nostre biga. 

 

3.5.- Vent 

 

Per calcular els esforços que produeix el vent vertical el primer que tenim que fer 

és calcular la velocitat de càlcul (Vc): 

 

Velocitat de referència (Vref ): Busquem la velocitat de referència segons la taula 

2.20 de la IAPF i ens dona una velocitat de:  

 

 

 

Factor de topografia (Ct):  Donat que no hi ha elements que puguin obstaculitzar 

el flux de vent agafarem un factor de : 

 

 

Factor de risc (Cr):  S’obté mitjançant la següent fórmula, on T es el període de 

retorn, en anys. Segons normativa i tenint en compte que el nostre pon està 

pensat per una situació persistent (no està previst el seu desmuntatge en un 

període curt de temps) el nostre període de retorn serà de 100 anys ( T = 100): 
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Factor d’altura (Cz), s’obté segons la següent expressió: 

 

tenint en compte que la situació del pont és zona II, i que la seva alçada es de 15 

metres tenim: 

kz = 0,19  ;  z0 = 0,05  ; z = 15 

 

 

 

Factor de sacsejada o “rafaga” (Cg): és el que obtenim segons la següent 

fórmula: 

 

Finalment segons els coeficients que hem trobat tenim que la velocitat de càlcul serà:  

 

 

 

3.5.1.- Empenta horitzontal del vent 

 

 Tenint en compte la forma de la nostre biga, només tindrem en compte la cara 

exterior d’aquesta en el càlcul del vent horitzontal, ja que la resta d’elements queden a 

l’interior de la biga. 

 El càlcul es realitzarà segons la següent fórmula: 
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Tenint en compte que la densitat del aire es de 1,25 kg/m3 , i que l’àrea d’impacte 

de l’aire horitzontal amb el nostre pont és l’àrea del costat de la biga, 

 A = 100x1,750 = 175 m2: 

 I que el coeficient CD s’obté de la següent taula: 

 

 

CD = 1,1 

 

 

Aquest valor no s’utilitzarà per ser molt mes petit que la resta de valors, i perquè no 

entra dintre dels objectius d’aquest PFC. 

 

3.5.2.- Empenta vertical del vent 

 

Calcularem la força de l’empenta vertical del vent en la nostra biga utilitzant la 

següent fórmula: 
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Tenint en compte que la densitat del aire es de 1,25 kg/m3 , i que l’àrea d’impacte 

de l’aire vertical amb el nostre pont és l’àrea superior de la biga,  

A’ = 100x5,5 = 550 m2: 

 

 

I la sobrecàrrega uniforme serà: 

 

 

3.6.- Neu 

 

Segons la IAPF, no es tindrà en compte la sobrecàrrega de neu en aquelles 

superfícies on actuïn sobrecàrregues d’ús. 

En el nostre cas, com el tauler es troba situat o limitat pels laterals de la biga 

estesa, existeixen dues zones en les que s’acumula o es pot acumular una determinada 

quantitat de neu. Ara bé, la quantitat de neu que es pugui acumular a aquesta zona es 

pot considerar negligible ja que l’accés a aquesta és insuficient. 

 

3.7.- Accions tèrmiques 

 

Variació uniforme anual de la temperatura del tauler: 

 

 El pont està ubicat a la zona climàtica III segons indica el quadre 2.10 de la IAPF. 



 “Disseny d’un pont de formigó pretesat” 

 - 47 - 

 

Per tant, z = 3. 

Accedint al quadre 2.11 de la IAPF, es determina la resta de constants 

per calcular la variació uniforme anual de la temperatura del tauler. 

 

El nostre tauler és una llosa massissa de formigó, per tant, els valors 

corresponents són: 
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El cantell del tauler de formigó és igual a 0,15 m.; al ser inferior al cantell 

mínim exigit per la normativa, s’adopta com a valor aquest últim: 

 

 La variació uniforme anual de la temperatura del tauler ve donada per: 

 

 

Gradient tèrmic: 

 

  - Gradient tèrmic vertical positiu del tauler: 

  Per a lloses de formigó massisses: 

 

  Segons la figura 2.25 de la IAPF: 

 

Per a un cantell de tauler de valor 0,30 m., tenim un factor de 

correcció per cantell del tauler: 

 

  S’adopta el següent valor per a K2, ja que no existeix “balasto”: 
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Tal i com, s’observa a la figura 2.26 de la IAPF (imatge següent) al pont li 

correspon una variació de temperatura entre la fibra superior i inferior del 

tauler: 

 

 

El gradient tèrmic vertical positiu del tauler ve donat per: 

 

   

  - Gradient tèrmic vertical invers o negatiu del tauler: 

Segons el quadre 2.12 de la normativa, per a tauler de formigó sense 

“balasto”, el gradient tèrmic vertical invers del tauler és: 

 

 

 

  - Gradient tèrmic transversal del tauler: 

No es considera el gradient tèrmic transversal ja que al tractar-se d’una 

secció en artesa, el sol pot incidir per igual a les dues ànimes. 

 



Joel Penalva Cots i Guillem Pros Rius  

 - 50 - 

Els gradients tèrmics no indueixen esforços al càlcul global del tauler, de manera 

que no es tindran en compte en el seu càlcul.  

En el nostre cas, al tractar-se d’una biga isostàtica, només es deforma mínimament. 

 

 

4.- Accions accidentals (A) 

 

4.1.- Accions sísmiques 

Segons la NCSP-07, no serà necessària la consideració de les accions 

sísmiques quan l’acceleració sísmica bàsica ab compleixi la següent condició: 

 

Tampoc serà necessària la consideració de les accions sísmiques en les 

situacions en que l’acceleració sísmica de càlcul ac compleixi: 

 

L’acceleració sísmica bàsica de la zona on es troba ubicat el pont és . 

 

La categoria del pont es pot considerar de normal importància, el que equival a 

un factor d’importància de danys amb valor . Al tractar-se d’un pont amb un 

període de retorn igual a 500 anys, el coeficient adimensional de risc és .  

Se li assigna un valor del coeficient , ja que es considera un terreny de 

tipus I de roca compacta. De manera que el coeficient d’amplificació del terreny per a  

 és . 

L’acceleració sísmica de càlcul és: 

 

 

Les accions sísmiques en ponts només es consideren, d’acord amb la NCSP-07, 

per acceleracions de càlcul superiors a 0,04g, per tant, no és necessari l’anàlisi sísmic 

del pont. 
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ANNEX 2: CÀLCUL DELS PILARS 

 

 
 

 

CÀLCUL DELS PILARS 

 

Com a dades, partim que els pilars seran traslacionals i estaran conformats per formigó armat 

HA-30 i barres d’acer B500S. 

Primerament, s’ha de descriure les accions que actuen sobre els pilars. En aquest cas, actuen les 

mateixes accions a cada un d’aquests.  

Esforç axil: 

 - Càrregues permanents: 

 

 - Càrregues variables: 

 

Esforç axil de disseny: 

 

Tallant: 

 

Les forces horitzontals que actuen son la força d’arrencada, la força de frenada i la força de 

pretesat. Ara bé, les dues primeres no les considerem en el càlcul ja que son molt petites en 

comparació amb  l’axil, les negligim. 

Moment flector: 
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CÀLCUL DEL PILAR DE 13 METRES 

 

Amb les accions definides fem el predimensionament dels costats del pilar.  

S’escull 0,6 metres per cada costat. 

 

L’àrea i l’inercia de la secció per aquestes dimensions son: 

 

 

Es calcula el radi de gir de la secció de formigó segons: 

 

A continuació, es calcula l’esveltesa mecànica: 

 

On: 

 - Lp : és la longitud de vinclament del pilar. 

 

 - Lk és la longitud real del pilar, 13 metres. 

 - β és el coeficient de vinclament. En el nostre cas, tenim una mènsula ja que el pilar es 

   troba encastat a la part inferior i lliure a la part superior. Per tant,  

 

Segons la EHE-08: 

 - Si l’esveltesa mecànica és més petita que 100, s’aplica el mètode simplificat. 
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 - Si l’esveltesa mecànica és més gran que 100 i més petit que 200, s’aplica el mètode   

   general. 

 - Per aquells casos en el que l’esveltesa mecànica és més gran que 200, la EHE-08 no   

   els tracta. 

Tornant a l’equació de l’esveltesa mecànica: 

 

Com , s’ha d’aplicar el mètode general. 

Per intentar aplicar el mètode simplificat, s’han de canviar les anteriors dimensions proposades 

per unes altres. 

 

S’escull 0,8 metres per cada costat. 

Es reiteren tots els càlculs anteriors amb les noves dimensions: 

 

 

 

 

Continuem tenir que aplicar el mètode general. Si volem un pilar de secció quadrada podem 

forçar que  per predimensionar la secció del pilar. 
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Amb una secció de 0,9 metres x 0,9 metres, podríem aplicar el mètode simplificat. Però decidim 

que la secció del pilar serà: 
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En el mètode simplificat, per a suports de secció i armadura constant s’ha de dimensionar la 

secció per a una excentricitat total a: 

 

 

On: 

 - ea : és l’excentricitat addicional o fictícia per representar els efectes de segon ordre. 

 - ee : és l’excentricitat de càlcul de primer ordre equivalent. Per a suports traslacionals, 

 com és el nostre cas: 

 

 - e2 i e1 : és l’excentricitat de primer ordre en el extrem del suport amb major i menor   

   moment, respectivament. Al ser traslacional, e1 no és te en compte. Al no existir   

   moment, tenim que . 

 - h : és el cantell total de la secció de formigó. 

 - εy : és la deformació de l’acer per a la tensió de càlcul fyd. 

 

 - β : és el factor d’armadura. En el nostre cas, la disposició ve donada per la següent   

   taula. 

 

 Per tant, . 

L’excentricitat de càlcul és: 
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Ara bé, la EHE-08 imposa uns mínims: 

 

Mentre que l’excentricitat addicional és: 

 

 

 

Es calcula l’excentricitat total: 

 

Degut a aquesta excentricitat es genera un moment de segon ordre: 

 

No cal majorar aquest moment obtingut ja que l’esforç axil aplicat és l’axil de disseny. 

Amb el moment calculat, es calcula l’armadura a flexió composta. 

 

 

Apliquem la següent condició per veure si el pilar necessita armadura a compressió. 

 

 

Compleix, per tant, no necessita armadura a compressió. 

 

 



 “Disseny d’un pont de formigó pretesat” 

 - 57 - 

 

L’armadura necessària és 2287,8 mm2, amb cinc barres amb diàmetre igual a 25 mil·límetres, 

compleix. 

A continuació, comprovem que l’armadura obtinguda és la necessària per mitjà de les quanties 

mínimes. 

a) Mecànica: 

 

 

b) Geomètrica: 

 

 

Prenem la major restricció: 

 

Amb 9 barres de diàmetre de 25 mil·límetres, tenim: 

 

De manera que complim. Ara bé, la normativa limita la separació entre barres a 300 mil·límetres, 

per tant, ens veiem obligats a afegir més barres, si volem continuar tenint la mateixa disposició. 

El pilar tindrà un total de 12 barres de diàmetre igual a 25 mil·límetres col·locades com es 

mostra a la següent imatge i en els plànols. 
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Per últim, calculem els estreps del pilar, als quals aniran subjectats les armadures passives en 

compressió calculades, segons l’article 42.3.1 de la EHE. 

a)  

b)  

On: 

 - L : és el diàmetre dels estreps. 

 - màx : és el diàmetre de l’armadura comprimida més gruixuda (25 mm). 

 - st : és la separació del estreps. 

 - mín : és el diàmetre de la barra més prima. 

Calculem: 

 

 

El diàmetre dels estreps ha de ser més gran que 6,25 mm, i aquests han d’estar separats per una 

distància menor a 375 cm. Ara bé, la EHE limita aquesta a separació a 300 mm o a la longitud del 

costat menor, per tant, la separació ha de ser igual o menor a 300 mm. 

S’adopta un diàmetre de 16 mil·límetres pels estreps i una separació entre aquests de 300 

mil·límetres. 

Es procedeix a calcular les quanties mínimes: 
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Compleix, per tant, els estreps escollits són vàlids. 

 

 

 

CÀLCUL DEL PILAR DE 8 METRES 

 

Per dimensionar el pilar de 8 metres s’han de repetir els mateixos passos, però canviant les 

dades corresponents. 

S’escull 1 metres per cada costat. 

 

L’àrea i la inèrcia de la secció per aquestes dimensions són: 

 

 

Es calcula el radi de gir de la secció de formigó: 

 

A continuació, es calcula la esveltesa mecànica: 
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S’aplica de nou el mètode simplificat, calculem les excentricitats: 

 

 

 

D’igual forma que en el dimensionament del pilar anterior, hem de complir amb els mínims 

imposats per la normativa: 

 

L’excentricitat addicional és: 

 

 

Es calcula l’excentricitat total: 

 

Degut a aquesta excentricitat es genera un moment de segon ordre: 

 

Com abans, tampoc cal majorar aquest moment obtingut ja que l’esforç axil aplicat és l’axil de 

disseny. 

Amb el moment calculat, es calcula l’armadura a flexió composta. 

 

 

Apliquem la següent condició per veure si el pilar necessita armadura a compressió. 

 

 

Compleix, per tant, no necessita armadura a compressió. 
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L’armadura necessària és 1430,81 mm2, amb tres barres amb diàmetre igual a 25 mil·límetres, 

compleix. 

Per últim, comprovem que l’armadura obtinguda és la necessària per mitjà de les quanties 

mínimes. 

a) Mecànica: 

 

 

b) Geomètrica: 

 

 

Prenem la major restricció: 

 

Amb 9 barres de diàmetre de 25 mil·límetres, tenim: 

 

De manera que complim. Ara bé, la normativa limita la separació entre barres a 300 mil·límetres, 

per tant, ens veiem obligats a afegir més barres si volem continuar tenint la mateixa disposició 

de barres. 

El pilar tindrà un total de 12 barres de diàmetre igual a 25 mil·límetres col·locades com es 

mostra a la següent imatge i en els plànols. 
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Per últim, calculem els estreps del pilar, als quals aniran subjectats les armadures passives en 

compressió calculades, segons l’article 42.3.1 de la EHE. 

 

 

El diàmetre dels estreps ha de ser més grans que 6,25 mm, i aquests han d’estar separats per 

una distància menor a 375 cm. Ara bé, la EHE limita aquesta a separació a 300 mm o a la 

longitud del costat menor, per tant, la separació ha de ser igual o menor a 300 mm. 

S’adopta un diàmetre de 16 mil·límetres pels estreps i una separació entre aquests de 300 

mil·límetres. 

Es procedeix a calcular les quanties mínimes: 

 

 

 

Compleix, per tant, els estreps escollits són vàlids. 
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ANNEX 3: CÀLCUL DE LES FONAMENTACIONS 

 

 
 

 
CÀLCUL DE SABATES 

Com s’ha comentat a la memòria, al no haver realitzat cap estudi geotècnic del terreny no 

disposem de tots els paràmetres necessaris per a efectuar determinats càlculs i comprovacions. 

Per aquest motiu, s’han adoptat valors, en la seva mesura el més desfavorable possible.  

Aquests paràmetres són la cohesió (amb valor nul), l’angle de fregament intern  i la 

tensió admissible del terreny , 

A continuació, es procedeix al dimensionament i a les comprovacions corresponents de les 

sabates. 

 

SABATA DEL PILAR DE 13 METRES D’ALÇADA 

DIMENSIONAMENT DE LA SABATA 

El primer pas és calcular els costats de la sabata: 

 

On: 

 - a, b:  són els costats de la sabata. 

 -  Nd : és l’esforç axil majorat que rep la sabata del pilar degut a les accions. 

 - σadm : és la tensió màxima admissible del terreny. 
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Els costats de la sabata han de tenir una longitud mínima de 9,13 metres. S’adopta una longitud 

de 10 metres per a cada costat. 

A continuació, es calcula el cantell útil, el cantell i el recobriment. 

Pel càlcul del cantell útil, s’aplica: 

 

On: 

 - Va : és el vol de la sabata. 

 - a’: és un dels costats del pilar (paral·lel al costat a de la sabata). 

 

 

 

El cantell útil ha de ser més gran a 1,22 metres.  

Pel càlcul del cantell i del recobriment, s’aplica: 

 

On: 

 - h: és el cantell. 

 - r: és el recobriment. 

Per normativa, el cantell ha de ser igual o més gran a 25 centímetres, mentre que el recobriment 

ha de ser igual o més gran a 6 centímetres. En funció dels valors que prenem pel cantell útil i pel 

recobriment, obtindrem un cantell determinat.  

Les dimensions geomètriques obtingudes es resumeixen en la següent taula: 

Dimensions obtingudes/mínimes 

a 9,13 m 

b 9,13 m 

h 0,25 m 

d 1,22 m 

r 0,06 m 

Va 4,5 m 

a’ 1 m 
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b’ 1 m 
1. Taula 1. Dimensions geomètriques obtingudes. 

Degut a les altes càrregues que haurà de suportar la sabata, s’opta per augmentar les seves 

dimensions. 

Las dimensiones geomètriques escollides són: 

Dimensiones escollides 

a 10 m 

b 10 m 

h 2,5 m 

d 2,3 m 

r 0,2 m 

Va 4,5 m 

a’ 1 m 

b’ 1 m 
2. Tabla 2. Dimensions geomètriques escollides. 

Amb les dimensions de la sabata definides, es calcula el seu pes:  

 

Sent la densitat del formigó igual a  . 

 

 

CÀLCUL DELS ESFORÇOS QUE ACTUEN SOBRE EL PLA DE FONAMENTACIÓ 

Les càrregues perpendiculars al pla són: 

1) Esforç axil degut a les càrregues del pilar. 

 

Aquest esforç axil inclou l’axil majorat utilitzat pel dimensionament del pilar i l’esforç axil 

majorat originat pel pes propi del pilar, tant del formigó com de l’acer.  

2) Pes propi de la sabata: 

 

3) Pes propi del terreny acumulat damunt la sabata: 

 

On: 

 - ρterreny: és la densitat del terreny  
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 - H: és la profunditat del pla de cimentació respecte la superfície exterior. 

Tornant a la fórmula anterior: 

 

La càrrega total Q perpendicular que actua sobre el pla de fonamentació és: 

 

 

Els moments que actuen respecte el pla són: 

1) Moment flector de segon ordre existent degut a l’excentricitat de les càrregues inicials: 

 

2) Moment degut al talla que actua en el pla de la unió del pilar amb la sabata: 

 

A l’igual que en el dimensionament del pilar, no s’han considerat els esforços tallants ja que 

aquests son pràcticament negligibles en comparació a l’esforç axil. 

El moment total que actua sobre el pla de fonamentació és:  

 

 

DETERMINACIÓ DE LA GEOMETRIA DE LA DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS 

En funció del valor de la excentricitat e, s’obté una distribució de tensions o una altra: 

Si     

 

 

 

 

De manera que la distribució de les tensions del terreny és trapezoïdal. 
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CÀLCUL DE LES TENSIONS DEL TERRENY  

Com segueix una distribució trapezoïdal, apliquem: 

 

 

 

La tensió màxima del terreny que actua en el cantell de la sabata té un valor de 221,08  . 

ELU ESFONDRAMENT 

La verificació de l’estabilitat a esfondrament requereix la següent comprovació: 

 

 

Compleix, per tant, la fonamentació és estable davant l’esfondrament. 

 

ELU BOLCAMENT 

Per a verificar que la fonamentació no bolca, s’ha de complir la següent condició: 

 

 

Compleix, de manera que la fonamentació és estable a bolcament. 

 

ELU LLISCAMENT 

Per a verificar que la fonamentació no llisca, s’ha de complir la següent condició:  

 

 

Al no considerar l’esforç tallant, compleix, per tant, la fonamentació és estable a lliscament.  
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CLASSIFICACIÓ DE LA FONAMENTACIÓ 

A continuació, hem de conèixer quin és el tipus de sabata que li correspon en funció de les seves 

dimensions, ja que això condiciona tots els càlculs posteriors (EHE article 58.2). 

Si     

 

 

 

 

Considerem la sabata com a rígida. 

 

CÀLCUL  DE L’ARMADURA A TRACCIÓ. CÀLCUL A FLEXIÓ SIMPLE. 

Per a obtenir l’armadura per càlcul de les sabates rígides, s’aplica el mètode conegut com bieles i 

tirants (EHE article 24.1.2). 

 

Degut a la complexitat d’aquest mètode i per facilitar els càlculs, s’aplica una fórmula que 

engloba aquest mètode d’una forma més senzilla i igual de vàlida. 

 

Sent: 
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QUANTIES MÍNIMES 

Es calculen les quanties mínimes: 

a) Mecànica:  

 

 

 

b) Geomètrica:  

 

 

ARMADURA NECESSÀRIA 

 

L’armadura necessària per càlcul és: 

 

L’armadura necessària per quantia mínima a tracció (mecànica):  

 

L’armadura necessària per quantia geomètrica: 

 

Prenem la major restricció, per tant: 

 

L’armadura es farà amb rodons de diàmetre igual a 25 mil·límetres, sent la seva àrea igual a 4,91 

cm2 i es distribuirà en dues cares, de manera que a cada costat de la cara li correspon 250 cm2 .  

Per tant, el número de barres per costat és: 
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La armadura real són 500,69 cm2. 

RECOBRIMENTS 

Per normativa, el recobriment mínim per a sabates de formigó armat HA-30 amb ambient IIa i 

amb una vida útil de 100 anys és 2,5 centímetres. Degut a la grandària de la sabata és considera 

un recobriment de 20 centímetres.  

 

DISTÀNCIA ENTRE RODONS 

Deixant un recobriment lateral de les barres de 20 centímetres, la separació horitzontal entre 

aquestes és:  

 

Aquesta separació horitzontal entre barres ha de complir les següents limitacions imposades per 

la EHE:  

a)  

b)  

c)  

d)  

Compleix totes les limitacions. 

 

COMPROVACIÓ A TALLANT 

No és necessària la comprovació a tallant de la sabata, ja que aquesta és rígida. Només es 

procedeix a realitzar tal comprovació a sabates flexibles, segons indica la EHE-08.  

COMPROVACIÓ PER PUNXAMENT 

Per a realitzar aquesta comprovació s’ha de complir la següent condició: 

 

On: 

 - sd : és la tensió tangencial de càlcul en el perímetre crític. 

 - rd : és la tensió màxima resistent en el perímetre crític. 

El perímetre crític queda fora de la planta de la sabata si el vol en les dues direccions és més 

gran que dues vegades el cant útil.  
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On: 

 - V : és el vol en cada una de les direccions. 

Com les sabates són simètriques, és a dir, els costats tenen les mateixes longituds, per tant, els 

vols són iguals en les dues direccions. Només cal estudiar una de les direccions. 

 

No es necessària la comprovació del punxonament ja que el perímetre crític queda fora.  

 

ANCORATGE DE L’ARMADURA A TRACCIÓ 

L’armadura es disposa a tota la longitud de la sabata i estarà ancorada segons els criteris 

establerts a la EHE. Escollim com a criteri ancorar amb patilla sabent que la longitud de la 

mateixa serà com a mínim 5 . 

A continuació, es determina la longitud real d’ancoratge. 

L’armadura haurà d’estar ancorada en el cas més desfavorable dels dos següents:  

- CAS 1. Càlcul de l’ancoratge considerant una secció S2, situada a un cantell útil a partir de la 

referència S1. 

- CAS 2. Càlcul de l’ancoratge considerant una secció S3, situada a mig cantell de l’extrem de la 

sabata.  

 

- CAS 1: 

Longitud d’ancoratge: 

 

 

DETERMINACIÓ DE LA LONGITUD BÀSICA I LA LONGITUD NETA D’ANCORATGE 
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La longitud bàsica d’ancoratge té que complir la següent relació:  

 

 

On: 

 - m : és el coeficient extret de l’article69.5.1.2. de la EHE, que es determina en funció    

   del formigó armat i acer utilitzat. 

 

 - : és el diàmetre de les barres d’armat de la sabata. 

 

Com lbl < la, l’ancoratge de l’armadura és suficient, per tant, no cal calcular lb,neta . 

 

- CAS 2: 

La força de càlcul és: 

 

Es determina la longitud real d’ancoratge: 

 

I l’armadura necessària per a la força Td: 
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Es calcula la longitud neta d’ancoratge en perllongació recta. 

La longitud neta d’ancoratge és la longitud teòrica necessària: 

 

On: 

 - ATd : és la secció de l’armadura necessària per càlcul. 

 - As,real : és la secció de l’armadura real. 

La longitud d’ancoratge ha de complir les limitacions imposades per la EHE: 

a)  

b)  

c)  

Les tres condicions es compleixen per: 

 

La longitud d’ancoratge de les barres (la) és major que la longitud teòrica necessària (lb,neta), pel 

que les barres de l’armadura de tracció estan ben ancorades. De manera que no cal calcular la 

longitud neta d’ancoratge en patilla. 
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SABATA DEL PILAR DE 8 METRES D’ALÇADA 

Per dimensionar la sabata que sustenta el pilar de 8 metres, s’han de seguir els mateixos passos 

que amb la sabata anterior. 

Es calculen els costats de la sabata: 

 

 

 

 

En aquest cas, els costats de la sabata han de tenir una longitud mínima de 7,95 metres. 

S’adoptarà una longitud de 8 metres pel seu dimensionament.  

Càlcul del cantell útil: 

 

 

 

 

El cantell útil ha de ser més gran a 1,07 metres. Es considerarà que aquest tindrà una longitud de 

1,8 metres. 

Càlcul del cantell i del recobriment: 

 

Les dimensiones geomètriques obtingudes es resumeixen a la següent taula: 

Dimensions obtingudes/mínimes 

a 7,95 m 

b 7,95 m 

h 0,25 m 
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d 1,07 m 

r 0,06 m 

Va 3,475 m 

a’ 1 m 

b’ 1 m 
3. Taula 1. Dimensions geomètriques obtingudes. 

Les dimensions geomètriques escollides són: 

Dimensiones escollides 

a 8 m 

b 8 m 

h 2 m 

d 1,8 m 

r 0,2 m 

Va 3,5 m 

a’ 1 m 

b’ 1 m 
4. Taula 2. Dimensions geomètriques escollides. 

Al rebre una càrrega menor s’opta per unes dimensions menors a les de la sabata anterior.  

A partir de les dimensions, calculem el pes de la sabata:  

 

 

Les càrregues perpendiculars al pla són: 

1) Esforç axil degut a les càrregues del pilar: 

 

Aquest esforç axil inclou l’axil majorat utilitzat pel dimensionament del pilar i l’esforç axil 

majorat originat pel pes propi del pilar, tant del formigó com de l’acer (menor que la sabata 

anterior). 

2) Pes propi de la sabata: 

 

3) Pes propi del terreny acumulat damunt la sabata: 

 

 

La càrrega total Q perpendicular que actua sobre el plano de fonamentació és: 
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Els moments flectors que actuen són: 

1) Moment flector existent degut a les càrregues inicials: 

 

2) Moment degut a l’esforç tallant que actua en el pla d’unió entre el pilar i la sabata: 

 

De la mateixa manera que en el dimensionament del pilar i de la sabata anterior, no s’han 

considerat els esforços tallant ja que aquests són negligibles en comparació a l’esforç axil.  

El moment total que actua sobre el pla de fonamentació és: 

 

 

Es procedeix a calcular la distribució de tensions i aquestes: 

Si     

 

 

 

 

La distribució de les tensions del terreny és trapezoïdal. 

Per a la distribució trapezoïdal: 

 

 

 

La tensió màxima del terreny que actua en el cantell de la sabata té un valor de 240,7  . 
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ELU ESFONDRAMENT 

 

 

No compleix, per tant, la fonamentació NO és estable davant esfondrament. 

Per a que aquesta fonamentació sigui estable, aquesta ha de presentar unes dimensions més 

grans. Per aquest motiu, s’escull les mateixes dimensions que la sabata del pilar de 13 metres, 

encara que l’esforç que rep és menor.  

Las dimensiones geomètriques adaptades són: 

Dimensiones escollides 

a 10 m 

b 10 m 

h 2,5 m 

d 2,3 m 

r 0,2 m 

Va 4,5 m 

a’ 1 m 

b’ 1 m 
5. Taula 3. Dimensions geomètriques escollides. 

 

Amb les mateixes dimensions, tindrà el mateix pes que la sabata del pilar de 13 metres. 

 

Ara, les càrregues perpendiculars al pla de fonamentació són: 

1) Esforç axil: 

 

2) Pes propi de la sabata: 

 

3) Peso propi del terreny acumulat damunt la sabata: 

 

 

La càrrega total Q perpendicular que actua damunt el pla de fonamentació és: 
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El moment flector és el mateix que l’esmentat anteriorment: 

 

 

Es determina la geometria de la distribució de tensions i aquestes: 

Si     

 

 

 

 

La distribució de tensions continua sent trapezoïdal. 

Les tensions del terreny són: 

 

 

 

La tensió màxima del terreny que actua en el cantell de la sabata té un valor de 180,58  . 

 

ELU ESFONDRAMENT 

 

 

Ara compleix, per tant, la fonamentació és estable davant de l’esfondrament.  

Es continua amb les comprovacions. 

 



 “Disseny d’un pont de formigó pretesat” 

 - 79 - 

ELU BOLCAMENT 

 

 

També compleix, de manera que la fonamentació és estable a bolcament. 

 

ELU LLISCAMENT 

 

 

Com abans, al no considerar cap tallant, complirà, de manera que la fonamentació és estable a 

lliscament. 

Al tenir les mateixes dimensions que la sabata anterior serà de la mateixa tipologia que la sabata 

del pilar de 13 metres. 

Si     

 

 

 

 

 

Al ser una sabata rígida, es torna a aplicar el mètode de bieles i tirants pel càlcul de l’armadura 

amb la mateixa fórmula aplicada anteriorment: 
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Es calculen les quanties mínimes: 

a) Mecànica: 

 

 

 

b) Geomètrica: 

 

 

Es calcula l’armadura necessària: 

 

Per càlcul: 

 

Per quantia mínima a tracció (mecànica): 

 

Per quantia geomètrica: 

 

Prenem la major restricció: 

 

L’ armadura real son 500,69 cm2 

Igual que amb la sabata anterior, l’armadura es farà amb rodons de diàmetre igual a 25 

mil·límetres, sent la seva àrea igual a 4,91 cm2. 

També es distribuirà en dues cares, de manera que a cada costat de la cara li correspon 250 cm2. 
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Per tant, el número de barres per costat és el mateix: 

 

RECOBRIMENTS 

S’emprarà el mateix recobriment que abans, és a dir, 20 centímetres. 

 

DISTÀNCIA ENTRE RODONS 

Al tenir les mateixes dimensions geomètriques i considerar el mateix recobriment, tindrà la 

mateixa distància entre rodons. 

 

Per tant, també complirà les limitacions imposades per la EHE-08: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

COMPROVACIÓ A TALLANT 

Tal i com s’ha dit en el dimensionament de la sabata anterior, no és necessària la comprovació a 

tallant de la sabata, ja que aquesta és rígida.  

 

COMPROVACIÓ PER PUNXONAMENT 

Succeeix el mateix que amb la sabata anterior, per tant, no es necessària la comprovació del 

punxonament ja que el perímetre crític queda fora. 

 

ANCORATGE DE L’ARMADURA A TRACCIÓ 

Per últim, es calcula l’ancoratge de l’armadura a tracció. 

L’armadura es disposa a tota la longitud de la sabata i estarà ancorada segons els criteris 

establerts a la EHE. Escollim com a criteri ancorar amb patilla sabent que la longitud de la 

mateixa serà com a mínim 5 . 

A continuació, es determina la longitud real d’ancoratge. 
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L’armadura haurà d’estar ancorada en el cas més desfavorable dels dos casos següents:  

- CAS 1. Càlcul de l’ancoratge considerant una secció S2, situada a un cantell útil a partir de la 

referència S1. 

- CAS 2. Càlcul de l’ancoratge considerant una secció S3, situada a mig cantell de l’extrem de la 

sabata.  

 

CAS 1: 

Longitud d’ancoratge: 

 

 

DETERMINACIÓ DE LA LONGITUD BÀSICA I LA LONGITUD NETA D’ANCORATGE 

La longitud bàsica d’ancoratge té que complir la següent relació:  

 

 

 

Com lbl < la, l’ancoratge de l’armadura és suficient, per tant, no cal calcular lb,neta . 

 

- CAS 2: 

La força de càlcul és: 

 

Es determina la longitud real d’ancoratge: 

 

I l’armadura necessària per a la força Td: 
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Es calcula la longitud neta de ancoratge en perllongació recta. 

La longitud neta d’ancoratge és la longitud teòrica necessària: 

 

La longitud d’ancoratge ha de complir les limitacions imposades per la EHE: 

a)  

b)  

c)  

Les tres condicions es compleixen per: 

 

La longitud d’ancoratge de les barres (la) és major que la longitud teòrica necessària (lb,neta), pel 

que les barres de l’armadura de tracció estan ben ancorades. De manera que no cal calcular la 

longitud neta d’ancoratge en patilla. 

 

La següent imatge mostra la disposició de l’armadura a les dues sabates: 
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ANNEX 4: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL 

TREN 

 

A continuació veurem la infromació técnica i descriptiva 
del tren que hem projectat per a l’utilizació del pont.  

Es tracta del model 9000 de la gama Metropolis TM del 
fabricant Alstom, i te les característiques técniques 
següents: 
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ANNEX 5: RENDIMENT DE LA SECCIÓ 

 

 
 
 

 
 

CÀLCUL DEL RENDIMENT DE LA SECCIÓ 

 

Amb les dimensions i les característiques mecàniques de la biga artesa definides, es procedeix a 

comprovar la validesa de la secció d’aquesta pel seu ús posterior. Per portar a terme això, cal 

aplicar les següents fórmules: 

 

 

 

 

Tenint que l’àrea i la inèrcia de la secció respecte al seu centre de gravetat són:  

 

 

Es calcula el radi de gir de la secció: 

 

A continuació, es calculen les distàncies dels extrems del nucli central de la secció respecte  la 

fibra neutra.  Sent les distàncies de la fibra neutra fins als extrems: 
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v’ és negativa ja que la part inferior a la fibra neutra és considera com a tal.  

Es procedeix al càlcul de les distàncies dels extrems del nucli central: 

 

 

Per últim, es calcula el rendiment de la secció:  

 

Si el rendiment és més petit que 0,4 es considera que la secció no és adequada. Si es troba entre 

0,4 i 0,5, cal discutir si la secció adoptada és o no és vàlida pel tipus d’activitat destinada. I si el 

rendiment és més gran que 0,5, es considera que la secció és vàlida.  

En aquest cas, el rendiment té un valor de 0,8713, pel que la secció de la biga és vàlida pel seu ús 

en el projecte. 
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ANNEX 6: REVISTA EL PONT D’ESPLUGUES 
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ANNEX 7: PROJECTE FINAL DE CARRERA 1 


