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1. Objecte 

El projecte té per objecte conèixer amb més detall els laboratoris per estructures de 

grans dimensions en diferents sectors industrials com són la construcció, l’enginyeria 

civil, l’aeronàutica o l’automoció. 

És realitzarà un estudi comparatiu de la ubicació, infraestructures pròximes (transport 

marítim, aeri, ferroviari i carreteres), tipus d’assaigs i maquinària, línies d’investigació i 

organització interna de cada centre, per tal d’obtenir una imatge de la disposició 

d’infraestructures de recerca en la regió geogràfica del sud d’Europa.  

Finalment, es recolliran les millors solucions per tal de veure quines característiques 

s’haurien de tenir en compte per a la construcció d’un nou laboratori a Espanya i es 

realitzarà un estudi econòmic per tal de comprovar la seva viabilitat. 

 

2. Abast 

Una de les metes de l’estudi, és esbrinar quins dels laboratoris del sector públic i 

universitari compleix les característiques adients per tal de realitzar assaigs de grans 

estructures. 

L’altra meta, és aconseguir reunir els principals avantatges de tots els laboratoris 

estudiats, per tal de crear un laboratori, a Espanya, capaç de realitzar qualsevol tipus 

d’assaig a estructures de grans dimensions dels sectors de la construcció i l’enginyeria 

civil i estudiar la viabilitat del mateix. 

 

3. Justificació del projecte 

Aquest projecte mostra un camp desconegut per molts i que té una gran repercussió 

pel que fa a la fiabilitat d’estructures i materials.  

La gran majoria d’assaigs a materials es realitzen a partir de petites mostres o 

provetes del material en què es vol construir l’estructura. D’aquesta manera sabem 

com es comporta un material en diferents situacions (tracció, compressió,fatiga,...) i 

podem fer-nos una idea de quines característiques tindrà l’estructura. Els laboratoris 

de grans estructures, a més de saber com reacciona el material, també sabem com 

reacciona l’estructura, ja que l’assaig es realitza sobre l’estructura completa. 

Per altra banda, el desconeixement d’aquests tipus de laboratoris per part de moltes 

empreses del nostre país fa que, en l’actualitat, Espanya sigui un dels països amb 
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menys laboratoris d’assaigs de grans dimensions i amb menys possibilitats d’expansió 

cap a l’exterior respecte a França i Alemanya que són els països més desenvolupats 

en aquest camp. 

4. Introducció 

Un laboratori d’assaigs de grans estructures té per objectius principals: 

- Predir el comportament d’estructures de grans dimensions. 

- Optimització dels materials que conformen les estructures per tal de millorar les 

seves característiques i reduir els costos econòmics. 

- Provar l’aplicació de nous materials amb millors característiques sobre formes 

estructurals de caràcter crític. 

- Recerca de noves estructures que millorin el seu comportament davant de 

perills naturals i provocats per l’home. 

Aquests objectius es porten a terme mitjançant assaigs destructius i no destructius. 

 
Figura 1: Exemple laboratori d’estructures 

La principal funció d’un laboratori d’aquestes característiques, és analitzar el 

comportament d’estructures. Per això s’ha de comptar amb una maquinària de grans 

dimensions per portar a terme els assaigs, de caràcter destructiu (compressió, flexió, 

fatiga). No obstant, per millorar les estructures existents, prèviament s’ha de realitzar 

un millora o desenvolupar nous materials. Per això, el laboratori també ha de contar 

amb la tecnologia suficient per a realitzar assaigs de caràcter destructiu i no destructiu 

a provetes. 

Els assaigs que es porten a terme són els següents: 

Assaigs destructius: com el seu propi nom indica, provoquem un càrrega mecànica a 

element que s’està assajant, el qual arriba a la seva deformació plàstica o ruptura. 

Aquest tipus d’assaigs es classifiquem com estàtics i dinàmics. 
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Assaigs estàtics: són aquells en què la força aplicada sobre l’element és constant. 

Podem diferenciar els següents assaigs estàtics: 

- Assaig de compressió: es tracta de deformar l’element d’estudi amb una 

càrrega de compressió que augmenta gradualment i que és aplicada al llarg de 

l’eix de l’element. 

- Assaig de tensió o tracció: aquest assaigs mesura la resistència d’un material o 

estructura a l’aplicació gradual d’una força tensora. 

- Assaig de flexió: és l’assaig complementari al de tracció. S’apliquen forces 

perpendiculars a l’eix perpendicular de l’element que està recolzat en dos 

punts. Aquest assaig s’utilitza per a calcular els moments màxims que pot 

suportar l’element. 

- Assaigs de torsió: la torsió es pot definir com la deformació helicoïdal que 

pateix un elements, quan se li aplica un parell de forces (sistema de forces 

paral·leles d’igual magnitud i sentits aposats). Els assaigs de torsió mesuren la 

resistència d’un material al cisallament. Aquests assaigs s’apliquen 

principalment a eixos de màquines i eixos impulsors. 

- Assaigs de vinclament: amb elements en què la seva llarga és molt major que 

el diàmetre i apliquem una força de compressió, succeeix que l’element no es 

trenca per aixafament sinó que es doblega lateralment amb càrregues molt 

inferiors a les que correspondria a les seva secció. Aquest assaigs analitza 

aquest efecte de la mateixa forma que un assaig de compressió, aplicant una 

força de compressió al llarg de l’eix, augmentant-la gradualment. 

- Assaigs de duresa: la duresa es pot definir com la mesura de la resistència 

d’un metall a la deformació plàstica permanent. Aquest assaig mesura la 

resistència a la penetració de l’element efectuat per un objecte dur, 

principalment diamant. 

- Assaig de fluència: aquests tipus d’assaigs mesuren les diferents deformacions 

respecte el temps que pateix un element, quan aquest està sotmès a una 

càrrega constant  durant un cert temps. 

Assaigs dinàmics: són aquells en què la força aplicada sobre l’element no és constant. 

Podem diferenciar els següents assaigs dinàmics. 

- Assaig de fatiga: si sotmetem un material a una aplicació repetitiva d’un esforç, 

sent aquest menor al punt de fluència, pot originar que després de moltes 

repeticions, els material es fracturi. Això passa per aplicacions de càrregues de 

rotació, flexió o vibració. Aquest assaig permet entendre com es comporta un 

material quan se li aplica un esforç repetitiu cíclic. 

- Assaig de xoc: aquest assaig es realitza per mitjà d’un pèndul que parteix d’una 

altura inicial i colpeja el material o l’element a una elevació menor. Sabent la 



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

4 
 

diferència d’altures i la força de colpeix del pèndul, es pot calcular l’energia 

potencial absorbida per l’element. 

Assaigs no destructius: defineix qualsevol tipus de prova practicada a un material 

que no alteri de forma permanent les seves propietats físiques, químiques, 

mecàniques o dimensionals. Els assajos no destructius impliquen un dany 

imperceptible o nul. Els diferents mètodes d'assajos no destructius es basen en 

l'aplicació de fenòmens físics tals com ones electromagnètiques, acústiques, 

elàstiques, emissió de partícules subatòmiques, capil·laritat, absorció i qualsevol tipus 

de prova que no impliqui un dany considerable a la mostra examinada. Es poden 

dividir en proves superficials, volumètriques i hermètiques. 

Proves no destructives superficials: proporcionen informació sobre la sanitat superficial 

dels materials inspeccionats. Els mètodes de PND superficials són: 

- VT - Inspecció Visual. 

- PT - Líquids Penetrants. 

- MT - Partícules Magnètiques. 

- ET – Electromagnetisme. 

En el cas d'utilitzar VT i PT poden detectar únicament discontinuïtats superficials 

(fissures a la superfície), i amb MT i ET es té la possibilitat de detectar tant 

discontinuïtats superficials com sub-superficials (les que es troben sota la superfície 

però molt properes a ella). 

Proves no destructives volumètriques: proporcionen informació sobre la sanitat interna 

dels materials inspeccionats. Els mètodes de PND volumètrics són: 

- RT - Radiografia Industrial. 

- UT - Ultrasò Industrial. 

- AE - Emissió Acústica. 

Proves no destructives d'hermeticitat: proporcionen informació del grau en què poden 

ser continguts els fluids en recipients, sense que escapin a l'atmosfera o quedin fora 

de control. Els mètodes de PND d’hermeticitat són: 

- Proves de Fugida. 

- Proves per Canvi de Pressió (Pneumàtica o hidrostàtica). 

- Proves de Bombolla. 

- Proves per Espectròmetre de Masses. 

- Proves de Fugida amb Rastrejadors d'Halogen. 

Els laboratoris que detallarem a continuació, estan enfocats per a treballs en el camp 

de la construcció i l’enginyeria civil.  
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5. Característiques dels laboratoris estudiats 

En aquest apartat analitzarem cada un dels laboratoris d’estructures enumerats en 

l’apartat anterior, per mitjà dels següents criteris: 

Ubicació: parlem d’ubicació quan volem definir un cert espai geogràfic on està ubicat el 

nostre centre. En el nostre cas els laboratoris els ubiquem en un espai determinat per 

mitjà de distàncies en km i dels punts cardinals respecte a un punt conegut (ciutats 

més grans i més conegudes que la localització estudiada i fronteres amb altres 

països). 

Infraestructures pròximes: ens referim a infraestructures a qualsevol medi de transport 

(aeri, ferroviari, marítim i per carretera) on es pugui realitzar el transport d’estructures 

de grans dimensions de forma ràpida i segura. 

Àmbit d’aplicació: s’analitza en quin àmbit d’aplicació està treballant cada laboratori, és 

a dir, amb quins tipus de materials es realitzen els assaigs o s’investiguen i en quin 

camp, sigui per la construcció o l’enginyeria civil. 

Tipus d’assaigs: s’analitzen els diferents assaigs que es poden realitzar a materials 

dels sectors de la construcció i de l’enginyeria civil. 

Tipus de maquinària: s’analitza el tipus de maquinària que conta un laboratori per a 

realitzar els assaigs que s’han descrit en el criteri de “tipus d’assaigs” i si aquestes, 

són apropiades per a realitzar assaigs de grans estructures. 

Línies d’investigació: aquest punt es pot definir com el treball i coneixement en el que 

diferents persones i investigadors aporten per a realitzar nous productes, materials i 

noves maneres de fer les coses. 

Organització interna: una organització és un grup social format per persones tasques i 

organització, que interactuen en el marc d’una estructura sistemàtica per a complir uns 

objectius. És definirà, si es disposa de la informació, dels treballadors presents en el 

laboratori i la seva estructura interna. 
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5.1 França 

Els laboratoris que conformen l’estudi en el país francès són els següents: 

- Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (1). 

- Institut de Tecnologia de Grenoble (INP) (2). 

- Institut National des Sciences Apliquées de Toulouse (INSA) (3). 

- Université de Cergy Pontoise (4). 

A continuació es mostra un mapa del país amb la ubicació conjunta dels laboratoris 

estudiats. 

 
Figura 2: Ubicació laboratoris francesos 
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5.1.1 Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

5.1.1.1 Ubicació 

El Laboratoire Central des Ponts et Chaussées està situat a 7 km del centre de la 

capital francesa, al departament de Alts del Sena. 

 
Figura 3: Ubicació Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

París és la capital de França i de la regió de la Illa de França. Constituïda en la única 

comuna unidepartamental del país, està situada en ambdós marges d’un llarg 

meandre del riu Sena, en el centre de la conca Parisina, entre la confluència del riu 

Marne i el Sena aigües amunt, i del riu Oise i el mateix Sena aigües avall.  

La cuitat de París, dins dels seus estrets límits administratius, té una població de 

2.257.981 habitants. No obstant això, durant el segle XX, l’àrea metropolitana de París 

es va expandir més enllà dels límits del municipi de París, i avui en dia és la tercera 

ciutat més gran del continent Europeu amb una població de 12.089.098 habitants. 

La regió de París (Illa de França) es, juntament amb Londres, el centre econòmic més 

important d’Europa. Amb 552,7 mil milions d’euros (dades del 2008), va produir la 

quarta part del producte interior brut del país. 

París acull multitud d’Universitats com la que esmentem en l’estudi i organitzacions 

internacionals com la UNESC, la OCDE i la Càmera de Comerç Internacional. 
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5.1.1.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Orly: situat a 15 km al sud del laboratori, és la segona plataforma 

aeroportuària més gran de França, només superada per l’aeroport Charles de Gaulle. 

El trajecte es realitza per les autopistes A6A i A106. 

Aeroport Charles De Gaulle: conegut com Aeroport de Roissy-Charles de Gaulle, és 

un aeroport localitzat a l'àrea metropolitana de París, França. És el principal aeroport 

de la nació gal·la i és uns dels més importants del món. Està localitzat a prop de 

Roissy,a 25 km al nord-est de París. És el segon aeroport amb més trànsit de 

passatgers a Europa, només per sota de l'aeroport Heathrow de Londres. Està 

connectat a la xarxa del RER, i també a la del TGV, permetent el trànsit amb el centre 

de París. També enllaça amb la xarxa Thalys, que connecta l'aeroport amb l'Estació 

Sud de Brussel·les. Respecte al laboratori està situat a 35 km al nord-est. El trajecte es 

realitza inicialment per la perifèria est de la ciutat de París i finalitza a l’autopista A3. 

2. Xarxa ferroviària: 

En el departament de Sena- Saint Denis, tenim multituds d’estacions de càrrega, els 

quals només anomenarem les més properes al centre d’estudi: 

Estació de París-la Chapelle: estació situada a la mateixa ciutat de París que pot 

realitzar la càrrega/descàrrega de grans contenidors amb una longitud màxima de 40 

metres i un pes de 45 tones. És una de les estacions de mercaderies més grans del 

país. Respecte el laboratori, està situada a 16 km al nord i el trajecte es realitza per la 

perifèria oest de la capital. 

3. Xarxa marítima: 

Dins de la xarxa marítima veurem els tres ports més grans de França. Detallarem les 

seves característiques més importants i la situació geogràfica respecte el laboratori: 

Port de Marsella: avui en dia, l’economia de la cuitat de Marsella està dominada pel 

nou port. Un port de contenidors comercials i de transport cap al Mediterrani. La major 

part del transport que passa per aquest port està relacionat amb el petroli, convertint a 

Marsella en el port més important de França en aquest transport i en el tercer 

d’Europa. Pot rebre embarcacions amb el calat màxim de 6 metres i una eslora 

màxima de 100 metres. Respecte la universitat, està situat a 780 km al sud. El trajecte 

principalment es realitza per les autopistes A6 i A7. 

Port de Le Havre: és el segon port més gran de França i el cinquè d’Europa. El 

districte portuari té una llargada 27 Km d’oest a est i 5 Km de nord a sud. L’àrea 
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portuària inclou les zones relacionades directament amb el tràfic en el mar i un 

complex industrial i portuari extens, cobrint aproximadament unes 5.000 hectàrees de 

terreny. El 4% del petroli i més del 60% de contenidors que entre a França, passen pel 

port. Pot rebre embarcacions amb un calat màxim de14,5 metres, una eslora màxima 

de 334 metres i una mànega màxima de 42 metres. Està molt ben comunicat per mitjà 

d’una amplia xarxa de vies de comunicació (autovies, ferrocarrils,canals i rius). 

Respecte la universitat, està situat a 200 km al nord oest. El trajecte es realitza 

únicament per l’autopista A13. 

Port de Dunkerque: és el tercer port més gran de França darrere dels ports de El 

Havre i Marsella. També tenen importància les indústria metal·lúrgica, alimentària, 

petroquímica i naval. Respecte la universitat, està situat a 300 km al nord. El trajecte 

es realitza únicament per l’autopista A1. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (París-Lille), autopista A3 (París Porte de Bangolet-París nord), 

autopista A4/E50 (París-Estrasburg), autopista A6 (París-Lió), autopista A7 (Lió 

Marsella) ,autopista A13 (París Porte d'Auteuil-Caen Porte de Paris) i l’autopista A106 

(A6-Aeroport de Orly). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autopista A20 

(Vierzon-Montauban) per desplaçaments a Espanya, l’autopista A6 (París-Lió) per 

desplaçaments a Itàlia, l’autopista A6 i A36 (Ladoix-Serrigny-Alemanya) per 

desplaçaments a Suïssa i l’autopista A4 per desplaçaments a Alemanya. 

5.1.1.3 Àmbit d’aplicació 

El Laboratori d'Estructures LCPC fa que sigui possible dur a terme la investigació 

experimental i l’estudi en el camp de les estructures d'enginyeria civil i infraestructures. 

Els equips de grans càrregues s'associen amb superestructures modulars que 

s'adapten a la geometria variable de les diferents mostres d'anàlisi. És possible posar 

a prova una sèrie de complexes càrregues dinàmiques i estàtiques (de fins a 6.000 

kN).  

5.1.1.4 Tipus d’assaigs 

Els principals assaigs que es porten a terme en el laboratori són: 

- Assaigs de tracció, compressió i flexió a qualsevol elements estructural de 

grans dimensions. 
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- Resistència a la cisalla de bigues d’acer, formigó, formigó armat i formigó 

pretesat. 

- Proves en entorns controlats. 

- Assaigs de fluència. 

- Assaigs de vibració. 

- Anàlisi de forces centrífugues. 

- Assaigs no destructius. 

5.1.1.5 Tipus de maquinària 

El laboratori conta amb els següents equips: 

- Dos terres de càrrega independents, de 20x8 metres i 8x8 metres, amb 

càrregues màximes de 500 kN i ancoratges espaiats cada 1 o 0,5 m. 

 
Figura 4: Terra de càrrega 

- Superestructures modulars que permeten diferents configuracions als marcs de 

prova, amb una orientació versàtil de les forces aplicades. 

 
Figura 5: Estructura modular 

- Una bomba hidràulica principal (165 l / min). 
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Figura 6: Bomba hidràulica 

- Àmplia gamma de cilindres estàtics (fins a 1.000 kN) i dinàmics (fins a 800 kN 

aprox. a 3 Hz). La càrrega màxima és al voltant de 6.000 kN per a una prova 

quasi estàtica. 

 
Figura 7: Exemple cilindre 

- Un cilindre electrodinàmic (càrrega estàtica equivalent de 2 kN) i un martell per 

a proves de vibració de fins a 200 Hz. 

- Més de 300 aparells de mesura i sensors, amb condicionadors associats. Dos 

sistemes d'adquisició de dades principals (de 96 a 128 canals síncrons, en el 

rang de 0 a 5 Hz) i enregistradors de dades complementàries o específiques 

(fins a 48 canals amb un senyal en el rang de 0 a 200 Hz). 

- Un laboratori d’ambient controlat (72 m2) per a la realització de proves a 

estructures que requereixen humitat i temperatura. 

 
Figura 8: Laboratori d’ambient controlat 
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- Accés a màquines d'assaig d'alt rendiment, dispositius per a proves de fluència, 

assaigs no destructius, equip per anàlisis químic i microestructurals i 

instal·lacions de disseny per al desenvolupament innovador dispositiu de 

mesura i prototips. 

 
Figura 9: Màquines d’assaigs d’alt rendiment per a diferents proves 

 
Figura 10: Banc de proves de densitometria 

A més, el laboratori conta amb altres instal·lacions situades a Versalles, Nantes i 

Marne-la-Vallée, que conten amb la següent maquinària: 

- Una planta de proves de mescla. 

 
Figura 11: Planta de proves de mescla 
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- Banc vibratori de 250 Tones. 

 
Figura 12: Banc vibratori 

- Màquina centrífuga de 200 G. 

 
Figura 13: Màquina centrífuga 

- Banc de proves de fatiga per a cables de 24.000 kN. 

 
Figura 14: Banc de proves de fatiga per a cables 

5.1.1.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació del laboratori són: 

- La participació de la infraestructura a la millora de la seguretat viària. 

- El desenvolupament de materials econòmics i estructures fetes de materials 

renovables. 
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- Proporcionar la integració de la infraestructura en el medi ambient, amb èmfasi 

en les zones urbanes i suburbanes. 

- Millorar d’ús de les infraestructures existents. 

- El desenvolupament d'eines i mètodes d'enginyeria civil. 

5.1.1.7 Organització interna 

Els tècnics i investigadors del laboratori posseeixen d’un coneixement profund dels 

materials d'enginyeria civil (formigons convencionals i innovadors, acers i compostos), 

l'habilitat en l'ús de complexes tècniques de modelització d'elements finits (CESAR 

codi de càlcul), l'experiència amb les tècniques metrològiques i les competències d'alt 

nivell en el camp del mestratge del pont i la enginyeria. 

El laboratori, amb totes les seves delegacions regionals repartides per tot el país, 

conten amb el següent volum de plantilla: 

- 550 treballadors de diferents especialitzats permanents. 

- 200 investigadors. 

- 80 estudiants de doctorat. 

En el cas del laboratori estudiat de París, conten amb 6 tècnics especialitzats i 5 

enginyers que realitzen treballs d’investigació. 
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5.1.1 Institut de Tecnologia de Grenoble (INP) 

5.1.1.1 Ubicació 

El laboratori d’estructures i sòls del Institut de Tecnologia de Grenoble està situat a les 

afores de la ciutat de Grenoble, a 6 km a l’est. Respecte a les fronteres, el laboratori 

està situat a 140 km a l’oest de la frontera francesa i a 470 km al nord de la frontera 

espanyola. Respecte a París, està situat a 580 km al sud-est de París. 

 
Figura 15: Ubicació Institut de Tecnologia de Grenoble 

Grenoble és una ciutat del sud-est de França, capital del departament de Isère i 

coneguda com la capital dels Alps francesos. 

Grenoble és un dels grans centres d'ensenyament superior a França, acollint més de 

54.000 estudiants, 8 repartits en tres universitats i nombroses escoles d'enginyers 

La investigació científica té una importància destacada per Grenoble. A la ciutat estan 

establerts vuit organismes d'investigació nacionals (CEA, CNRS, CEMAGREF, CEN, 

CRSSA, INRA, INRIA, INSERM), quatre centres de recerca internacionals (EMBL, 

ESRF, ILL, IRAM) i tres centres tècnics industrials (CETIM, CSTB, CTP). A més les 

universitats i el INP Grenoble tenen nombrosos laboratoris de recerca 
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5.1.1.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Grenoble-Isère: situat a 45 km al nord del institut, és l’aeroport més pròxim 

al laboratori, però només conta en les seves instal·lacions amb una sola terminal que 

no és de càrrega. 

Aeroport de Lió-Saint Exupéry: l'aeroport de Lió-Saint Exupéry, abans conegut amb el 

nom de Aeroport de Satolas, es troba situat a l'est de Lió, al municipi de Colombier-

Saugnieu. És el quart aeroport francès pel trànsit de viatgers després de l'Aeroport de 

París-Charles de Gaulle, París-Orly i l'Aeroport Internacional Niça Costa Blava i 

compta amb una terminal de càrrega. Respecte el institut, està situat a 90 km al nord i 

el trajecte es realitza per les autopistes A43 i A48. 

2. Xarxa ferroviària: 

En el departament de Sena- Saint Denis, tenim multituds d’estacions de càrrega, els 

quals només anomenarem les més properes al centre d’estudi: 

Estació de Grenoble: és l’estació més de càrrega/descàrrega de mercaderies de tot el 

departament d’Isère. Respecte al laboratori, està situada a uns 6 Km a l’oest del 

institut i el trajecte es realitza per l’interior de la ciutat. 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.1.1.2, França té tres grans ports de càrrega; el port de 

Marsella, Le Havre i Dunkerque. 

Port de Marsella: està situat a 280 km al sud del institut. El trajecte principalment es 

realitza per l’autopista A51. 

Port de Le Havre: està situat a 770 km al nord oest del institut. El trajecte es realitza 

únicament per l’autopista A6. 

Port de Dunkerque: està situat a 880 km al nord del institut. El trajecte es realitza 

únicament per l’autopista A6. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A6 (París-Lió), autopista A43 (Lió-Itàlia) ,autopista A48 (Lió-Grenoble) i 

l’autopista A51 (Marsella-Grenoble). 
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Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autopista A9 

(Vierzon-Montauban) per desplaçaments a Espanya, l’autopista A43 per 

desplaçaments a Itàlia, l’autopista A41 (Mâcon-Túnel de Mont Blanc) per 

desplaçaments a Suïssa i l’autopista A31(Beaune-Luxemburg) per desplaçaments a 

Alemanya. 

5.1.1.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori utilitza totes les forces a la Universitat de Grenoble de geomecànica i 

enginyeria civil i mecànica per a realitzar estudis en els camps dels riscos ambientals i 

tecnològics  i del comportament mecànic i rendiment en servei. 

5.1.1.4 Tipus d’assaigs 

Els assaigs que es porten a terme en aquest laboratori són: 

- Assaigs de tracció convencionals i assaigs de tracció sobre neu. 

- Assaigs de compressió i flexió. 

- Assaigs de torsió i cisalla. 

- Assaigs d’impacte. 

- Assaigs no destructius. 

5.1.1.5 Tipus de maquinària 

El laboratori disposa dels següents equips: 

- Premsa biaxial de tracció, compressió i torsió de 100 kN de capacitat màxima. 

 
Figura 16: Premsa biaxial de tracció‐compressió‐torsió 
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- Premsa biaxial de tracció-compressió de 100 kN de càrrega màxima per eix 

 
Figura 17: Premsa biaxial de tracció‐compressió 

- Platina de força de tall cíclic lateral de 20 kN de càrrega màxima. 

- Màquina per a proves de xoc de 14 cm d’altura i una pressió de confinament de 

2,5 GPa. 

 
Figura 18: Màquina de proves de xoc 

- Premsa triaxial de tracció-compressió i tracció simple de 100 kN de càrrega 

màxima. 

 
Figura 19: Premsa triaxial de tracció‐compressió i tracció simple 

5.1.1.6 Línies d’investigació 

La única línia d’investigació que porta a terme aquest laboratori, relacionada amb els 

assaigs i anàlisis d’estructures i materials és la interacció dinàmica sòl- estructura. Tot 

i així, no es una línia d’investigació que aprofundeixi en el camp dels assaigs. 
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5.1.1.7 Organització interna 

El laboratori conta amb el següent personal: 

- 2 directors (un per cada grup d’investigació que treballa en el laboratori). 

- 2 professors titulats (un per cada grup d’investigació). 

- 19 membres permanents que realitzen diferents tasques dins del laboratori 

(investigadors, tècnics especialitzats i personal administratiu). 

- 2 estudiants de post-doctorat. 

- 21 estudiants de doctorat. 

Tot aquest personal és el que treballa en el laboratori. El que no sabem és quants 

tècnics especialitzats realitzen assaigs, ja que amb el poc volum de maquinària 

existent, es necessita molt poc personal. 
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5.1.2 Institut National des Sciences Apliquées de Toulouse (INSA) 

5.1.2.1 Ubicació 

El Institut National des Sciences Apliquées de Toulouse (INSA) està situat a la part sud 

de la ciutat de Tolosa, a 592 Km de París i a 238 Km de la Jonquera. 

 
Figura 20: Ubicació Institut National des Sciences Apliquées de Toulouse (INSA) 

Tolosa es la quarta comuna de França en població després de París, Marsella i Lió 

amb una població aproximada de 500.000 habitants en el municipi en una superfície 

de 120 Km2. La seva àrea urbana, amb 1.300.000 habitants, és la cinquena major de 

França i la primera en creixement demogràfic. 

Travessada pel riu Garona en el casc urbà, es produeix la confluència dels canals 

Midi, Brienne i lateral de la Garona. 

És la capital del departament del Alt Garona i de la regió de Migdia-Pirineus, així com 

la capital històrica de la província del Llenguadoc. 

Tolosa és mundialment coneguda per la Indústria aeroespacial. El 1917 va acollir les 

empreses aeronàutica i va ser el punt de partida de la primera línia aérea regular 

francesa. Al sud de la ciutat es poden trobar nombroses fàbriques de productes 

químics. 

  



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

21 
 

5.1.2.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Toulouse: és l’aeroport de major activitat de l’àrea dels Pirineus francesos, 

al sud-oest de França. És el cinquè aeroport més gran del país, amb sis milions de 

passatgers l’any. També processa una gran quantitat de càrregues. Respecte a la 

facultat, està situat a 17 km al nord. Tot el trajecte es realitza per l’autopista A620. 

Aeroport de Bordeus-Merignac: és l’aeroport que atent la demanda de la ciutat de 

Bordeus. Està localitzat a la ciutat de Merignac, a 10 km a l’oest de la ciutat, dins del 

departament de Gironda. És el sisè aeroport de França per número de viatgers. Pel 

que fa a les instal·lacions de càrrega, l’aeroport està equipat per 8500 m2 de 

magatzems amb molls de càrrega equipats amb rampes. Respecte el institut d’estudi, 

l’aeroport està situat a 260 km al nord-oest. Tot el trajecte es realitza per l’autopista 

A62. 

Aeroport de Marsella: està localitzat al nord-oest de Marsella dins del departament de 

Boques de Ródano. Les dos terminals de l’aeroport són accessibles a peu. Es tracta 

del tercer aeroport francès en volum de passatgers i el segon en volum de càrrega. 

Respecte al institut, està situat a 390 km a l’est. El trajecte transcorre per les 

autopistes A61 i A9.  

2. Xarxa ferroviària: 

L’estació més propera al institut i amb més volum de càrrega, és l’estació de Toulouse-

Raynal, al centre de la ciutat, a uns 7 km al nord de la facultat  

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.1.1.2, França té tres grans ports de càrrega; el port de 

Marsella, Le Havre i Dunkerque. 

Port de Marsella: està situat a 403 km al sud del institut. El trajecte principalment es 

realitza per les autopistes A61 i A9. 

Port de Le Havre: està situat a 870 km al nord oest del institut. El trajecte es realitza 

únicament per l’autopista A20. 

Port de Dunkerque: està situat a 980 km al nord del institut. El trajecte es realitza 

únicament per l’autopista A20. 
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4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A9 (Orange-Narbona-Espanya), autopista A61 (Toulouse-Narbona), 

autopista A62 (Bordeus-Toulouse), i l’autopista A620 (Sesquières-Le Palays). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autopista A9 i A61 

per desplaçaments a Espanya, l’autopista A8 (La Fare-les-Oliviers - Italia) per 

desplaçaments a Itàlia, l’autopista A1 per desplaçaments a Suïssa i l’autopista A20 per 

desplaçaments a Alemanya. 

5.1.2.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori de materials de durabilitat de les construccions (LMDC) és un laboratori 

de recerca universitària en el camp de la ciència dels materials en l'enginyeria civil. 

La LMDC proporciona solucions científiques al desenvolupament sostenible i 

ambientalment responsable de gestió de béns immobles, infraestructures d'obra civil i 

habitatge. Amb aquesta finalitat, desenvolupa materials innovadors per a l'enginyeria 

civil, que milloren la comprensió dels fenòmens fisicoquímics que poden afectar la 

durabilitat dels materials de construcció i desenvolupa metodologies i tècniques per a 

la requalificació, el diagnòstic i manteniment de les estructures existents. 

5.1.2.4 Tipus d’assaigs 

En aquest laboratori, els principals assaigs que es realitzen són els de tracció, 

compressió, flexió, fluència i fatiga. A més, també es realitzen assaigs no destructius. 

5.1.2.5 Tipus de maquinària 

El laboratori conta en la seva instal·lació amb la següent maquinària. 

- Mescladors (1,5 a 200 litres). 

- Motlles per a bigues i les mostres (morter i formigó). 

- Sales d'ambient controlat. 

- Premses de proves estandarditzades. 

- Premses uniaxials (6.000 kN, 3.000 kN, 600 kN i 50 kN). 

 
Figura 21: Premsa uniaxial 
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- Premsa biaxial per a proves de flexió. 

 
Figura 22: Premsa biaxial 

- Bancs experimentals per a proves de fluència i fatiga. 

5.1.2.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació d’aquest laboratori són: 

- Materials amb baix impacte ambiental. 

- Nous materials i noves característiques. 

- Optimització de materials per aplicacions específiques. 

- Proves quimicofísics per a la durabilitat de les estructures. 

- Els fenòmens de transferència i la durabilitat de les estructures. 

- Assistència en el disseny d'estructures durables. 

- Control i proves no destructives de materials i obres d'enginyeria civil. 

- Manteniment, reparació i rehabilitació d'obres. 

5.1.2.7 Organització interna 

L’equip del departament de mecànica que treballen directament en el laboratori està 

conformat per el següent personal: 

- 1 professor. 

- 1 assistent d’enginyer. 

- 5 tècnics 
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5.1.3 Université de Cergy Pontoise 

5.1.3.1 Ubicació 

La Université de Cergy Pontoise està situada a les afores de la ciutat de Cergy, a 29 

km del centre de París. 

 
Figura 23: Ubicació Université Cergy Pontoise 

Cergy és una població i comuna francesa de la regió de la Illa de França, departament 

del Vall del Oise, en el districte de Pontoise. 

5.1.3.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Orly: descrit en l’apartat 5.1.1.2, està situat a 51 Km al sud de la 

Universitat. El trajecte es realitza per l’àrea perifèrica de París. 

Aeroport Charles De Gaulle: descrit en l’apartat 5.1.2.2 està localitzat a 42 km a l’est 

de la Universitat. Tot el trajecte es realitza per l’autopista A15 
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2. Xarxa ferroviària: 

A continuació anomenarem les estacions de càrrega més propera a la Universitat: 

Estació de Épluches: situada a uns 14 Km al nord de la universitat, tot el trajecte 

transcorre per l’autopista A15. 

Estació Persan-Beaumont: situada a uns 35 Km al nord-est de la universitat, el trajecte 

es realitza en la seva totalitat per la carretera nacional N184. 

Estació Survilliers-Fosses: situada a uns 51 Km al nord-est de la universitat, el trajecte 

es realitza en la seva totalitat per l’autopista A1. 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.1.1.2, França té tres grans ports de càrrega; el port de 

Marsella, Le Havre i Dunkerque. 

Port de Marsella: està situat a 810 km al sud de la universitat. El trajecte principalment 

es realitza per les autopistes A6 i A7. 

Port de Le Havre: està situat a 210 km al nord oest de la universitat. El trajecte es 

realitza únicament per l’autopista A13. 

Port de Dunkerque: està situat a 320 km al nord de la facultat. El trajecte es realitza 

únicament per l’autopista A16. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (París-Lille), autopista A13 (París Porte d'Auteuil-Caen Porte de 

Paris), autopista A15 (Villeneuve-la-Garenne - Cergy), l’autopista A16 (Bélgica -

 Beauvais - Amiens - Abbeville - L'Isle Adam) i carretera nacional N184. 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autopista A20 

(Vierzon-Montauban) per desplaçaments a Espanya, l’autopista A6 (París-Lió) per  

desplaçaments a Itàlia, l’autopista A6 i A36 (Ladoix-Serrigny-Alemanya) per 

desplaçaments a Suïssa i l’autopista A4 per desplaçaments a Alemanya. 

5.1.3.3 Àmbit d’aplicació 

Aquest laboratori desenvolupa les seves activitats en el camp de l'enginyeria civil en 

temes relacionats amb l'optimització dels materials i el comportament estructural i 

l’anàlisi per mitjà d’assaigs d’estructures i materials. Els mètodes combinen 
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l'experimentació i treball de modelatge, que van des de l'escala microestructural a 

l’escala macroestructural. 

5.1.3.4 Tipus d’assaigs 

Els principals assaigs que es realitzen en el complex són assaigs estàtics i cíclics 

(tracció, compressió, flexió, fatiga, etc.), però també conta, en les seves instal·lacions, 

en maquinària per a realitzar assaigs no destructius. 

5.1.3.5 Tipus de maquinària 

El laboratori conta amb la següent maquinària: 

Desenvolupament i caracterització de materials sementicis: 

- Central de producció de ciment, mescladors. 

- Equip per a la caracterització dels agregats, ciments, morters i formigons. 

- Cambres climàtiques 

- Forn d'alta temperatura (1000 º C) 

Caracteritzacions mecàniques: 

- Premsa de 3 kN de càrrega màxima. 

- Premsa de flexió de 50 kN de càrrega màxima per a provetes prismàtiques. 

- Premsa de compressió de 3000 kN de càrrega màxima. 

- Màquina de tracció de 250 kN de càrrega màxima. 

- Aparell triaxial dinàmic. 

- Banc de flexió de bigues de 300 kN 

La caracterització estructural, microestructural i anàlisis químic: 

- Microscòpia òptica. 

- Microscòpia electrònica de rastreig. 

- Difracció de raigs X. 

5.1.3.6 Línies d’investigació 

Les dues línies d’investigació principals són: 

- Microestructura, formulació i durabilitat dels materials sementicis. 

- Comportament mecànic i tèrmic dels materials i estructures, enginyeria civil 

5.1.3.7 Organització interna 

El laboratori conta amb el següent personal: 



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

27 
 

- 1 responsable de laboratori. 

- 5 professors, 12 ponents i 2 investigadors. 

- 1 enginyer d’investigació i un de disseny, i un tècnic assistent d’enginyeria. 

- 8 estudiant de doctorat i 2 de post doctorat. 

- 1 secretari.  
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5.2 Itàlia 

Els laboratoris que conformen l’estudi en el país italià són els següents: 

- ELSA (1). 

- Università degli Studi di Roma (2). 

- Università degli Studi di Pavia (3). 

- Eucentre trees Lab (4). 

- Politecnico di Milano (5). 

- Università di Bologna (6). 

- Università degli Studi di Padova (7). 

- Università degli Studi di Pisa (8). 

- Università degli Studi di Firenze (9). 

- University of Trento (10). 

A continuació es mostra un mapa del país amb la ubicació conjunta dels laboratoris 

estudiats. 

 
Figura 24: Ubicació laboratoris italians 
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5.2.1 ELSA 

5.2.1.1 Ubicació 

El laboratori Europeu d’Avaluació Estructural (ELSA), està situat a la localitat de Ispra, 

al sud d’Itàlia, a uns 70 Km de Milà, a uns 30 km de la frontera amb Suïssa i a uns 220 

km de la frontera amb França. 

  
Figura 25: Ubicació ELSA 

Ispra és una petita cuitat a l’oest del llac Maggiore, en la província de Varese. Alguns 

dels principals centres d’investigació de la comissió europea estan situats en aquesta 

localitat, incloent el Institut per a la Protecció i la Seguretat del Ciutadà (IPSC), el 

Institut pel Medi Ambient i la Sostenibilitat (IES) i el Institut per la Salut i la Protecció 

del Consumidor (IHCP). 

5.2.1.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Milà-Malpensa: està situat a la província de Varese, a 35 km de Milà. 

L’aeroport de Malpensa és el principal aeroport italià en termes de tràfic internacional i 

el segon en moviment de passatgers, darrere de l’aeroport de Roma-Fiumicino. A més 

a més, és la porta d’entrada del tràfic de càrregues. Respecte al complex d’ELSA, 
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l’aeroport està situat a 29 km al sud. Tot el trajecte es realitza per la carretera estatal 

SS629. 

Aeroport de Milà-Linate: està situat a la població de Linate, a uns 10 km del centre de 

Milà, és un aeroport molt més petit que el de Malpensa però on podem trobar també 

transport de mercaderies. Respecte al complex, l’aeroport està situat a 88 km al sud-

oest. Tot el trajecte es realitza per l’autopista A8. 

Aeroport de Torí-Caselle: està situat a la ciutat de Torí, a la regió del Piamonte. És un 

dels hubs principals de les companyies aèries italianes. Respecte al complex, 

l’aeroport està situat a 140 km al sud-oest. Tot el trajecte es realitza per l’autopista A4. 

Aeroport de Bérgamo-Orio al Serio: està localitzat a les proximitats de la ciutat de 

Bérgamo i serveix pel tràfic aeri de la ciutat i de la provincia. Juntament amb els dos 

aeroports de Milà, formen el sistema aeroportuari de la regió de Llombardia, el més 

important d’Itàlia. Respecte al complex, l’aeroport està situat a 110 km al sud-est. El 

trajecte es realitza per les autopistes A4 i A8. 

2. Xarxa ferroviària: 

L’estació més propera al complex i amb més volum de càrrega, és l’estació de Milà, 

que connecta amb altres estacions de càrrega com podem ser Torí, Bolonya, 

Florència, Roma,etc. Respecte al complex, està situada a 68 km al sud. Tot el trajecte 

es desenvolupa per l’autopista A8.  

3. Xarxa marítima: 

A continuació anomenarem els ports marítims més importants d’Itàlia: 

Port de Gènova: és la porta de comunicació entre el Mediterrani i Europa. En 

l’actualitat, és el port més gran de la conca del mediterrani. Està situat a 200 km al sud 

del complex. El trajecte principalment es realitza per l’autopista A7. 

Port de Nàpols: un dels ports més importants d’Itàlia i el més important punt logístic del 

mar mediterrani. Està situat a 850 km al sud del complex. El trajecte principalment es 

realitza per l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: és un port situat a prop de la frontera amb Eslovènia. Es 

considerat un port molt important per la regió de bella Itàlia ja que és l’únic port dins 

del mar Adriàtic que té un mar suficientment profund perquè pugui entrar i ancorar 

qualsevol tipus d’embarcació. Respecte al complex, està situat a l’est a 470 Km. El 

trajecte es realitza principalment per l’autopista A4. 

4. Xarxa de carreteres: 
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Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A4 (Torí-Trieste), autopista A7 (Milà-

Gènova), l’autopista A8 (Milà-Varese) i carretera de l’estat SS629 (Lago di Monate). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes A32 

(Torí-  Bardonecchia) i A4 per desplaçaments a França i Àustria i l’autopista A9 

(Lainate - Como - Chiasso) per  desplaçaments a Suïssa. 

5.2.1.3 Àmbit d’aplicació 

El Laboratori Europeu d'Avaluació Estructural (ELSA) forma part del Institut per a la 

Protecció i Seguretat dels Ciutadans (IPSC) del Centre Comú d'Investigació (CCI) de 

la Comissió Europea la missió principal d’ELSA és proporcionar la recerca i contribuir a 

l'harmonització de les normes en la construcció europea, realitzar l'avaluació de la 

vulnerabilitat dels edificis i infraestructures civils intentant eliminar la gran majoria de 

riscos estructurals i desenvolupar metodologies apropiades a través de l'ús integrat de 

les proves experimentals i de modelització numèrica en mecànica estructural. 

5.2.1.4 Tipus d’assaigs 

Els principals assaigs que es realitzen en el complex són assaigs estàtics i cíclics 

(tracció, compressió, flexió, fatiga, etc.). 

A més de les proves estàtiques i cícliques en les grans estructures i components, la 

instal·lació està equipada amb l'anomenada tècnica d’assaig pseudo-dinàmic (PSD) 

que permet la simulació de la càrrega de terratrèmol de gran escala els edificis. 

5.2.1.5 Tipus de maquinària 

El complex conta amb la següent maquinària: 

Mur de reacció: es tracta d'un mur de formigó de grans dimensions. Per mitjà de 

cilindres hidràulics controlats per ordinador és possible exposar a les estructures a 

escala real a fortes càrregues dinàmiques i controlar els moviments resultants amb alta 

precisió. La paret i el pis estan dissenyats per resistir les forces, en general de 

diversos MN, que són necessaris per a deformar i danyar seriosament els models de 

prova e escala real. Aquest mur és la instal·lació més gran del seu tipus a Europa i un 

dels més grans del món, només superada per  les instal·lació de prova situada a Japó. 
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Figura 26: Mur de reacció 

Les seves principals característiques són: 

- Mur de reacció: moment flector 200 MNM, moment de tall 20 MN. 

- Pis de reacció: moment flector 240 MNM. 

- Àncores: força axial 500 kN; cabal: 25 l/s; pressió: 210 bar; cilindres: 500 kN; 

carrera 1: ± 0,25 m; carrera 2: ± 0,50 m. 

Hopkinson Bar Facility (HOBLAB): s'utilitza per a l'estudi dels materials i de 

components estructurals a càrregues dinàmiques molt ràpides, com ara les degudes a 

explosions i impactes, on el coneixement del comportament del material en alta tensió 

és molt important. La barra Hopkinson existent en el complex és la més gran del món. 

Té una llargada de 200 metres. Es port generar una força del pols rectangular de fins a 

2 MN, 250 ms de temps de pujada i de 40 ms de durada. La màquina té un recorregut 

màxim de 700 mm. En la configuració bàsica de les barres d'incidents i el transmissor 

té un diàmetre de 72 mm. Per tant, grans mostres de materials o components 

estructurals i subconjunts poden ser adequadament provats sota les condicions 

dinàmiques requerides. D'acord a les necessitats de l'experimentació, altres dispositius 

de la barra Hopkinson també estan disponibles, que complementen el laboratori i són 

adequats per a la realització de la prova dinàmica amb mostres petites de material. 

 
Figura 27: Barra Hopkinson 

5.2.1.6 Línies d’investigació 

L'equip d'investigació d'Elsa està especialitzat en l'avaluació de la vulnerabilitat dels 

edificis i estructures civils i de mitigació de riscos de perills naturals i provocats per 

l'home, com ara terratrèmols i explosions. 
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5.2.1.7 Organització interna 

Dins de la informació que es disposa, no s’ha pogut detallar el volum de treballadors 

que conformen el complex però per lògica podem afirmar que no hi ha un gran volum 

de treballadors per l’alt grau tecnològic de les seves instal·lacions. 
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5.2.2 Università degli Studi di Roma (La Sapienza) 

5.2.2.1 Ubicació 

La Universitat de la Sapienza està situada al centre de Roma. 

 
Figura 28: Ubicació Università degli Studi di Roma 

Roma és la ciutat més gran d’Itàlia i una de les més grans capitals europees en quan a 

la grandària del seu territori. Es coneguda com la ciutat eterna i té una gran 

concentració de bens històrics i arquitectònics. 

La xarxa radial de comunicacions d’Itàlia convergeix a Roma, amb autopistes com la 

de Milà-Roma-Nàpols, Roma-Civitavecchia i Roma-Aquila-Teramo. La ciutat és també 

el centre de la xarxa de ferrocarrils nacionals i hi ha nombroses estacions en la seva 

àrea urbana.  

La ciutat té dos aeroports internacionals; Aeroport Internacional Leonardo da Vinci i 

Aeroport Giovanni Battiste Pastine. 

5.2.2.2  Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport Internacional Leonardo da Vinci: és l’aeroport més important d’Itàlia amb 

volum de passatgers però no té terminal de càrrega. 

Aeroport Giovanni Battiste Pastine: és un aeroport d’ús mixta, civil i militar. L’aeroport 

està situat a uns 15 km al sud-oest del centre de Roma. Consta de quatre terminals, 

una de elles de càrrega. El trajecte des de la universitat es realitza per la carretera de 

l’estat SS7. 
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2. Xarxa ferroviària: 

Com ja hem explicat anteriorment, Roma és el centre de la xarxa de ferrocarrils 

nacionals tant de passatgers com de càrrega. La més important estació de la capital és 

l’estació Roma Termini, ubicada a menys de 2 km de la universitat. 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 500 km al nord de la capital i el tot el trajecte es realitza 

per l’autopista A1. 

Port de Nàpols: està a 220 km al sud de la capital i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 620 km al nord de la capital i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols) i carretera de l’estat SS7 (Lago di Monate). 

Per transports als països veïns, s’utilitza principalment l’autopista A1 i les seves 

variants . 

5.2.2.3 Àmbit d’aplicació 

El departament d’enginyeria estructural i geotècnia conta en les seves instal·lacions 

amb cinc laboratoris els quals s’ocupen d’assaigs de materials i estructures, geotècnia 

i estructures intel·ligents. Nosaltres ens centrarem per l’estudi en dos laboratoris: el 

laboratori del institut de mecànica estructural de la secció d’enginyeria i el laboratori de 

proves de materials i estructures de la secció d’arquitectura. 

Laboratori del institut de mecànica estructural: opera en dues àrees ben diferenciades: 

una purament científica, en suport de la investigació experimental sobre els materials i 

models, i l'altre per ser emmarcat com un servei prestat fora de la universitat, cobrint 

les necessitats per proporcionar un anàlisi de les propietats mecàniques de materials i 

prototips en el camp de la construcció civil i industrial. 

Laboratori de proves de materials i estructures: 

- Les proves en acer, formigó, morter, maons, perfils i malla de filferro. 
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- Proves dels elements estructurals i els models en escala real. 

- Proves dels dispositius de sísmica. 

- Calibratge i verificació de les lectures de les escales dels instruments de 

mesura. 

5.2.2.4 Tipus d’assaigs 

Laboratori del institut de mecànica estructural: 

- Determinació de la resistència a la compressió de provetes de formigó. 

- Determinació de les propietats mecàniques de l'acer de reforç i pretesat i 

soldada elèctricament les xarxes de malla. 

- Prova per determinar el comportament a la compressió després de la falla dels 

materials fràgils, com el formigó. 

- Determinació de les propietats mecàniques dels acers per a estructures 

metàl·liques i estructures compostes per mitjà d'assajos de tracció. 

Laboratori de proves de materials i estructures: 

- Assaigs destructius i no destructius d’elements estructurals. 

- Proves d’acceptació de dispositius d’aïllament sísmic. 

- Determinació del rendiment d’acer per mitja d’assaig de fractura per 

sobrecàrrega i allargament per ruptura. 

5.2.2.5 Tipus de maquinària 

Laboratori del institut de mecànica estructural: 

- Premses de 1.500 kN i 5.000 kN de càrrega màxima. 

- Màquines de tracció 500 kN i 1.000 kN de càrrega màxima. 

- Màquina Universal de control electrònic per a les proves estàtiques i 

dinàmiques amb una càrrega màxima de 500 kN (càrrega estàtica), ± 100 mm 

de carrera del pistó. 

- Cilindre de doble efecte (tracció i compressió) amb control electrònic, càrrega 

màxima de 250 kN i 400 mm de longitud de la cursa. 

- Premses amb freqüència de càrrega de 20 a 100 tones per a la realització de 

proves cícliques. 

- Equips d’adquisició de dades. 

- Cèl·lules de càrrega amb un rang de fins a 3 MN. 

- Cèl·lules de càrrega piezoelèctriques o martells instrumentats: per a càrregues 

de treball variables, l'escala inferior de 0,5kN de 90kN. 

- Transductors de desplaçament inductius i resistius. 

- Acceleròmetres piezoelèctrics: escala completa des 5-5.000 g 
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Laboratori de proves de materials i estructures: 

- Premsa de 3.000 kN per assaigs de compressió de formigó, morter i maons 

- Premsa de 200 kN per a proves de perfils d'acer de i xarxes metàl·liques. 

- Premsa de 1.000 kN per assaigs amb materials i estructures d’acer. 

- Quadre de geometria de contrast amb placa d'ancoratge de 4x15 m per a 

proves d'elements estructurals i models. 

- Premsa formada per un canvi de marc gran (2,30 x0, 60 m de llum i alçada 

màxima de 3,0 m) amb una base mòbil: desplaçament vertical fins a 50 cm i 

horitzontal de 25 cm amb càrregues de compressió de fins a 6.000 kN. 

5.2.2.6 Línies d’investigació 

Les principals àrees d’investigació dels dos laboratoris estudiats són: 

- Disseny i fiabilitat sísmica, estructural. 

- Els mètodes d'anàlisi i modelització de la resposta sísmica. 

- La seguretat sísmica dels edificis existents. 

- Estudi de ponts i grans estructures 

- Seguretat i control de les estructures. 

- Proves i monitoratge estructural. 

5.2.2.7 Organització interna 

Els dos laboratoris comparteixen la gran majoria de personal. L’organització està 

composta de 20 persones que desenvolupen tasques tècniques (tècnics de laboratori i 

tècnics de departament) i administratives i 14 doctorats que desenvolupen tasques 

d’investigació. 
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5.2.3 Università degli Studi di Pavia 

5.2.3.1 Ubicació 

La Universitat de Pavia està ubicada a la franja nord-oest de la cuitat de Pavia, al nord-

oest d’Itàlia, a uns 80 km amb la frontera amb Suïssa, a 40 km a l’oest de Milà i a 590 

Km al nord de la capital. 

 
Figura 29: Ubicació Università degli Studi di Pavia 

Pavia és una ciutat situada al sud-oest de la Llombarda, en el nord d’Itàlia, a 35 km al 

sud de Milà. És la capital d’una província fèrtil, essencialment centrada en la vinicultura 

i la producció d’arròs, cereals i productes làctics, les indústries estan localitzades en 

els suburbis. 

5.2.3.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Milà-Malpensa: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 85 Km al sud de la 

universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A50.  

Aeroport de Milà-Linate: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 50 Km al sud de la 

universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A7. 
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2. Xarxa ferroviària: 

L’estació més propera al complex i amb més volum de càrrega, és l’estació central de 

Milà, que connecta amb altres estacions de càrrega com podem ser Torí, Bolonya, 

Florència, Roma,etc. Respecte a la universitat, està situada al centre de Milà, a 45 km 

al sud. Tot el trajecte es desenvolupa per l’autopista A7.  

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 130 km al sud de la universitat i el tot el trajecte es 

realitza per l’autopista A7. 

Port de Nàpols: està a 770 km al sud de la universitat i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 460 km al nord-est de la universitat i el tot el trajecte es 

realitza per l’autopista A4. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A4 (Torí-Trieste), autopista A7 (Milà-

Gènova) i l’autopista A50 (Viboldone - Trezzano sul Naviglio - Rho - Arese). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes A4 i A5 

per desplaçaments a França, l’autopista A4 per desplaçaments a Àustria i l’autopista 

A9 per desplaçaments a Suïssa. 

5.2.3.3 Àmbit d’aplicació 

El Departament de Mecànica Estructural té un dels majors laboratoris experimentals 

italians en el sector docent, on es pot estudiar el comportament de les estructures de 

fins a 36 metres de llum i fins a 7 metres d'alçada. El laboratori del Departament de 

Mecànica Estructural, juntament amb el laboratori veí EUCENTRE, amb el qual hi hagi 

una estreta col·laboració, formen un dels centres més importants d'Europa en el camp 

de l'enginyeria sísmica. A part dels assaigs de laboratori, el Departament de Mecànica 

Estructural és també actiu en l'experimentació amb la supervisió in situ i anàlisi de les 

estructures existents, com ara ponts, torres, edificis i altres tipus d'estructures civils i 

industrials. 
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5.2.3.4 Tipus d’assaigs 

Els principals assaigs que es porten a terme en aquest laboratori són: 

- Les proves experimentals en materials de construcció, tradicional i innovadora. 

- Proves d'estàtica i dinàmica d'estructures i components estructurals d'acer, 

formigó armat, formigó pretesat i maçoneria. 

- Proves de càrrega en estructures externes, mitjançant el mesurament de la 

deformació de l'estat. La detecció de l'evolució sota tensió amb el temps.  

- Diagnòstic estructural.  

- Tècniques de consolidació. 

5.2.3.5 Tipus de maquinària 

La maquinària que conforma el laboratori és la següent: 

- Màquina d'assaig combinat de compressió-tall de 12.000 kN de capacitat 

vertical i 2.000 kN de capacitat horitzontal. 

- Màquina universal dinàmica de 500 kN de capacitat. 

- Premsa hidràulica de 2.000 kN de capacitat. 

- Màquina universal 600 kN de capacitat. 

- Màquina per a assajos de tracció, compressió i flexió. 

- Màquina per a assaig de compressió diagonal. 

- Màquina per a proves d'impacte. 

- Banc vibratori de 500 kN amb marc de reforç i ancoratge. 

- Equips i sistemes complets per a l'adquisició de dades. 

- Cilindres dinàmics de 100 kN i 500 kN de capacitat. 

- Gats hidràulics i de cargol de 100 kN a 1.500 kN amb control per ordinador. 

- Cèl·lules de càrrega de 200 kN a 6.000 kN. 

- Analitzador d'espectre per als assajos de tipus dinàmic. 

- Transductors de desplaçament i rotació per làser amb comparadors capacitius i 

inductius. 

- Transductors d'acceleració: codificadors piezorresistius i capacitius. 

- Estacions de soldadura. 

5.2.3.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació d’aquest laboratori són: 

- L'anàlisi experimental del comportament de les estructures i components 

estructurals (acer, formigó armat, formigó pretesat, paleta), en l'estàtica i 

dinàmica, amb especial referència als terratrèmols. 
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- Anàlisi experimental dels models estructurals en escala 1:1, sotmeses a 

accions sísmiques. 

- Les proves especials sobre els elements estructurals i materials de diversos 

compostos. 

- Els exàmens de diagnòstic en les avaries mecàniques i les vibracions dels 

components mecànics i equips. 

- Creació i ús de prototips per al camp de la biomecànica i esports i rehabilitació. 

5.2.3.7 Organització interna 

La plantilla amb la que conta el departament de mecànica estructural i que, directa o 

indirectament formen part de la plantilla del laboratori estudiat és: 

- 5 administratius 

- 4 tècnics de laboratori. 

- 5 investigadors. 

- 14 professors.  
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5.2.4 Eucentre trees Lab 

5.2.4.1 Ubicació 

Laboratori de Eucentre està ubicat a la franja nord-oest de la cuitat de Pavia, al nord-

oest d’Itàlia, a uns 80 km amb la frontera amb Suïssa, a 40 km a l’oest de Milà i a 590 

Km al nord de la capital. 

 
Figura 30: Ubicació Eucentre trees Lab 

5.2.4.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Milà-Malpensa: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 85 Km al sud del 

centre. El trajecte es realitza per l’autopista A50.  

Aeroport de Milà-Linate: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 50 Km al sud del 

centre. El trajecte es realitza per l’autopista A7. 

2. Xarxa ferroviària: 

L’estació més propera al complex i amb més volum de càrrega, és l’estació central de 

Milà, que connecta amb altres estacions de càrrega com podem ser Torí, Bolonya, 

Florència, Roma,etc. Respecte al centre, està situada al centre de Milà, a 45 km al 

sud. Tot el trajecte es desenvolupa per l’autopista A7.  

  



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

43 
 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 130 km al sud del centre i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A7. 

Port de Nàpols: està a 770 km al sud del centre i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 460 km al nord-est del centre i el tot el trajecte es realitza 

per l’autopista A4. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A4 (Torí-Trieste), autopista A7 (Milà-

Gènova) i l’autopista A50 (Viboldone - Trezzano sul Naviglio - Rho - Arese). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes A4 i A5 

per desplaçaments a França, l’autopista A4 per desplaçaments a Àustria i l’autopista 

A9 per desplaçaments a Suïssa. 

5.2.4.3 Àmbit d’aplicació 

TREESLab és el laboratori experimental de la Fundació EUCENTRE dissenyat amb 

les tecnologies més avançades per a la simulació estructural i sísmica. TREESLab pot 

realitzar proves en prototips a gran escala (edificis, pilars de ponts, caixes laminars, 

etc), dispositius d'aïllament, components estructurals, materials i sistemes mecànics. 

5.2.4.4 Tipus d’assaigs 

Els principals assaigs que es realitzen en el complex són assaigs pseudo-estàtics, 

dinàmics i cíclics (tracció, compressió, flexió, fatiga, etc.) i assaigs no destructius o 

semi-destructius per aplicacions “in situ” d’avaluació estructural.  

5.2.4.5 Tipus de maquinària 

El laboratori conta amb les següents màquines: 

Sistema de proves de rodament: és el sistema més gran  d’assaigs de rodadura que 

existeix a Europa i un dels més gran del món. Gràcies al disseny personalitzat del 

sistema d’accionament i el software de control, es poden realitzar assaigs de dos eixos 



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

44 
 

sobre rodaments a escala real i els dispositius d’aïllament sísmic en condicions tant 

estàtiques com dinàmiques. 

A continuació s’especifiquen les càrregues màximes que pot donar el sistema: 

- Força estàtica màxima: 2.100 kN en horitzontal i 50.000 kN en vertical. 

- Força dinàmica màxima: 1.700 kN en horitzontal i 40.000 +/- 10.000 kN en 

vertical. 

 
Figura 31: Sistema de proves de rodament 

Subministra d’energia hidràulica: 

- 8 unitats hidràuliques amb 170 bpm de cabal i 280 bar de pressió de treball. 

Taxa total de 1.360 bpm de flux continu. 

- 8 acumuladors amb una capacitat total de 720 litres. 

- Sistema de distribució basat amb canonades AISI de 4” d’impulsió i de 5” de 

retorn. 

- Sistemes de gestió de dades i el processament; 

- Sensors sense fils. 

Mur de reacció: 

- Longitud: 14,4 m. 

- Alçada: 12 m. 

- Gruix: 2,4 m. 

Pis de reacció: 

- Longitud: 9 m. 

- Alçada: 12 m. 

- Gruix: 2.4 m. 
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Figura 32: Mur de reacció 

Cilindres hidràulics: 

- 5 cilindres de 291,4 kN de força a tracció, 496,4 kN de força a compressió i 762 

mm de carrera. 

- 2 cilindres de 445 kN de força a tracció, 649 kN de força a compressió i 1.016 

mm de carrera. 

- 1 cilindres de 500 kN de força a tracció, 500 kN de força a compressió i 508 

mm de carrera. 

- 2 cilindres de 1.000 kN de força a tracció, 1.000 kN de força a compressió i 508 

mm de carrera. 

- 1 cilindres de 2.002 kN de força a tracció, 2.669 kN de força a compressió i 508 

mm de carrera. 

Damper system tester: s'utilitza per dur a terme proves experimentals estàtiques i 

dinàmiques en els dispositius de dissipació. La taula base (1,48x2,0 m) permet 

desplaçaments longitudinals, gràcies als cilindres que poden arribar a un valor pic de 

força de 2.800 kN i una velocitat màxima de prop de 1.3 m/s. 

 
Figura 33: Sistema Damper 

  



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

46 
 

Plataforma de vibracions amb una força estàtica màxima de 2.100 kN, una força 

dinàmica màxima de 1700 kN i un moment màxim de 400 kNm. 

 
Figura 34: Plataforma de vibracions 

5.2.4.6 Línies d’investigació 

A continuació, anomenarem els projectes d’investigació que s’han realitzat en el 

laboratori. 

- Aïllaments dels sistemes de rodaments: caracterització de les tipologies 

existents i desenvolupament de prototips innovadors. 

- Assajos no destructius i semi-destructius experimentals per la identificació 

estructural i detecció de danys després de l'esdeveniment 

- Desenvolupament i caracterització de compostos de polímers lliscants millorats 

per l'aïllament sísmic, per a millorar la seguretat  estructural dels edificis i les 

infraestructures. 

- Avaluació experimental de suports de ponts sota l'acció sísmica. 

- Desenvolupament de procediments i eines per l’avaluació de la vulnerabilitat de 

les estructures després d’un terratrèmol. 

- Avaluació del risc sísmic i el desenvolupament de tècniques d'adaptació dels 

ponts existents. 

5.2.4.7 Organització interna 

La plantilla amb la que conta el laboratori és: 

- 9 coordinadors de les diferents funcions del laboratori (mur de reacció, sistema 

de proves de rodament,control de dades, etc.). 

- 9 integrants del personal tècnic. 

- 4 integrants del personal de recerca i investigació.  
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5.2.5 Politecnico di Milano 

5.2.5.1 Ubicació 

El Politècnic de Milà està ubicada al nord-est de la cuitat de Milà, al nord d’Itàlia, a uns  

51 km de la frontera amb Suïssa i a 585 Km de la cuitat de Roma. 

 
Figura 35: Ubicació Politecnico di Milano 

Milà està situada a la plana de la Llombarda, una de les regions italianes més 

desenvolupades. Segona ciutat més poblada d'Itàlia després de Roma, l'àrea urbana 

en compta al voltant dels set milions. És la capital econòmica d’Itàlia. 

Milà, des del final del segle XVII fins pels volts de la dècada de 1970, ha estat una 

ciutat predominantment industrial, però successivament ha vist com anava prenent 

més força el sector terciari, desenvolupat en diverses direccions, de les més 

tradicionals a les més modernes: finances, empreses nacionals i internacionals, 

multinacionals, sector editorial, disseny industrial, publicitat, entreteniment, informàtica, 

activitats universitàries 

5.2.5.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Milà-Malpensa: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 52 Km al nord del 

politècnic. El trajecte es realitza per l’autopista A8.  

Aeroport de Milà-Linate: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 7 Km al sud del 

politècnic. El trajecte es realitza per l’interior de la ciutat. 
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2. Xarxa ferroviària: 

L’estació més propera al complex i amb més volum de càrrega, és l’estació central de 

Milà, que connecta amb altres estacions de càrrega com podem ser Torí, Bolonya, 

Florència, Roma,etc. Respecte al politècnic, està situada al centre de Milà, a 3 km al 

sud. El trajecte es realitza per l’interior de la ciutat.  

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 145 km al sud del politècnic i el tot el trajecte es realitza 

per l’autopista A7. 

Port de Nàpols: està a 775 km al sud del politècnic i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 410 km al est del politècnic i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A4. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A4 (Torí-Trieste), autopista A7 (Milà-

Gènova) i l’autopista A8 (Milà-Varese). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes A4 per 

desplaçaments a França, l’autopista A4 per desplaçaments a Àustria i l’autopista A9 

per desplaçaments a Suïssa. 

5.2.5.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori d’assaigs d’estructures i materials de la construcció (LMP) del 

departament d’enginyeria estructural realitza assaig principalment a materials (formigó, 

acer, fusta, compostos, etc.). i estructures destinades a la construcció i a l’enginyeria 

civil. 
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5.2.5.4 Tipus d’assaigs 

Els assaigs que es realitzen en aquest laboratori són: 

- Proves de compressió, mòdul d'elasticitat, resistència a la tracció, resistència a 

la flexió i fractura. 

- Proves d'adherència, durabilitat i resistència a altes temperatures. 

- Les proves per al marcatge CE dels productes de formigó com panells per a 

sòls, canonades, pous de registre, vorades, tanques; 

- Proves mecàniques de sistemes de fixació d’elements prefabricats. 

- Assaigs de càrrega de les estructures. 

- Assajos no destructius. 

5.2.5.5 Tipus de maquinària 

Les principals màquines en què conta el laboratori són: 

- Màquines servo hidràuliques per proves de tracció i compressió tant estàtiques 

com dinàmiques amb un rang de 100 N a 5.000 kN. 

- Equips de 1.000 kN de capacitat per assaigs de fatiga. 

- Maquina d’assaig de 1.000 kN de capacitat de carrera llarga per a proves amb 

cables d’acer. 

- Màquines hidràuliques per a proves estàtiques a compressió (250-5.000 kN). 

- Sistema hidràulic servo assistit amb dos eixos per a assaigs de camp (de 5 a 

1.000 kN). 

- Premsa electromecànica per a proves de fractura (100 kN). 

- Transductors de desplaçament i deformació (d'1 a 2.000 mm del fons d'escala). 

- Cèl·lules de càrrega (5-750 kN). 

- Planta manual de fabricació de formigó formada per càmeres d’ambient 

controlat, taula vibratòria, màquina de tall de mostres, motlles per a bigues 

estàndards, forn i tancs d’aigua de 18 m3. 

- Màquina d’ultrasons (50-200 kHz). 

5.2.5.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació realitzades en aquest laboratori són: 

- caracterització mecànica de qualsevol tipus de material de construcció i 

enginyeria civil. 

- Verificació del comportament dels artefactes i elements estructurals a assaigs 

mecànics i físics. 

- Estudi dels nous materials (formigó d'alta resistència, reforçat amb fibra, de pes 

lleuger, auto compactant), la reologia, la durabilitat i el comportament del foc. 
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5.2.5.7 Organització interna 

Dins de la organització interna no em pogut trobar el nombre exacte de treballadors del 

laboratori però sabem amb certesa que el laboratori conta amb un responsable en 

cada un dels grups descrits anteriorment, personal tècnic especialitzat en el 

manteniment, investigadors en plantilla, becaris i investigadors que col·laboren amb el 

laboratori. 
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5.2.6 Università di Bologna 

5.2.6.1 Ubicació 

La Universitat de Bolonya està situada a la part centre de la cuitat de Bolonya, al nord 

d’Itàlia, a 425 km de la frontera amb França, a 270 km de la frontera amb Suïssa, 220 

km de Milà i a 390 km de Roma. 

 
Figura 36: Ubicació Università di Bologna 

Bolonya és la capital de la regió d'Emília-Romanya (al nord d'Itàlia) i a la província de 

Bolonya, entre els rius Reno i Sàvena, prop dels Apenins. Es troba a 90 km 

de Florència, a una mica més d'una hora de tren de Parma, i a 150 Km de Venècia, al 

nord-est. És una de les ciutats històriques millor conservades. 

5.2.6.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport Internacional Marco Polo: està situat a prop de Venècia, a la ciutat de 

Tessera. És considerat el tercer aeroport més important del nord d’Itàlia després dels 

dos aeroports de Milà. Operen avions comercials, avions charter i avions de càrrega. 

Respecte a la Universitat, està situat a 160 km a l’est. El trajecte es realitza per 

l’autopista A13. 

Aeroport de Milà-Malpensa: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 260 Km al nord-

est de la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A1.  
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Aeroport de Milà-Linate: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 210 Km al nord-est de 

la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A1. 

2. Xarxa ferroviària: 

L’estació més propera al complex i amb més volum de càrrega, és l’estació central de 

Bolonya, que connecta amb altres estacions de càrrega com podem ser Torí, Milà, 

Florència, Roma, etc. Respecte a la universitat, està situada al centre de Bolonya, a 

escassos 2 km de la Universitat. 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 290 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es 

realitza per les autopistes A1, A12 i A15. 

Port de Nàpols està a 570 km al sud de la universitat i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 290 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es realitza 

per les autopistes A4 i A13. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A12 (Génova-Rosignano / Civitavecchia-

Roma), autopista A13 (Padua-Bolonya) i l’autopista A15 (Parma-La Spezia). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes A13 i 

A23 (Palmanova-Tarvisio) per desplaçaments a Àustria, l’autopista A1 i A21 (Torí-

Piacenza-Brescia) per desplaçaments a França i l’autopista A1 per desplaçaments a 

Suïssa. 

5.2.6.3 Àmbit d’aplicació 

La universitat de Bolonya conta en les seves instal·lacions amb un laboratori 

d’enginyeria estructural i geotècnica. Dins del laboratori tenim dos grups de treball; el 

grup de resistència de materials i el grup de proves en camp d’estructures i geotècnia. 

Tots dos grups es dediquen a realitzar assaigs, tant a laboratori com “in situ”, a 

materials de la construcció o de l’enginyeria civil (formigó, fusta, acer, compostos, 

etc.). 
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5.2.6.4 Tipus d’assaigs 

Els tipus d’assaigs que es realitzen en aquest laboratori són: 

- Proves de tracció i compressió de materials i elements estructurals. 

- Assaig de flexió amb bigues i elements estructurals. 

- Assaigs dinàmics. 

- Assaig de resistència. 

5.2.6.5 Tipus de maquinària 

El laboratori conta amb el següent grup de màquines: 

- 2 Màquines universals de 100 kN de capacitat, una de les quals amb control 

elèctric. 

  
Figura 37: Màquines universals estàtiques amb control elèctric 

- Màquina universal de 1.000 kN de capacitat. 

- 2 Màquines universals de 600 kN de capacitat. 

  
Figura 38: Màquines universals estàtiques 
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- Premses hidràuliques de 4.000 i 6.000 kN. 

 
Figura 39: Premsa hidràulica 

- Bans de proves amb dos pistons hidràulics de 200 kN de capacitat cadascún. 

 
Figura 40: Banc de proves de flexió 

- Pistó hidràulic de 365 kN de capacitat. 

 
Figura 41: Cilindre hidràulic 
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- Pèndul Charpy. 

 
Figura 42: Pèndul Charpy 

5.2.6.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació del laboratori són: 

- El comportament dinàmic d'estructures. 

- El reforç estructural amb FRP (sistema compost constituït per teixits de fibra de 

carboni, aramida, vidre, impregnats in situ amb matriu polimèrica). 

- Capacitat residual de la FRP després de l'exposició a altes temperatures. 

- Les propietats reològiques del formigó auto compactant. 

- Comportament de la fibra a esquerdes del formigó armat. 

- Reforç extern d'elements estructurals per mitjà de fibres naturals. 

- Comportament estructural de la biga-columna sotmesa a una càrrega cíclica. 

5.2.6.7 Organització interna 

Dins de la organització interna no em pogut trobar el nombre exacte de treballadors del 

laboratori però sabem amb certesa que el laboratori conta amb un responsable en 

cada un dels grups descrits anteriorment, personal tècnic especialitzat en el 

manteniment, investigadors en plantilla, becaris i investigadors que col·laboren amb el 

laboratori. 
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5.2.7 Università degli Studi di Padova 

5.2.7.1 Ubicació 

La Universitat de Pàdua està ubicada a la part nord de la cuitat de Pàdua, al nord-est 

del país, a 420 i 280 km de la frontera amb França i Suïssa respectivament, a 250 km 

de Milà i a 500 km de la capital italiana. 

 
Figura 43: Ubicació Università degli Studi di Padova 

La ciutat de Pàdua és el centre econòmic i de comunicacions de la regió del Vèneto, al 

nord d'Itàlia. És la capital de la província de Pàdua, sobre el riu Bacchiglione, a 40 km 

a l'oest de Venècia i a 29 km al sud-est de Vicenza. Pàdua és una ciutat amb una 

vinculació molt important amb la vida universitària. 

5.2.7.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport Internacional Marco Polo: descrit en l’apartat 5.2.6.2, està situat a 50 Km al 

nord-est de la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A57 . 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Pàdua interporto: és l’estació central de la ciutat de Pàdua i en les seves 

instal·lacions conta amb molls de càrrega/descàrrega de mercaderies. Respecte a la 

universitat, està situada a 11 km i el trajecte es realitza per la carretera SS516. 
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3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 360 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es 

realitza per les autopistes A4, i A21. 

Port de Nàpols està a 700 km al sud de la universitat i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 180 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es realitza 

per les autopistes A4. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A4 (Torí - Trieste), autopista A11 (Florència - Pisa Nord), autopista A12 

(Génova - Rosignano / Civitavecchia - Roma), autopista A13 (Pàdua - Bolonya) i 

l’autopista A21 (Torí - Piacenza - Brescia). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes A4 i 

A23 (Palmanova-Tarvisio) per desplaçaments a Àustria, l’autopista A4 per 

desplaçaments a França i l’autopista A4 per desplaçaments a Suïssa. 

5.2.7.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori de materials estructurals porta a terme assaigs a materials com poden ser 

formigó (tant formigó simple com formigó armat), acer, fibra de carboni, fusta, etc., i 

assaigs d’estructures per al sector de la construcció i de l’enginyeria civil. 

5.2.7.4 Tipus d’assaigs 

El laboratori realitza els següents assaigs: 

- Assaigs de flexió d’una estructura d’acer tipus U. 

- Prova de càrrega sobre una estructura tubular. 

- Prova de flexió a pedra. 

- Proves de barres de fibra de carboni (assaig de tracció). 

- Els experiments en fibra de vidre (assaig de tracció). 

- Determinació del mòdul d'elasticitat a compressió de resines de poliuretà. 

- Barres d'acer d'alta resistència (mesura de les deformacions del maniguet 

d'acoblament). 

- Assaig de càrrega de bigues pretesades. 
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- Assaigs per a la caracterització d'unions cargolades. 

- Prova de càrrega en connectors d'acoblament fusta - formigó. 

- Vigilància i monitoratge dels patrons d'esquerdes en els edificis. 

- Prova de càrrega en la xarxa modular (tensió en la unió). 

- Prova de càrrega en la xarxa modular (flexió). 

- Prova de càrrega sobre la biga tipus REP. 

- Assaigs de càrrega uniformement distribuïda a través plataforma de metall. 

- Assaig de càrrega distribuïda uniformement a través de "coixí de seguretat". 

- Prova de flexió dels panells sandvitx. 

- Assaigs en parets (intentar tallar un panell). 

5.2.7.5 Tipus de maquinària 

Com que no s’ha pogut recopilar informació sobre les característiques de les màquines 

emprades pels assaigs, s’han col·locat fotos il·lustratives de les màquines per tenir una 

idea de la grandària del laboratori.  

 
Figura 44: Assaigs de compressió i vinclament 

 
Figura 45: Assaigs de flexió 
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Figura 46: Assaigs sobre estructures 

5.2.7.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació del laboratori en què s’utilitzen els assaigs són: 

- Comportament mecànic dels sistemes constructius innovadors de murs de 

càrrega. 

- El comportament cíclic d’estructures de ciment. 

- Definició dels mètodes experimentals per maons i maçoneria. Comportament 

sísmic de les edificacions de maçoneria. 

- Comportament mecànic de les juntes de maçoneria amb no ordinària, el 

modelatge i anàlisi dels sistemes de maçoneria reforçada. 

- El comportament sísmic de les edificacions de maçoneria. 

- Termomecànica d'anàlisi i el impacte ambiental de formigó i maçoneria. Models 

de durabilitat, corrosió i la degradació de les estructures de formigó armat i 

pretesat. 

- L'anàlisi no lineal dinàmic d'estructures sotmeses a vent, ponts, estructures i 

les veles dels cables. 

- Els models convencionals de la incertesa en l'enginyeria civil i, en particular, en 

l'avaluació de la vulnerabilitat sísmica dels edificis residencials. 

5.2.7.7 Organització interna 

El departament d’enginyeria civil, juntament en el departament de construccions i 

transports conta amb una plantilla de 18 persones tècniques administratives, 81 

professors que practiquen la docència, 32 doctorats i 40 col·laboradors. No sabem 

quan d’aquest personal treballa en el laboratori ja que no s’especifica.  

  



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

60 
 

5.2.8 Università degli Studi di Pisa 

5.2.8.1 Ubicació 

La Universitat de Pisa està ubicada al centre de la cuitat de Pisa, al centre nord del 

país, a 420 km de la frontera amb França i Suïssa, a 275 km de Milà i a 380 km de la 

capital italiana. 

 
Figura 47: Ubicació Università degli Studi di Pisa 

Pisa és una ciutat situada a prop de la desembocadura del riu Arno, a la Toscana. És 

la capital de la província homònima i és internacionalment coneguda per la seva torre 

inclinada. 

5.2.8.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport Internacional Marco Polo: descrit en l’apartat 5.2.6.2, està situat a 350 Km al 

nord-est de la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A13. 

Aeroport Internacional Leonardo da Vinci: descrit en l’apartat 5.2.2.2, està situat a 400 

Km al nord-est de la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A1. 
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Aeroport Giovanni Battiste Pastine: descrit en l’apartat 5.2.2.2, està situat a 380 Km al 

nord-est de la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A1. 

Aeroport de Milà-Malpensa: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 330 Km al nord-

est de la universitat. El trajecte es realitza per les autopistes A1 i A15.  

Aeroport de Milà-Linate: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 280 Km al nord-est de 

la universitat. El trajecte es realitza per les autopistes A1 i A15. 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Pisa san Rossone: és una de les estacions de la ciutat i en les seves 

instal·lacions conta amb molls de càrrega/descàrrega de mercaderies. Respecte a la 

facultat, està situada a 4 km i el trajecte es realitza per la carretera SS1. 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 160 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es 

realitza per l’autopista A12. 

Port de Nàpols està a 570 km al sud de la universitat i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 470 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es realitza 

per l’autopista A4. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A4 (Torí-Trieste), autopista A11 (Florència-

Pisa Nord), autopista A12 (Génova-Rosignano/Civitavecchia-Roma), autopista A13 

(Pàdua - Bolonya) i l’autopista A15 (Parma-La Spezia). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autopista A23 

(Palmanova-Tarvisio) per desplaçament a Àustria, l’autopista A12 per desplaçaments a 

França i les autopistes A1 i A15 per desplaçaments a Suïssa. 

5.2.8.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori oficial de materials per a la construcció del departament d'enginyeria civil 

de la universitat de Pisa, porta a terme mesures, proves físiques i proves mecàniques 
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de materials de construcció, la construcció d'elements i estructures de control i el 

calibratge d'instruments de control. 

5.2.8.4 Tipus d’assaigs 

Aquest laboratori es realitzen principalment proves de càrrega estàtiques, mesures 

d'efectes dinàmics, classificació dels materials de construcció a través d'assajos no 

destructius i proves moderadament destructives d'identificació estructural. 

5.2.8.5 Tipus de maquinària 

El laboratori compta amb tres sales, dos de les quals estan equipades amb equips de 

proves estàtiques i dinàmiques i amb una tercera sala on tenim un sistema de proves 

estàtiques i dinàmiques de baixa freqüència.  

Per la transmissió interna de les càrregues s’utilitzen dos pòrtics de 30 kN i 100 kN 

respectivament. Els dispositius de mesura consisteixen essencialment en transductors 

de desplaçament, equips mesuradors de deformació i un centre de mesura de forces 

estàtiques i dinàmiques. 

es realitzen les proves de càrrega de les estructures estàtiques, mesures d'efectes 

dinàmics, la vigilància d'edificis i estructures, la classificació dels materials de 

construcció a través d'assajos no destructius o proves moderadament destructiu 

d'identificació estructural. 

 
Figura 48: Equips d’assaigs de compressió 

5.2.8.6 Línies d’investigació 

En aquest laboratori no tenim un grup d’investigació sinó que la seva principal tasca es 

realitzar assaigs a peticions de clients externs (altres laboratoris, empreses del sector 

de la construcció, entitats públiques, etc.). 
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5.2.8.7 Organització interna 

El laboratori està format per un director científic i d’un grup de tècnics encarregats de 

portar a termes els assaigs. Per falta d’informació, no es pot saber el nombre de 

tècnics que treballen en aquest laboratori. 
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5.2.9 Università degli Studi di Firenze 

5.2.9.1 Ubicació 

La Universitat de Florència està ubicada al nord-oest de la cuitat de Florència, al 

centre del país, a 480 km de la frontera amb França, 360 km de la frontera amb  

Suïssa, a 310 km de Milà i a 280 km de la capital italiana. 

 
Figura 49: Ubicació Università degli Studi di Firenze 

Florència és una ciutat situat al nord de la regió central d’Itàlia, capital i cuitat més 

poblada de la província homònima i de la regió de la Toscana de la que és el seu 

centre històric, artístic, econòmic i administratiu. 

5.2.9.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport Internacional Marco Polo: descrit en l’apartat 5.2.6.2, està situat a 260 Km al 

nord-est de la universitat. El trajecte es realitza per les autopistes A1 i A13. 

Aeroport Internacional Leonardo da Vinci: descrit en l’apartat 5.2.2.2, està situat a 310 

Km al nord-est de la Universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A1. 

Aeroport Giovanni Battiste Pastine: descrit en l’apartat 5.2.2.2, està situat a 290 Km al 

nord-est de la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A1. 
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Aeroport de Milà-Linate: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 300 Km al nord-est de 

la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A1. 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Fiorentina di Piombino: situada a les afores de la ciutat de Florència i a 

pocs quilòmetres de la universitat, és l’estació de càrrega/descàrrega de mercaderies 

més propera. 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 230 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es 

realitza per les autopistes A11 i A12. 

Port de Nàpols està a 480 km al sud de la universitat i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 400 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es realitza 

per les autopistes A4 i A13. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A4 (Torí-Trieste), autopista A11 (Florència-

Pisa Nord), autopista A12 (Génova-Rosignano/Civitavecchia-Roma) i l’autopista A13 

(Pàdua - Bolonya). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autopista A23 

(Palmanova-Tarvisio) per desplaçament a Àustria, l’autopista A12 per desplaçaments a 

França i l’autopista A1 per desplaçaments a Suïssa. 

5.2.9.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori de proves de materials i estructures del Departament d'Enginyeria Civil i 

Ambiental (DICeA) és un laboratori totalment equipat per a la realització de proves 

sobre les estructures, elements estructurals i materials de construcció (formigó, acer, 

maçoneria, maó i pedra, fusta). 

5.2.9.4 Tipus d’assaigs 

Al laboratori es poden realitzar proves estàtiques i dinàmiques dels components 

estructurals prefabricats (terres, pilars i bigues) i les articulacions de les bigues de 
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fusta, elements de formigó d'alt rendiment (HSCC), proves pseudo-dinàmiques dels 

marcs de formigó o d'acer armat i parets de maçoneria, proves de llarga durada de les 

estructures (fusta i formigó) per a la determinació dels efectes viscosos. 

5.2.9.5 Tipus de maquinària 

El laboratori té màquines per assaigs de tracció i compressió que treballen en un rang 

de 0 a 500 kN en la tracció i de 0 a 3.000 kN en la compressió on poden ser sotmesos 

a tensions mostres complexes de grans dimensions. 

Per assaigs físics, el laboratori compta amb instruments que permeten el mesurament 

de l'acceleració, de la força i deformació, mesures de longitud i mesures de la rotació. 

 
Figura 50: Equip per assaigs estàtics 

5.2.9.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació del laboratori són: 

- Identificació i resistència dels morters. 

- La resistència del formigó.  

- El comportament i la resistència del conjunt formigó-acer. 

- La força de les estructures de vidre. 

- El comportament i la resistència estructural de la fusta i compostos. 

5.2.9.7 Organització interna 

L’organització interna del laboratori estudiat està format per un responsable científic, 

un responsable operatiu i dos tècnics de laboratori.  
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5.2.10 University of Trento 

5.2.10.1 Ubicació 

La Universitat de Trento està situada al centre de la cuitat de Trento, al nord-est del 

país, a 440 km de la frontera amb França, a 150 km de la frontera amb Suïssa i 

Àustria, a 230 km de Milà i a 600 km de la capital italiana. 

 
Figura 51: Ubicació University of Trento 

Trento és una ciutat situada a la regió italiana de Trentino-Alto Adigio. És la capital de 

la regió i de la província autònoma de Trento. Coneguda internacionalment per al 

Concili de Trento, va ser territori Austríac fins la Primera Guerra Mundial.  

5.2.10.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

A la mateixa ciutat de Trento, podem trobar l’aeroport de Trento-Mattarello on podem 

transportar mercaderies amb un pes inferior de 600 kg. 

Aeroport Internacional Marco Polo: descrit en l’apartat 5.2.6.2, està situat a 170 Km al 

nord-est de la universitat. El trajecte es realitza per l’autopista A4. 

Aeroport de Milà-Malpensa: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 270 Km al nord-

est de la universitat. El trajecte es realitza per les autopistes A4 i A22.  

Aeroport de Milà-Linate: descrit en l’apartat 5.2.1.2, està situat a 225 Km al nord-est de 

la universitat. El trajecte es realitza per les autopistes A4 i A22. 
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2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Trento: situada a les afores de la ciutat de Trento i a uns 10 km al nord de 

la facultat, és l’estació de càrrega/descàrrega de mercaderies més propera. És la 

principal connexió ferroviària entre Itàlia i Alemanya. 

3. Xarxa marítima: 

Com ja hem vist en l’apartat 5.2.1.2, Itàlia té tres grans ports de càrrega; els ports de 

Gènova, Nàpols i Trieste. 

Port de Gènova: està situat a 350 km al nord de la universitat i el tot el trajecte es 

realitza per l’autopista A21. 

Port de Nàpols està a 780 km al sud de la universitat i el tot el trajecte es realitza per 

l’autopista A1. 

Port civil de Trieste: està a 350 km al nord de universitat i el tot el trajecte es realitza 

per les autopistes A4 i A22. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Milà-Nàpols), autopista A4 (Torí-Trieste), autopista A21 (Turín-

Piacenza-Brescia) i l’autopista A22 (Brennero-Módena). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: la carretera E66 

l’autopista A22 per desplaçament a Àustria, l’autopista A4 per desplaçaments a França 

i l’autopista A4 per desplaçaments a Suïssa. 

5.2.10.3 Àmbit d’aplicació 

El Laboratori de Materials i Assaigs Estructurals és part del Departament d'Enginyeria 

Mecànica i Estructural (abreujat amb les sigles en italià DIMS) de la Universitat de 

Trento. A més de proporcionar la certificació de materials de construcció, el personal 

del laboratori porta a terme l'anàlisi teòric i experimental d'estructures i elements 

estructurals de formigó armat i pretesat, acer, fusta i fa el seguiment estructural de les 

estructures in situ. 

5.2.10.4 Tipus d’assaigs 

En aquest laboratori es porten a terme assaigs a materials tant estàtics i cíclics de 

grans estructures i components. A més d’aquests assaigs, la instal·lació està 

desenvolupament la tècnica de pseudo-dinàmica, permetent la simulació sísmica 

d’edificis a escala real. 
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5.2.10.5 Tipus de maquinària 

Les parts essencials del laboratori de materials i assaig estructural són el mur de 

reacció bidireccional, que consisteix amb un mur de reacció de formigó pretesat de 42 

metres de llarg i 9,5 metres dotat d'orificis estratègicament situats per a una ràpida i 

eficaç connexió d'estructures i dispositius de càrrega. La paret i el terra estan 

dissenyats per resistir les forces de diversos MN, que són necessàries per a deformar i 

danyar seriosament els models de prova a gran escala. Estan dotats d'un sistema de 

distribució d'alta pressió hidràulica (amb un flux d’uns 1500 litres per minut). 

A més, el laboratori conta amb la següent maquinària: 

- Banc de proves de compressió de 300 tones. 

- Màquina d’assaigs universals oli dinàmics de 1.000 kN. 

- Cilindres dinàmics de +/- 1.000 kN de rang màxim. 

 
Figura 52: Mur de reacció 

5.2.10.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació estan dirigides a dos punts principals: estructures 

compostes de formigó i acer i estructures de fusta. 

- El coneixement del funcionament cíclic dels materials compostos enfront 

d’esforços de caràcter sísmic. 

- El desenvolupament de conceptes innovadors i detalls, com bigues mixtes pel 

que fa al tall parcial i zones de dissipació i articulacions semi-rígides. 

- La definició de criteris generals i normes específiques per al disseny de marcs 

resistents als terratrèmols. 

- L’anàlisi de qüestions relacionades amb els mètodes experimentals i numèrics 

en enginyeria sísmica, com la integració materialment d'equacions no lineals en 

el temps. 
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5.2.10.7 Organització interna 

El laboratori està format per un responsable de laboratori, un enginyer en cap i de sis 

assistents tècnics. 
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5.3 Portugal 

Els laboratoris que conformen l’estudi en el país portuguès són els següents: 

- Laboratório Nacional de Engenharia Civil (1). 

- Faculdade de Ciências e Tecnologia (2). 

- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (3). 

- Universidade Técnica de Lisboa (4). 

A continuació es mostra un mapa del país amb la ubicació conjunta dels laboratoris 

estudiats. 

 
Figura 53: Ubicació laboratoris portuguesos 
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5.3.1 Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

5.3.1.1 Ubicació 

El Laboratori Nacional d’Enginyeria Civil (LNEC) està situat al nord-est de la cuitat de 

Lisboa, al sud del país, a uns 200 km de la frontera amb Espanya. 

 
Figura 54: Ubicació LNEC 

Lisboa és la capital i la ciutat més gran del país. Situada de desembocadura del riu 

Tajo, és també la capital del districte de Lisboa. 

Lisboa és la ciutat més rica de Portugal amb un PIB superior a la mitjana Europea. El 

port de Lisboa competeix amb el port de Bilbao com a principal port de contenidors de 

l’Arc Atlàntic Europeu. 

Com a capital, té una economia concentrada en els serveis. La majoria de les 

multinacionals existents en el país, tenen la seu a Lisboa. 

5.3.1.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Portela: també anomenat aeroport de Lisboa, està situat a les proximitats 

de Portela de Sacavém, pròxima a Lisboa. És el major aeroport del país i un dels 

majors aeroports del sud d’Europa i TAP Portugal, la companyia aèria del país, l’utilitza 

com a hub. Respecte LNEC, està situat a escassos 2 km al nord. 

2. Xarxa ferroviària: 

En la xarxa ferroviària portuguesa, tenim tres terminals de càrrega on es realitza la 

logística de càrrega i descàrrega: estacions de Bobadela, Leixoes i Loulé. La més 

pròxima al laboratori és l’estació de Bobadela, a uns 11 km al nord de la ciutat de 

Lisboa. 
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3. Xarxa marítima: 

Portugal té 5 grans ports: el port de Lisboa, port de Setubal, Figueroa Da Foz, port de 

Aveiro i el port de Leixoes. D’aquests cinc només descriurem els dos primers per la 

proximitat amb la ciutat de Lisboa. 

Port de Lisboa: és la principal terminal marítima de Portugal. Està situada a prop de la 

confluència del riu Tajo i l’oceà Atlàntic. Pot rebre embarcacions de qualsevol 

grandària. Gràcies a la seva posició estratègica, és una important ruta del comerç 

internacional de l’Europa Atlàntica. Respecte al complex, està situat a 12 km al sud. El 

trajecte es realitza per l’autopista A2. 

Port de Setúbal: és un port natural situat a l’estuari del riu Sado i disposa de unes 

òptimes condicions naturals d’accés marítim i de protecció. Consta de 5 terminals de 

càrrega especialitzades que donen servei a diferents tipus de mercaderies. Respecte 

al complex, està situat a 50 km al sud. El trajecte es realitza per l’autopista A12. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Lisboa-Porto), autopista A2 (Lisboa-Albufeira), autopista A5 (Lisboa-

Cascais), autopista A8 (Lisboa-Leiria), autopista A12 (Setúbal-Sacavém) i l’autopista 

A16 (Lisboa-Alcabideche). 

Per transports a Espanya, s’utilitza l’autopista A6 (Marateca-Elvas). 

5.3.1.3 Àmbit d’aplicació 

El Laboratori Nacional d'Enginyeria Civil (LNEC), és una institució de Ciència i 

Tecnologia del sector estatal, sota la tutela del Ministeri d'Economia i Ocupació. 

Exerceix la seva activitat en diverses àrees de l'enginyeria civil i àrees afins, i té la 

missió de realitzar, coordinar i promoure la investigació científica i desenvolupament 

tecnològic necessari per al progrés, la innovació i les bones pràctiques de l'enginyeria 

civil. 

També dona executiu, amb tota imparcialitat i idoneïtat científica i tècnica, les activitats 

del govern i la regulació. 

El LNEC té a la seva disposició més de 20 laboratoris amb tasques diferents. 

Nosaltres ens centrarem amb el laboratori d’assaigs de components estructurals ,el 

qual estudia les següents àrees: 
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- Comportament de les estructures i elements estructurals de formigó armat o 

d'acer pretesat, i de maçoneria, incloent la seva seguretat enfront de l'acció del 

foc; 

- Patologia, conservació, rehabilitació i enfortiment de les estructures; 

- Caracterització mecànica i control de qualitat de reforç per a formigó reforçat o 

pretesat components i estructurals. 

5.3.1.4 Tipus d’assaigs 

El Laboratori d'Assaigs de components estructurals (LCE) està dissenyat per provar la 

compressió mecànica, doblegat i tall d'elements de construcció amb funcions flexibles, 

inclosos els elements de formigó armat o pretesat (bigues, plaques, etc.), o d e metall 

(elements estructurals, xapes per sostres, etc.), murs de maçoneria, tubs de formigó, 

tancament de pous, equips de suport, bastides i sistemes de pretesat. 

5.3.1.5 Tipus de maquinària 

- El laboratori conta, en les seves instal·lacions, amb les següents màquines: 

- Una màquina de compressió / tracció 2.500 kN / 5.000 kN. 

- Dos màquines de compressió de 5.000 kN i 600 kN. 

- Una màquina de compressió / tracció de 300 kN. 

 
Figura 55: Equips d’assaigs a compressió 

- Dues estructures de reacció vertical de 1.000 kN. 

- Una estructura de reacció horitzontal amb cilindre dinàmic +/- 250 kN. 

- Una estructura vertical de reacció de 500 kN per assaigs de flexió. 

 
Figura 56: Equip de reacció vertical 
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- Un marc per a la prova pel pretesat de cables de fins a 8.000 kN. 

5.3.1.6 Línies d’investigació 

LNEC desenvolupa activitats de recerca en els camps de les obres públiques, 

habitatge i desenvolupament urbà, medi ambient, recursos hídrics, carreteres, 

transport i materials industrials, components i altres productes per construcció, amb 

l'objectiu de: 

- La qualitat i la seguretat de les obres. 

- Protecció i rehabilitació del patrimoni natural i construït. 

- La modernització tecnològica i la innovació en el sector de la construcció. 

- La minimització dels riscos naturals i tecnològics. 

- L'ús dels recursos naturals en una lògica de desenvolupament sostenible. 

Nosaltres ens centrarem en la modernització tecnològica o la innovació del sector de la 

construcció que es porta a terme per mitjà de les següents activitats: 

- Preparació d'especificacions, normes i reglaments. 

- L'acreditació i la classificació de nous materials i components per a la 

construcció. 

- L'observació de l'execució d'obres. 

- La certificació de projectes de construcció a través de la "Marca de qualitat 

LNEC "i les proves estàndard. 

5.3.1.7 Organització interna 

En termes de capital humà en l'actualitat té 556 empleats, dels quals 46% tenen títol 

universitari i un 27% són investigadors amb doctorat o un grau equivalent. També 

compta amb 140 beneficiaris de les subvencions de recerca científica atorgades pel 

LNEC. 

 
Figura 57: Organigrama departaments 
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5.3.2 Faculdade de Ciências e Tecnologia (Universidade de Coimbra) 

5.3.2.1 Ubicació 

La facultat de ciències i tecnologia està situada al sud de la ciutat de Coimbra, al nord 

del país, a uns 190 km amb la frontera amb França i a 200 km al nord de la capital 

portuguesa. 

 
Figura 58: Ubicació Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Coïmbra és una ciutat portuguesa, capital del districte de Coïmbra, situada a la regió 

centre i sub-regió de Baixo Mondego, amb prop de 150.000 habitants. Situada a poc 

més de 200 km de Lisboa i a 150 km de Porto, està banyada pel riu Mondego. Va ser 

capital nacional de la Cultura el 2003. 

5.3.2.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport Francisco Sá Carneiro de Porto: està situat a uns 10 km del centre de la 

ciutat de Porto. És el major aeroport en extensió i tràfic del nord-est peninsular i el 

segon en major tràfic de Portugal darrere de l’aeroport de Lisboa. Si ens referim al 

transports de mercaderies, DHL opera des d’aquest aeroport amb una terminal de 

càrrega pròpia. Respecte la universitat, està situat a 130 km al nord i el trajecte es 

realitza per l’autopista A1. 

2. Xarxa ferroviària: 

En la xarxa ferroviària portuguesa, tenim tres terminals de càrrega on es realitza la 

logística de càrrega i descàrrega: estacions de Bobadela, Leixoes i Loulé. Les més 
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pròximes a la universitat són les estacions de Leixoes i Loulé, a uns 100 km 

aproximadament i el trajecte es realitza per l’autopista A1. 

3. Xarxa marítima: 

Portugal té 5 grans ports: el port de Lisboa, port de Setubal, Figueroa Da Foz, port de 

Aveiro i el port de Leixoes. D’aquests cinc només descriurem el més proper a la ciutat 

de Coimbra. 

Port de Figueira Da Foz: està situat a la ciutat de Figueira Da Foz a uns 60 km al sud 

de Coimbra. La seva funció principal és el transport marítim de fusta però també conta 

amb terminal especialitzada al transport de gra. El trajecte fins a la universitat es 

realitza per l’autopista A14. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Lisboa-Oporto) i l’autopista A14 (Coïmbra-Figueira da Foz). 

Per transports a Espanya, s’utilitza l’autopista A25 (Aveiro-Vilar Formoso). 

5.3.2.3 Àmbit d’aplicació 

El institut de sostenibilitat i innovació de l’enginyeria del departament de enginyeria 

civil de la universitat de Coïmbra s’estan desenvolupament tres tipus diferents 

d’activitats: 

- Treballs de recerca en diversos camps: estructures d'acer i compostos, 

estructures de formigó, acer i juntes compostes, les proves de foc en les 

estructures i components, entre altres. 

- Serveis especialitzats d'enginyeria civil per a la indústria: les proves per a la 

caracterització mecànica del formigó, les proves per a la caracterització 

mecànica de l'acer, les proves sobre els components d'acer i concret, i proves 

sobre estructures de fusta, entre d'altres. 

- Suport a les classes d'Educació, a través de la realització de proves 

experimentals. 

5.3.2.4 Tipus d’assaigs 

En aquest laboratori es porten a terme assaigs a materials tant estàtics com dinàmics 

(tracció, compressió, flexió, etc.), com també assaigs de fatiga i durabilitat. 
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5.3.2.5 Tipus de maquinària 

El laboratori de materials de prova i estructures conta amb la següent maquinària: 

- 2 grues amb una capacitat de 60 kN i 200 kN respectivament. 

- 4 Màquines universals dinàmiques de 100, 100, 300 i 600 kN. 

- Cèl·lules de càrrega amb capacitats entre 50 i 1.000 kN. 

- Transductors de desplaçament lineal. 

- 3 Màquines per a assaigs universals de 300 i 1.000 kN (2 unitats). 

- 2 forns. 

- 2 càmeres climàtiques. 

- 1 mescladora de ciment. 

5.3.2.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació del institut són: 

- Caracterització de materials de construcció; la deformació controlada i assaigs 

en el formigó, fusta, acer i maçoneria. 

- Modelització constitutiva i estructural, associat amb el desenvolupament i l'ús 

de models no lineals constitutius i la seva validació a través de proves 

experimentals. 

- Caracterització del comportament estructural, a través de proves de les 

estructures i elements estructurals i la millora de les tècniques experimentals i 

avaluació. 

- Inspecció, avaluació i vigilància de les estructures, motivat per nous processos 

constructius i materials, i la necessitat de mantenir les estructures existents en 

ús. 

- Avaluació de la seguretat de les estructures, en relació amb el disseny 

d'estructures reforçades, de seguretat durant la fase de construcció, avaluació 

del comportament en servei i en ambients extrems. 

5.3.2.7 Organització interna 

En la plantilla del laboratori de construcció consten 1 coordinador general, 1 assistent 

a la investigació i 5 investigadors. 
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5.3.3 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

5.3.3.1 Ubicació 

La facultat d’enginyeria de la Universitat de Porto està situada al centre de la cuitat de 

Porto, al nord del país, a uns 230 km de la frontera amb Espanya i a 320 km de la 

capital portuguesa. 

 
Figura 59: Ubicació Faculdade de Enganheria da Universidade do Porto 

Porto és la segona ciutat més important i més gran de Portugal després de Lisboa. Es 

troba al nord del país, a la ribera del riu Duero en la seva desembocadura a l’oceà 

Atlàntic. És la seu del districte de Porto a la regió nord de Portugal. 

5.3.3.2 Infraestructures pròximes 

5. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport Francisco Sá Carneiro de Porto: com ja hem descrit en l’apartat 5.3.2.2, està 

situat a uns 10 km del centre de la ciutat de Porto. 

6. Xarxa ferroviària: 

En la xarxa ferroviària portuguesa, tenim tres terminals de càrrega on es realitza la 

logística de càrrega i descàrrega: estacions de Bobadela, Leixoes i Loulé. Les més 

pròximes a la facultat són les estacions de Leixoes i Loulé, a uns 8 i 7 km 

respectivament de la ciutat de Porto. 
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7. Xarxa marítima: 

Portugal té 5 grans ports: el port de Lisboa, port de Setubal, Figueroa Da Foz, port de 

Aveiro i el port de Leixoes. D’aquests cinc només descriurem els tres últims per la 

proximitat amb la ciutat de Porto. 

Port de Leixoes: està situat a 12 km del centre de Porto i és un dels ports marítims de 

transports de mercaderies més grans del país. El trajecte des de la facultat es realitza 

per l’autopista A28. 

Port de Figueira Da Foz: com ja hem descrit en l’apartat 5.3.2.2, està situat a uns 140 

km al sud de Porto. El trajecte fins a la facultat es realitza per les autopistes A1 i A17. 

Port de Aveiro: està localitzat al districte d’Aveiro. És un port de grans dimensions, que 

conta en les seves instal·lacions de 6 terminals especialitzades de càrrega/descàrrega. 

Respecte a la facultat, està situat a 75 km al sud i el trajecte es realitza per l’autopista 

A1. 

8. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Lisboa-Oporto), autopista A3 i A28 (Porto-Valença), autopista A4 

(Porto-Amarante), autopista A17 (Aveiro - Marinha Grande), l’autopista A20 

( Carvalhos-Nó de Francos), i l’autopista A27 (Porto-Viana do Castelo). 

Per transports a Espanya, s’utilitzen les autopistes A3 i A25 (Aveiro-Vilar Formoso). 

5.3.3.3 Àmbit d’aplicació 

En la universitat de Porto podem identificar, dins dels diferents laboratoris que es 

conten dins de les seves instal·lacions, tres laboratoris importants dins del nostre 

estudi: 

- Laboratori de formigó estructural (LABEST). 

- Laboratori  d’enginyeria sísmica i estructural (LESA). 

- Laboratori de vibracions i monitoratge (VIBEST). 

Tots ells estan orientats en l’anàlisi i assaigs en les àrees d’enginyeria civil, construcció 

i arquitectura, treballant amb estructures d’acer, formigó i compostos. 

5.3.3.4 Tipus d’assaigs 

En aquest tres laboratoris es porten a terme assaigs a materials tant estàtics com 

dinàmics (tracció, compressió, flexió, etc.), com també assaigs de fatiga i durabilitat, i 

proves sísmiques. 
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5.3.3.5 Tipus de maquinària 

Els tres laboratoris conten amb tota la maquinaria especialitzada per poder portar a 

termes tots els assaigs que hem descrit en el punt anterior. A més també conten a 

maquinaria per fer assaigs aerodinàmics a materials i estructures. No s’ha pogut 

recopilar més informació ja que la pàgina de laboratoris encara està en construcció. 

5.3.3.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació d’aquests tres laboratoris són: 

- Nous materials eco eficients; desenvolupament de tecnologia per a l'aplicació 

concreta i sostinguda de nous materials estructurals de la construcció. 

- Rehabilitació estructural i de seguretat; aplicació de tècniques de diagnòstic i 

de rehabilitació per al manteniment i la seguretat de les obres. 

- Modelització computacional; desenvolupament i aplicació de tècniques 

avançades de modelatge de materials i simulació numèrica del comportament 

estructural. 

- Monitoratge Estructural - Aplicació i desenvolupament de noves obres de 

tecnologia de detecció i monitoratge remot del comportament estructural. 

5.3.3.7 Organització interna 

En l’organització interna de cada laboratori, la única informació que s’ha pogut 

recopilar és que, a cada laboratori, tenim un responsable però no sabem el número 

d’investigadors de cada grup i si els laboratoris comparteixen investigadors. 
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5.3.4 Universidade Técnica do Lisboa 

5.3.4.1 Ubicació 

La Universitat Tècnica de Lisboa està ubicada al centre de la cuitat de Lisboa, al sud 

del país, a uns 200 km de la frontera amb Espanya. 

 
Figura 60: Ubicació Unviversidade Técnica do Lisboa 

5.3.4.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Portela: també anomenat aeroport de Lisboa, està situat pròxim a Portela 

de Sacavém, pròxima a Lisboa. És el major aeroport del país i un dels majors 

aeroports del sud d’Europa i TAP Portugal, la companyia aèria del país, l’utilitza com a 

hub. Respecte la universitat, està situat a 6 km al nord. 

2. Xarxa ferroviària: 

En la xarxa ferroviària portuguesa, tenim tres terminals de càrrega on es realitza la 

logística de càrrega i descàrrega: estacions de Bobadela, Leixoes i Loulé. La més 

pròxima a la universitat és l’estació de Bobadela, a uns 15 km al nord de la ciutat de 

Lisboa. El trajecte es realitza per l’autopista A1. 

3. Xarxa marítima: 

Portugal té 5 grans ports: el port de Lisboa, port de Setubal, Figueroa Da Foz, port de 

Aveiro i el port de Leixoes. D’aquests cinc només descriurem els dos primers per la 

proximitat amb la ciutat de Lisboa. 

Port de Lisboa: és la principal terminal marítima de Portugal. Està situada a prop de la 

confluència del riu Tajo i l’oceà Atlàntic. Pot rebre embarcacions de qualsevol 

grandària. Gràcies a la seva posició estratègica, és una important ruta del comerç 

internacional de l’Europa Atlàntica. Respecte a la universitat, està situat a 8 km al sud-

oest. El trajecte es realitza per la nacional N6. 
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Port de Setúbal: és un port natural situat a l’estuari del riu Sado i disposa de unes 

òptimes condicions naturals d’accés marítim i de protecció. Consta de 5 terminals de 

càrrega especialitzades que donen servei a diferents tipus de mercaderies. Respecte a 

la universitat, està situat a 50 km al sud. El trajecte es realitza per l’autopista A2. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista A1 (Lisboa-Porto), autopista A2 (Lisboa-Albufeira), autopista A5 (Lisboa-

Cascais), autopista A8 (Lisboa-Leiria), autopista A12 (Setúbal-Sacavém) i l’autopista 

A16 (Lisboa-Alcabideche). 

Per transports a Espanya, s’utilitza l’autopista A6 (Marateca-Elvas). 

5.3.4.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori d’estructures i resistència de materials del Institut d’Enginyeria Estructural, 

Planificació i construcció (ICIST) de la universitat de Lisboa està orientat en l’anàlisi i 

assaig en les àrees d’enginyeria civil, construcció i arquitectura, treballant amb 

estructures d’acer, formigó i compostos, ponts i estructures especials i enginyeria 

sísmica entre altres.  

5.3.4.4 Tipus d’assaigs 

En aquest laboratori es porten a terme assaigs a materials tant estàtics com dinàmics 

(tracció, compressió, flexió, etc.), com també assaigs de fatiga i durabilitat, assaigs 

aerodinàmics i sísmics. 

5.3.4.5 Tipus de maquinària 

El laboratori conta amb les següents màquines d’assaig: 

- Unitats automàtiques d’adquisició i control de dades. 

- Pont grua. 

- Màquines universals de càrregues dinàmiques. 

- Màquines universals de càrregues estàtiques. 

- Mur de reacció. 

- Màquina sísmica. 
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Figura 61: Equip d’assaigs sísmics 

- Premsa de compressió/tracció. 

- Túnel de vent. 

 
Figura 62: Túnel de vent 

- Unitat semi-automàtica de producció de formigó. 

5.3.4.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació del laboratori són: 

- Aerodinàmica dels ponts i estructures. 

- Sistemes d’aïllament i dissipadors d’energia. 

- Comportament cíclic de les connexions d’acer i materials compostos. 

- Durabilitat d’estructures de RC. 

- Comportament al foc dels materials i elements estructurals. 

- Nous materials compostos per a estructures. 

- Comportament sísmic de l’acer, estructures de formigó i mixtes. 

5.3.4.7 Organització interna 

Actualment, en el laboratori de resistència de materials està treballant un grup de 23 

investigadors de doctorat així com amb varis estudiants de doctorat. El laboratori 

també conta amb un treballador no qualificat que fa les feines de manteniment de les 

instal·lació i un tècnic que s’encarrega del bon funcionament de les màquines d’assaig.



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

85 
 

5.4 Espanya 

Els laboratoris que conformen l’estudi en el país portuguès són els següents: 

- Escola de Camins de Barcelona (1). 

- Centro de Estudios y Experimentación Civil (2). 

- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (3). 

- Universidad Politécnica de Madrid (4). 

- Universidad de Burgos (5). 

- Universidad de Cantabria (6). 

- Universidad de Santiago de Compostela (7). 

- Universidad de A Coruña (8). 

- Universidad de Castilla la Mancha (9). 

A continuació es mostra un mapa del país amb la ubicació conjunta dels laboratoris 

estudiats. 

 
Figura 63: Ubicació laboratoris espanyols 
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5.4.1 Escola de Camins de Barcelona 

5.4.1.1 Ubicació 

L’escola de Camins està ubicada al oest de la ciutat de Barcelona, al oest del país, a 

160 km de la frontera amb França, a 960 km de la frontera amb Portugal i a 610 km de 

la capital espanyola. 

 
Figura 64: Ubicació Escola de Camins de Barcelona 

Barcelona és una ciutat espanyola, capital de la província homònima i de la comunitat 

autònoma de Catalunya. És la segona capital més poblada d’Espanya darrere de 

Madrid i la seva àrea metropolitana és la sisena més poblada de la Unió Europea. 

Aquesta concentra el 66% de la població de tota la comunitat. 

El port de Barcelona juntament amb l’aeroport del Prat i la seva extensa àrea 

industrial, són els motors de l’economia de la ciutat. 

5.4.1.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Barcelona-El Prat: descrit en l’apartat 5.4.1.2, està situat a 17 km al sud-

oest de l’escola. El trajecte es realitza per la C31. 
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2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Granollers: descrit en l’apartat 5.4.1.2, està situat a 33 km al sud de la 

l’escola. El trajecte es realitza per l’autopista AP7. 

A més d’aquesta estació de les afores de la zona metropolitana de Barcelona, hi ha 

l’estació de càrrega/descàrrega de mercaderies del port de Barcelona. 

3. Xarxa marítima: 

Port de Barcelona: està situat a 12 km al sud de l’escola i el trajecte es realitza per la 

ronda de dalt, via que travessa la ciutat. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista AP2 (Madrid-Barcelona),  autopista AP7 (França-Guadiaro), Carretera 

C16 (Barcelona-Puigerdà), carretera C17 (Barcelona-Ripoll), carretera C31 (Vendrell-

Figueres), C58 (Barcelona-Castellbell i Vilar) i autovia A2 (Madrid-El Petrús). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes AP7 

per desplaçament a França i l’autovia A2 i A5 (Madrid-Portugal) per desplaçaments a 

Portugal. 

5.4.1.3 Àmbit d’aplicació 

En l’Escola de Camins de la Universitat politècnica de Catalunya contem amb dos 

departaments d’anàlisi d’estructures i materials: el departament de resistència de 

materials i estructures a l’enginyeria i el departament d’enginyeria de la construcció. 

Departament de resistència de materials i estructures a l’enginyeria: l’àmbit de recerca 

i transferència de tecnologia i coneixement del departament són la resistència de 

materials en el sentit més ampli. Es concreta en l’anàlisi, disseny, càlcul i optimització 

d’elements resistents, components estructurals i estructures; especialment en 

comportaments complexes, fenòmens d’inestabilitats, estructures lleugeres, mesures i 

verificacions experimentals; i buscant sempre l’aprofundiment en el coneixement i la 

innovació de conceptes i d’aplicacions. 

Departament de l’enginyeria de la construcció: l'objectiu del Grup de Recerca en 

Tecnologia d'Estructures és contribuir a la millora del projecte, anàlisi, construcció i 

avaluació d'estructures, tant de nova planta com estructures existents de formigó 

armat i pretesat, acer, fusta i maçoneria, com ara ponts, edificis, preses, dipòsits i 

construccions històriques. Amb aquest objectiu es busca desenvolupar materials, 

mètodes de càlcul, processos de producció, sistemes estructurals, procediments de 
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construcció, mètodes de construcció, tècniques d'avaluació, reparació i reforçament i 

sistemes estructurals nous, així com millorar les prestacions dels existents. Amb 

aquesta finalitat es desenvolupen models conceptuals i numèrics que es validen 

experimentalment mitjançant assaigs a gran escala sobre elements i estructures al 

Laboratori de Tecnologia d'Estructures, així com la realització de proves de càrrega i el 

monitoratge d'estructures in situ. 

5.4.1.4 Tipus d’assaigs 

L’escola de camins conta amb quatre laboratoris: els laboratoris de tecnologia de la 

construcció Luís Agulló i de materials de construcció que corresponen al departament 

de l’enginyeria de la construcció, i els laboratoris de LERMA (laboratori d’elasticitat i 

resistència de materials) i de LITEM (laboratori per a la innovació d’estructures i 

materials). Nosaltres ens centrarem amb el laboratori de tecnologia de la construcció 

Luís Agulló i el laboratori de LERMA. Seguidament detallarem els assaigs que es 

realitzen a cada un dels laboratoris. 

Laboratori de tecnologia de la construcció Luís Agulló: en aquest laboratori es pot 

realitzar qualsevol tipus d’assaig estàtic o dinàmic d’estructures per a la construcció 

(compressió, tracció, flexió, fatiga, fissura, torsió). 

Laboratori LERMA: en aquest laboratori es poden realitzar assaigs estàtics (tracció, 

compressió, flexió, etc.), assaigs de fatiga, assaigs d’impacte, assaigs cíclics i control 

per desplaçament, deformació o forma. A més també es podem realitzar assaigs de 

components (elements estructurals, elements d’instal·lacions, components 

d’automoció, etc.). 

5.4.1.5 Tipus de maquinària 

Laboratori de tecnologia de la construcció Luís Agulló: 

- Llosa de càrrega i llum d'assajos de 80 tones de capacitat de tir. 

 
Figura 65: Llosa de càrrega 
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- Mur de reacció amb servoactuadors de 350 kN i 250 kN. 

 
Figura 66: Mur de reacció 

- Pòrtic de càrrega amb servoactuador de 1 MN a compressió. 

 
Figura 67: Pòrtic de càrrega vertical 

- Màquina d'assaig dinàmica servohidràulica axial amb bastidor 2 columnes i 
cilindre +/- 500 kN. 

 
Figura 68: Màquina d’assaigs dinàmics de 2 columnes 
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- Màquina d'assaig dinàmics servohidràulica axial amb bastidor 4 columnes i 
cilindre +/- 1.000 kN. 

 
Figura 69: Màquina d’assaigs dinàmics de 4 columnes 

- Màquina d'assaig de compressió de 3 MN de capacitat de càrrega. 

 
Figura 70: Màquina d’assaigs de compressió 

- Màquina d'assaig de compressió de 4,5 MN de 4 columnes. 

 
Figura 71: Màquina d’assaigs de compressió de 4 columnes 

- Bastidors de fluència amb gat pla amb una pressió màxima de 200 bar. 
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- Planta de formigó automàtica de 250 litres de capacitat. 

 
Figura 72: Planta automàtica de producció de formigó 

- Pastadora per a pastes i morters de 5 litres de capacitat. 
- Viscosímetre per a formigons. 
- Càmeres climàtiques. 
- Càmera d'assaig transitable amb ambient controlable. 

Laboratori LERMA: 

- Màquina servo hidràulica, amb control per computador (MTS) de +/- 250 kN. 

 
Figura 73: Màquina servo hidràulica 

- Bancada d'assaigs multi funció de +/- 100 kN. 

 
Figura 74: Bancada d’assaigs multi funció 
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- Màquina electromecànica d'assaigs universal, estàtica +/- 10 kN. 

 
Figura 75: Màquina universal d’assaigs estàtics 

Pòrtic de càrrega vertical de 400 kN de capacitat màxima. 

 
Figura 76: Pòrtic de càrrega vertical 

- Marc de càrregues longitudinal de 200 kN de capacitat màxima. 

 
Figura 77: Marc de càrregues longitudinal 
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- Banc d'assaig biaxial de 400 kN. 

 
Figura 78: Banc d’assaig biaxial 

- Sistemes d’adquisició de dades. 

5.4.1.6 Línies d’investigació 

Laboratori de tecnologia de la construcció Luís Agulló: 

- Caracterització en estat fresc i endurit de formigons. 

- Caracterització de materials de construcció. 

- Assaigs d’elements estructurals de formigó armat i pretesat, estructures 

metàl·liques, elements d’obra de fàbrica, etc. 

- Assaigs de gran escala. 

- Monitorització d’estructures. 

Laboratori LERMA: 

- Anàlisi experimental de tensions. 

- Assaig mecànic de components. 

- Estructures. 

- Mecànica de medis continus. 

- Resistència de materials. 

- Simulació numèrica. 
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5.4.1.7 Organització interna 

Laboratori de tecnologia de la construcció Luís Agulló: 

- 1 director i responsable de laboratori. 

- 5 tècnics de laboratori. 

Laboratori LERMA: 

- 1 catedràtic. 

- 2 professors agregats. 

- 2 professors col·laboradors. 

- 1 professor adjunt. 

- 1 professor ajudant. 

- 1 tècnic de suport. 

- 2 tècnics de laboratori. 
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5.4.2 Centro de Estudios y Experimentación Civil (CEDEX) 

5.4.2.1 Ubicació 

El centre de CEDEX està situat al Parc del Retiro, al centre de la capital espanyola, a 

470 km de la frontera amb França i a 330 km de la frontera amb Portugal 

 
Figura 79: Ubicació CEDEX 

Madrid és la capital del país i de la Comunitat de Madrid. És la ciutat més gran i 

poblada del país i la seva àrea metropolitana és la tercera més gran de la Unió 

Europea només superada per Berlín i Londres. 

Com a capital de l’estat, Madrid conta amb les seus del govern, Corts Generals, 

ministeris, institucions i organismes associats. 

És la quarta ciutat més rica d’Europa darrere de París, Londres i Berlín. El sector 

serveis és el que lidera l’activitat econòmica amb 8,5% del PIB. 

5.4.2.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Barajas: està situat al nord-est de la ciutat de Madrid, a 12 km del centre. 

És el principal aeroport del país i el quart d’Europa. Consta de quatre terminals de 

passatgers i una zona de mercaderies. A finals del 2011, la companyia Iberia i Aena 

van firmar un contracte per construir una nova terminal de càrrega que convertirà 

aquest aeroport en el hub principal de mercaderies enviades a països 
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llatinoamericans. Respecte el centre, està situat a 17 km al nord-est. El trajecte es 

realitza per l’autovia A2. 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Madrid-Abroñigal: és una estació ferroviària dedicada exclusivament al 

tràfic de mercaderies. Està ubicada al sud-est de la ciutat de Madrid, a un km de 

l’estació d’Atocha, l’estació més gran i important de la ciutat. Respecte el centre, està 

situada a 7 Km al sud. 

3. Xarxa marítima: 

A Espanya hi ha una gran quantitat de ports marítims que conten amb molls de 

càrrega/descàrrega per a mercaderies. En aquest cas descriurem els ports més 

importants ja que, la comunitat de Madrid, està a centre de la península i la proximitat 

no és un factor important. 

Port de Algeciras: també coneguda com el “Puerto de la bahía de Algeciras”, és un 

port comercial, pesquer i de passatgers situat al sud de la comunitat autònoma 

d’Andalusia. Està composta de nombroses infraestructures marítimes disseminades al 

llarg de tota la costa d’Algeciras. És el primer port d’Espanya i del Mediterrani en el 

transport de mercaderies. Respecte el centre, està situat a 670 km al sud i el trajecte 

es realitza per l’autovia A4. 

Port de Barcelona: Respecte el centre, està situat a 620 km al nord-est i el trajecte es 

realitza per l’autopista AP2 i l’autovia A2. 

Port de Bilbao: situat a la riera del Ibaizabal, és el port més gran del País Basc i un 

dels més grans de la província de Vizcaya. Competeix amb el port de Lisboa per ser el 

port amb més moviments de mercaderies de l’arc Atlàntic Europeu. Respecte el 

centre, està situat a 400 km al nord i el trajecte es realitza per l’autovia A1. 

Port de València: està ciutat a l’est de la ciutat de València, limitat al nord per les 

platges de la ciutat. Al sud es troba la nova terminal i la zona logística. És un dels ports 

més importants de l’estat en el moviment de mercaderies pel mediterrani. Respecte el 

centre, està situat a 370 km a l’est i el trajecte es realitza per l’autopista AP36 i 

l’autovia A3. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autovia A1 (Madrid-San Sebastià), autopista AP1 (Burgos-Irún), autopista R1 

(Madrid-El molar), autovia A2 (Madrid-El Petrús), autopista AP2 (Madrid-Barcelona),  

autopista R2 (Madrid-Guadalajara), autovia A3 (Madrid-València), autopista R3 
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(Madrid-Arganda del Rey), autovia A4 (Madrid-Càdiz), autopista R4 (Madrid-Ocaña), 

autovia A5 (Madrid-Portugal), autopista R5 (Madrid-Navalcarnero) i autovia A6 

(Madrid-La Corunya). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes AP1 o 

AP2 i AP7 (França-Guadiaro) per desplaçament a França i l’autovia A5 per 

desplaçaments a Portugal. 

5.4.2.3 Àmbit d’aplicació 

El Centre d’Estudi i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX) proporciona 

recolzament multidisciplinari en les tecnologies de l’enginyeria civil, l’edificació i el medi 

ambient, i dóna assistència a les administracions i institucions públiques com a 

empreses privades. 

Es composa de una sèrie de unitats tècniques especialitzades denominades centres i 

laboratoris, que proporcionen assistència tècnica d’alt nivell, investigació aplicada i 

desenvolupament tecnològic en el  marc de l’enginyeria civil: porta i cotes, hidràulica, 

carreteres, estructures i materials, geotècnica, tècniques aplicades a l’enginyeria civil i 

al medi ambient i estudis històrics de les obres públiques. 

5.4.2.4 Tipus d’assaigs 

Dins de l’estructura de CEDEX, podem trobar els següents centres i laboratoris: 

- Centre d’estudis de ports i canals. 

- Centre d’estudis hidrogràfics. 

- Centre d’estudis del transport. 

- Centre d’estudis de tècniques aplicades. 

- Laboratori central d’estructures i materials. 

- Laboratori de geotècnia. 

- Laboratori interoperabilitat ferroviària. 

Nosaltres ens centrarem amb els tipus de tècniques que es porten a terme al laboratori 

central d’estructures i materials, que són els següents: 

- Assaigs sísmics d’estructures completes o a escala. 

- Assaigs d’anàlisi modal per la determinació de freqüències, formes  i 

amortiments modals. 

- Assaigs de sistemes de control d’estructures per la comprovació i optimització 

dels algoritmes de control. 

- Deformació i fractura de materials de construcció. 

- Estudis de fatiga de materials. 
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- Estudis estàtics i dinàmics d’elements constructius. 

- Assaigs de simulació sísmica de càrrega. 

5.4.2.5 Tipus de maquinària 

El laboratori central d’estructures i materials conta amb els següents equips: 

- Simulador sísmic amb sis graus de llibertat per a peces amb un pres màxim de 

10 tones. 

 
Figura 80: Simulador sísmic 

- Mur de reacció de 5,2x3 metres i dos cilindres de 147 KN. 

 
Figura 81: Mur de reacció 

- Màquina universal dinàmica de 16,3 MN de rang estàtic i 13 MN de rang 

dinàmic. 

 
Figura 82: Màquina universal per assaigs estàtics i dinàmics 
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5.4.2.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació/activitat del centre són: 

- Assaigs de probes de càrrega en ponts de ponts de carretera, ferrocarril i 

edificacions. 

- Assaigs  al laboratori d’elements estructurals: bigues, lloses, juntes, etc. 

- Anàlisi experimental per a l’obtenció del comportament dinàmic d’estructures. 

- Seguiment remot del comportament d’estructures: ponts i edificació. 

- Assaigs de vibracions i xoc d’elements mecànics: material mòbil ferroviari i 

elements sotmesos a vibracions. 

- Simulació sísmica. 

5.4.2.7 Organització interna 

L’organigrama del centre és el següent: 

- Direcció. 

- Ganivet; cap de relacions externes i activitats comercials. 

- Secretaria. 

- Un director i responsable per a cada un dels centres i laboratoris. 

Per poder realitzar tots els treballs en cadascun dels laboratoris i centres dels que 

conta CEDEX, s’ha de poder contar amb una plantilla considerablement extensa. En 

aquest aspecte, no s’ha trobat informació, però per lògica podem dir que el volum de 

treballadors és elevat. 
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5.4.3 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja(CSIS) 

5.4.3.1 Ubicació 

L’ institut CSIS està situat a la part nord de la ciutat de Madrid, a 470 km de la frontera 

amb França i a 330 km de la frontera amb Portugal. 

 
Figura 83: Ubicació CSIS 

5.4.3.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Barajas: descrit en l’apartat 5.4.3.2, està situat a 13 km l’est del institut. El 

trajecte es realitza per l’autovia A2. 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Madrid-Abroñigal: descrit en l’apartat 5.4.3.2, està situada a 12 Km al sud 

del institut. 

3. Xarxa marítima: 

Port de Algeciras: està situat a 690 km al sud del institut i el trajecte es realitza per 

l’autovia A4. 

Port de Barcelona: està situat a 620 km al nord-est del institut i el trajecte es realitza 

per l’autopista AP2 i l’autovia A2. 
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Port de Bilbao: està situat a 400 km al nord del institut i el trajecte es realitza per 

l’autovia A1. 

Port de València: està situat a 370 km a l’est del institut i el trajecte es realitza per 

l’autopista AP36 i l’autovia A3. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autovia A1 (Madrid-San Sebastià), autopista AP1 (Burgos-Irún), autopista R1 

(Madrid-El molar), autovia A2 (Madrid-El Ptrús), autopista AP2 (Madrid-Barcelona),  

autopista R2 (Madrid-Guadalajara), autovia A3 (Madrid-València), autopista R3 

(Madrid-Arganda del Rey), autovia A4 (Madrid-Càdiz), autopista R4 (Madrid-Ocaña), 

autovia A5 (Madrid-Portugal), autopista R5 (Madrid-Navalcarnero) i autovia A6 

(Madrid-La Corunya). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes AP1 o 

AP2 i AP7 (França-Guadiaro) per desplaçament a França i l’autovia A5 per 

desplaçaments a Portugal. 

5.4.3.3 Àmbit d’aplicació 

El Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja (IETcc) és un centre del 

Consell Superior de Investigacions Científiques que pertany a l’Àrea de Ciències i 

Tecnologia de Materials. La seva funció fonamental es portar a terme investigacions 

científiques i desenvolupaments tecnològics en el camp de la construcció i dels seus 

materials. Aquest objectiu s’aconsegueix a través del desenvolupament de projectes 

de I+D+i, finançats pel Pla Nacional de Investigació de la Unió Europea i les 

comunitats autònomes, així com a través de contractes d’investigació amb empreses 

del sector de la construcció. 

Al institut també es dóna suport científic i tècnic al sector de la construcció a través 

dels seus serveis d’assistència tècnica i a través dels seus treballs de certificació i 

acreditació de materials, productes i sistemes per a la construcció i edificació.  

5.4.3.4 Tipus d’assaigs 

Qualsevol tipus d’assaig estàtic o dinàmic de grans estructures (compressió, tracció, 

flexió, fatiga, fissura, torsió), assaigs no destructius, etc., és perfectament assumible 

per aquest institut ja que conta amb una gran diversitat de maquinària i una llarga 

plantilla de personal especialitat en cada tipus d’assaig.  
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5.4.3.5 Tipus de maquinària 

El institut conta en la seva infraestructura dels següents laboratoris amb una capacitat 

operativa i varietat de maquinària molt més elevada que qualsevol laboratori 

d’estructures universitari existent a l’estat: 

- Laboratori d’instal·lacions hidràuliques. 

- Laboratori d’acústica. 

- Laboratori d’assaigs mecànics. 

- Laboratori de formigons. 

- Laboratori de química. 

- Laboratori de reciclat de materials. 

- Laboratori d’assaigs mecànics a pastes i morters. 

- Laboratori de tractament hidrotermal. 

- Laboratori de materials vitris i ceràmics. 

- Laboratori d’assaigs físics. 

- Laboratori d’assaigs químics. 

- Laboratori DIT 

A continuació detallarem les màquines més importants de què conta el institut sense 

fer referència a quin laboratori es tracta, ja que anomenarem la maquinaria que ens 

interessa per l’estudi: 

- Màquines universals de tracció-compressió de fins a 50 KN. 

- Premses hidràuliques de càrregues dinàmiques de 10 MN, 1 MN i 500 KN. 

- Cilindres hidràulics de càrregues dinàmiques de fins a 630 KN. 

- Premses de compressió estàtiques de fins a 100 MN. 

- Cilindres hidràulics de càrregues estàtiques de fins a 25 MN. 

- Marc d’assaig de 5 MN. 

- Cèl·lules de càrrega de compressió de fins a 10 MN. 

- Cèl·lules de càrrega de tracció-compressió de fins a 1,13 MN. 

- Captadors de desplaçaments extensomètrics i resistius. 

- Extensòmetres de +/- 10 mm. 

- Balances electròniques. 

- Multímetres i multímetres escàner. 

- Sistemes de captació de dades. 

- Programes informàtics de càlcul estructural. 

A més, en el laboratori de formigons, es conta amb una planta automàtica per a la 

fabricació de diferents tipus de formigó. 
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5.4.3.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació del institut són: 

- Integració, compatibilitat i estabilitat de materials ceràmics i vitris en edificació i 

obra civil. 

- Noves solucions de materials compostos en enginyeria civil / estructures de 

membrana portants. 

- Enginyeria estructural i tecnologia del formigó. 

- Salubritat, protecció contra el soroll i vibracions i confort tèrmic. 

- Anàlisi experimental d’estructures. 

- Sistemes constructius per l’edificació sostenible. 

- Estalvi d’energia i reducció de les emissions dels edificis. 

5.4.3.7 Organització interna 

A continuació, es mostra l’organigrama complet del institut: 

 
Figura 84: Organigrama departaments 

Dintre del departament de construcció tenim el següent personal: 

- 1 cap de departament. 

- 1 secretaria. 

- 19 científics en plantilla. 

- 21 científics que no estan en plantilla. 

- 1 treballador no científic en plantilla. 

- 3 treballadors de recolzament. 

- 3 treballadors amb altres funcions.  
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5.4.4 Universidad Politécnica de Madrid 

5.4.4.1 Ubicació 

La Universitat Politècnica de Madrid està ubicada al centre de la capital espanyola , a 

470 km de la frontera amb França i a 330 km de la frontera amb Portugal. 

 
Figura 85: Ubicació Universidad Politécnica de Madrid 

5.4.4.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Barajas: descrit en l’apartat 5.4.3.2, està situat a 13 km al nord de la 

universitat. El trajecte es realitza per l’autovia M40. 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Madrid-Abroñigal: descrit en l’apartat 5.4.3.2, està situada a 11 Km a l’est 

de la universitat. 

3. Xarxa marítima: 

Port de Algeciras: està situat a 670 km al sud del politècnic i el trajecte es realitza per 

l’autovia A4. 

Port de Barcelona: està situat a 620 km al nord-est del politècnic i el trajecte es realitza 

per l’autopista AP2 i l’autovia A2. 
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Port de Bilbao: està situat a 400 km al nord del politècnic i el trajecte es realitza per 

l’autovia A1. 

Port de València: està situat a 360 km a l’est del politècnic i el trajecte es realitza per 

l’autopista AP36 i l’autovia A3. 

1. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autovia A1 (Madrid-San Sebastià), autopista AP1 (Burgos-Irún), autopista R1 

(Madrid-El molar), autovia A2 (Madrid-El Ptrús), autopista AP2 (Madrid-Barcelona),  

autopista R2 (Madrid-Guadalajara), autovia A3 (Madrid-València), autopista R3 

(Madrid-Arganda del Rey), autovia A4 (Madrid-Càdiz), autopista R4 (Madrid-Ocaña), 

autovia A5 (Madrid-Portugal), autopista R5 (Madrid-Navalcarnero) i autovia A6 

(Madrid-La Corunya). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes AP1 o 

AP2 i AP7 (França-Guadiaro) per desplaçament a França i l’autovia A5 per 

desplaçaments a Portugal. 

5.4.4.3 Àmbit d’aplicació 

Dins de la universitat politècnica de Madrid podem trobar una diversitat molt de gran 

de laboratori d’assaigs de materials i laboratoris de calibratge. Per tal de realitzar el 

nostre estudi, ens centrarem en els següents laboratoris: 

Laboratori de resistència de materials: la seva àrea principal de treball són els assaigs 

de caracterització mecànica. La seva activitat principal es central en la comprovació 

resistent de peces de grandària mitjana (3 metres de longitud i 2 metres d’altura 

aproximadament), principalment utillatge aeronàutic i ferroviari. 

Laboratori d’assaigs no destructius: aquest laboratori té com a missió la realització 

d’homologacions, anàlisis, estudis, informes, etc., on s’hagin de realitzar assaigs no 

destructius i, eventualment, assaigs destructius. 

Laboratori d’assaigs de materials: aquest laboratori desenvolupa preferentment la seva 

activitat en el camp dels materials metàl·lics d’aplicació aeroespacial; acers, aliatges 

lleugers (aluminis, titani, magnesi) i superalitges per a temperatures elevades. 

Laboratori d’estructures: aquest laboratori treballa dins del camp d’estructures de 

l’edificació, contant amb una especial experiència dins del terreny de les estructures de 

fusta i estructures mixtes de fusta - formigó. 



 

Estudi dels diferents laboratoris 
d’assajos per a estructures de 

grans dimensions al sud 
d’Europa 

Projecte final de 
carrera

MEMÒRIA

 

106 
 

5.4.4.4 Tipus d’assaigs 

Laboratori de resistència de materials 

- Assaigs de comportaments de biomaterials mitjançant assaigs mecànics i 

fotoelàstics. 

- Assaig mecànics i fotoelàstics a formigons, armadures d’acer per a formigó i 

components per al camp de l’enginyeria civil. 

- Assaigs mecànics i fotoelàstics a acers, aparellatge elèctric i vidres i els seus 

components.  

Laboratori d’assaigs no destructius 

- Corrents induïdes. 

- Líquids penetrants. 

- Partícules magnètiques. 

- Radiografia. 

- Ultrasons. 

Laboratori d’assaigs de materials 

- Comportament a fatiga. 

- Determinació de la duresa, microduresa, trempabilitat, i del coeficient de 

fregament. 

- Assaig de corrosió sota tensions. 

- Assaig de tracció. 

- Estudi de la microestructura. 

- Estudi de la ruptura i errors en el servei. 

- Tractament tèrmic de mostres petites. 

Laboratori d’estructures: aquest laboratori realitza assaig a estructures per mitja de 

càrregues tant estàtiques com dinàmiques. 

5.4.4.5 Tipus de maquinària 

Laboratori de resistència de materials: 

- Premsa de tracció, compressió i flexió de 2.000 KN. 

- Premsa de compressió de 5.000 KN. 

- Premsa de tracció, compressió i flexió de 500 KN. 

- Marc de càrregues tracció-compressió de 200 KN per a peces de fins 2,5x2,5 

metres. 

- Màquina de tracció-compressió electromecànica de 100 KN. 

- Premsa de compressió de 50 KN. 
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- Màquina de torsió de 120 Nxm. 

- Pènduls d’impacte per a vidre i altres materials. 

- Màquina d’embotició profunda. 

- Duròmetre Rockwell, Brinel, Vickers. 

Laboratori d’assaigs no destructius: 

- Instal·lació fixa per a líquids penetrants per immersió. 

- Instal·lació de partícules magnètiques de 500 A. 

- Cabina blindada per inspecció per radiologia de 120 KV. 

- Tubs de rajos X de 200 KV. 

- Equip d’ultrasons digital i per control per ordinador. 

- Cuba per la inspecció per ultrasons en immersió. 

- Equips d’inspecció per corrent induïdes. 

Laboratori d’assaigs de materials: 

- Microscopi electrònic de rastreig. 

- Microscopi òptic de metal·logràfics. 

- Màquina universal d’assaigs de tracció dinàmica. 

- Màquina d’assaig de fatiga. 

- Forns per a tractaments tèrmics. 

- Duròmetre Rockwell, Brinel, Vickers. 

- Equip per assaigs de corrosió sota tensions. 

- Equips per a mesurar els coeficients de fregament. 

- Equip d’assaig Jominy. 

Laboratori d’estructures: 

- Màquina de flexió universal de 300 KN i 1 metre d’àmbit. 

- Pòrtic de càrrega de 300 KN i 5 metres d’àmbit. 

- Equip d’ultrasons. 

- Equip digital de desplaçaments i deformacions. 

5.4.4.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació d’aquests quatre grups de laboratori són: 

- Disseny i optimització d’estructures. 

- El foc a les estructures. 

- Estructures espacials. 

- Estructures de fàbrica. 

- Formigó armat. 

- Interacció terra - estructura. 
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- Mètodes computacionals d’anàlisi. 

5.4.4.7 Organització interna 

En l’organització interna de cada laboratori, la única informació que s’ha pogut 

recopilar és que, a cada laboratori, tenim un responsable però no sabem el número 

d’investigadors de cada grup. 
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5.4.5 Universidad de Burgos 

5.4.5.1 Ubicació 

La Universitat de Burgos està ubicada a la part oest de la cuitat de Burgos, al nord del 

país, a 240 km de la frontera amb França, a 350 km de la frontera amb Portugal i a 

250 km de Madrid. 

 
Figura 86: Ubicació Universidad de Burgos 

Burgos és una ciutat espanyola situada al nord de la Península Ibèrica, capital de la 

província homònima integrada a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, sent la 

segona població més habitada de la comunitat. 

La ciutat va experimentar una forta industrialització durant el segle XX, principalment 

en torn del sector automobilístic i de l’alimentació, propiciat per les bones 

comunicacions amb altres capitals com Valladolid i Vitòria. Aquests factors, units a un 

sector terciari desenvolupat, l’han convertit en la divuitena ciutat en activitat econòmica 

de l’estat.  

5.4.5.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Valladolid: està situat al terme municipal de Villanubla en la província de 

Valladolid, que pertany a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, a 10 km de la ciutat 

de Valladolid. És el principal aeroport de la comunitat autònoma i un dels més 
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importants del nord peninsular en quan a nombre de manufactures. Respecte a la 

universitat està situat a 130 km a l’oest i el trajecte es realitza per l’autovia A62. 

Aeroport de Leon: és un aeroport espanyol que pertany a AENA situat en els municipis 

de Valverde de la Virgen i San Andrés del Rabanedo, a 6 km a l’oest de la ciutat de 

Leon. És un aeroport de dimensions reduïdes on, el tant el trànsit de passatgers com 

el de mercaderies no té un volum considerable. Respecte a la universitat està situat a 

180 km al sud-oest i el trajecte es realitza per l’autovia A231. 

2. Xarxa ferroviària: 

Terminal de mercaderies de Villafría: és una estació ferroviària dedicada 

exclusivament al tràfic de mercaderies. Està ubicada al nord-est de la ciutat de Burgos, 

és una de les estacions de mercaderies més importants de la comunitat autònoma. 

Respecte a la universitat, està a escassos 6 km i el trajecte es realitza per la carretera 

nacional N120. 

3. Xarxa marítima: 

Port de Bilbao: està situat a 180 km al nord de la universitat i el trajecte es realitza per 

les autopistes AP1 i AP68. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autovia A1 (Madrid-San Sebastià), autopista AP1 (Burgos-Irún), autovia A6 

(Madrid-La Corunya), l’autopista AP2 (Madrid-Barcelona), l’autovia A62 (Burgos-

Portugal), l’autovia A231 (Onzonilla-Burgos) i la carretera nacional N120 (Logroño-

Vigo).  

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: les autopistes AP1 o 

AP1 i AP8 (Irún-Bilbao) per desplaçament a França i l’autovia A62 per desplaçaments 

a Portugal. 

5.4.5.3 Àmbit d’aplicació 

La universitat de Burgos té a la seva disposició el laboratori d’assaig per a estructures 

de grans dimensions. En aquest laboratori es poden realitzar assaig de validació 

estructural a escala 1:1 en elements de grans dimensions, sotmesos tant a carga 

estàtica com dinàmica. Aquesta activitat, acompanyada del desenvolupament de 

models numèrics, permet, si és necessari, proposar i/o desenvolupar solucions 

optimitzades a mida. 
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5.4.5.4 Tipus d’assaig 

El laboratori consta de tres grups d’investigació independents, els quals realitzen els 

següents assaigs: 

Grup d’investigació en tecnologia d’estructures: 

- Instrumentació i control d’estructures. 

- Anàlisi de càrrega d’estructures fins la ruptura. 

- Tomografia axial informatitzada. 

Grup de auscultació, instrumentació i control d’estructures: 

- Assaigs a gran escala d’elements estructurals  tant estàtics com dinàmics 

(compressió, tracció, flexió, fatiga, anàlisis de vibracions, etc.). El laboratori de 

la divisió de ciències i enginyeria dels materials de la universitat de Cantàbria 

col·labora en la realització d’aquests assaigs. 

Grup d’investigació en enginyeria de la edificació: 

- Assaigs de resistència a compressió, flexió, fatiga, resistència i duresa. 

- Grandària i forma de partícula. 

- Característiques geomètriques. 

- Densitat i absorció d’aigua, determinació de la massa. 

- Assaigs de caracterització. 

- Assaigs químics. 

5.4.5.5 Tipus de maquinària 

A continuació es mostren els equip en què conten cada grup d’investigació: 

Grup d’investigació en tecnologia d’estructures: 

- Pòrtic de reacció vertical amb una dimensió lliure de 2,50x3,50 metres. 

 
Figura 87: Pòrtic de reacció vertical 

- Pòrtic de reacció horitzontal amb una dimensió lliure de 3x2,40 metres. 

- Cilindre dinàmic de 500 KN. 
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Figura 88: Cilindre dinàmic 

- Premsa de ruptura de formigó de 3 MN. 

 
Figura 89: Premsa de ruptura de formigó 

- Cadena extensomètrica. 

 
Figura 90: Cadena extensomètrica 

Grup de auscultació, instrumentació i control d’estructures: 

- Equip hidràulic d’alta pressió (700 bar) amb capacitat per a subministrar pressió 

a 5 cilindres de forma simultània. 

- Cilindre estàtic de 5 MN. 

- Cilindres estàtics de 2 MN. 

- Cilindres estàtics de 1 MN. 

- Cadenes d’extensometria. 
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Grup d’investigació en enginyeria de la edificació: 

- 2 Màquines universals d’assaigs de 200 KN. 

- Premsa hidràulica de 1.200 KN. 

- Bancada de quatre agulles automàtiques amb control per ordinador per assaigs 

d’aire oclús en els morters frescos i pastes de ciment. 

- Equips per la mesura de la contracció o dilatació dels morters o pastes de 

ciment. 

- Maniabilímetre per a formigó (mesura la manejabilitat del formigó). 

- Maniabilímetre per a morters. 

- Màquina de desgast. 

- Màquina microdeval que s’utilitza per a mesurar la friabilitat de les arenes. 

- Molí per assaigs de desgast. 

- Provador d’adherència digital. 

- Equip d’ultrasons. 

- Mesurador d’humitats per a fusta i altres materials. 

- Equip per assaigs de mescles bituminoses. 

- Equips per assaigs de penetració de l’aigua en formigó. 

- Altres 

5.4.5.6 Línies d’investigació 

Grup d’investigació en tecnologia d’estructures: 

- Estudi del comportament en flexo compressió dels formigons d’alta resistència. 

- Estudi de les propietats mecàniques del formigó amb escòries de forn elèctric 

d’arc. 

- Anàlisi del formigó d’alta resistència amb càrregues dinàmiques i impulsives. 

- Transferència de tensions entre formigons “in situ” i formigons prefabricats. 

- Tensions rasants en formigons d’alta resistència. 

- Formigons d’alta resistència sotmesos a fatiga. 

- Comportament de formigons amb fibres sotmesos a càrregues dinàmiques. 

- Formigons reciclats amb escòries. 

Grup de auscultació, instrumentació i control d’estructures: 

- Desenvolupament de formigons estructurals amb comportaments millorats 

davant accions dinàmiques i impulsives. 

- Desenvolupament de noves solucions estructurals per al sector de la 

aerogeneració. 

- Assistència tècnica a operacions d’auscultació i control d’estructures en camp. 
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Grup d’investigació en enginyeria de la edificació: 

- Aplicació de les noves tècniques audiovisuals a l’ensenyament dels materials 

de construcció. 

- Aplicacions i propietats de nous materials polimèrics i plàstics. 

- Caracterització de les roques naturals per la utilització en edificació i obra civil. 

- Durabilitat de les roques naturals i altres materials. 

- Durabilitat química del formigó. 

- Estudi de la variació de les propietats de les roques naturals sotmeses a 

tractaments de protecció. 

- Investigació del patrimoni en edificació. 

5.4.5.7 Organització interna 

El laboratori conta amb personal de laboratori i amb 24 investigadors que estan 

organitzats de la següent forma. 

- Grup d’investigació en tecnologia d’estructures: 8 investigadors. 

- Grup de auscultació, instrumentació i control d’estructures: 2 investigadors. 

- Grup d’investigació en enginyeria de la edificació: 14 investigadors. 
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5.4.6 Universidad de Cantabria 

5.4.6.1 Ubicació 

La Universitat de Cantàbria està situada a la zona sud de la ciutat de Santander, a la 

part nord del país, a 220 km de la frontera amb França, a 480 km de la frontera amb 

Portugal i a 460 km de Madrid. 

 
Figura 91: Ubicació Universidad de Cantabria 

Santander és un municipi espanyol i una ciutat portuària, capital de dit municipi i actual 

capital de la comunitat autònoma de Cantàbria. Està situada a la costa nord de la 

Península Ibèrica. 

Santander, com a centre de serveis a escala regional, es localitzen importants 

institucions públiques i entitats privades amb un gran nombre de treballador: l’Hospital 

Universitari Marqués de Valdecilla, la Universitat de Cantàbria i el Banc Santander 

entre altres. Les activitats relacionades amb la cultura, l’oci i el turisme són molt 

importants en l’economia de la ciutat. 

5.4.6.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Santander: és un aeroport internacional espanyol de la xarxa d’AENA 

situat a 5 km de Santander, a la comunitat autònoma de Cantàbria. És l’únic aeroport 

d’aquesta comunitat i per tant, és un dels nodes fonamentals per al transport tant de 

passatgers com de mercaderies. Respecte a la universitat està situat a escassos 8 km 

al sud i el trajecte es realitza per l’autovia S10. 
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2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Torrelavega: és una estació ferroviària localitzada a la localitat de Tano, en 

el municipi espanyol de Torrelavega. Disposa de serveis de llarga i mitja distància i 

conten amb serveis logístics de l’estació Torrelavega-Mercancías. Respecte a la 

universitat, està situada a 27 km al sud i el trajecte es realitza per l’autovia A67. 

3. Xarxa marítima: 

Port de Bilbao: està situat a 100 km al nord de la universitat i el trajecte es realitza per 

l’autovia A8. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autopista AP1 (Burgos-Irún), autopista AP68 (Bilbao-Saragossa), l’autovia A62 

(Burgos-Portugal) i l’autovia A67 (Santander-Palència). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autopista AP8 i 

l’autovia A8 (Bilbao-Ferrol) per desplaçament a França i l’autovia A52 (Benavente-

Vigo) o l’autovia A62 per desplaçaments a Portugal. 

5.4.6.3 Àmbit d’aplicació 

El laboratori de la divisió de ciències i enginyeria dels materials (LADICIM) és un grup 

de I+D adscrit al departament de ciències i enginyeria del terreny i dels materials de la 

Universitat de Cantàbria i amb seu a l’escola tècnica superior de enginyers de camins, 

canals i ports de Santander. Aquest laboratori té la finalitat de traslladar a la societat i a 

les empreses el coneixement disponible en la universitat de l’àmbit de la ciència i la 

tecnologia de materials en els aspectes relacionats amb el comportament mecànic 

d’elements estructurals, principalment acer i formigó, amb especial incidència en els 

processos de fractura i fissuració. 

5.4.6.4 Tipus d’assaigs 

A continuació, es detallen els tipus d’assaigs realitzats en el laboratori: 

- Assaigs sobre metalls: Tracció, impacte, flexió, tracció lenta, assaig a alta i 

baixa temperatura, assaig KIC (mesura de la tenacitat en règim elàstic lineal i 

condicions de deformació plana i càrrega estàtica) i CTOD (desplaçament de 

l’obertura del front d’esquerda), assaigs de fatiga, assaigs de fissuració induïda 

per ambients agressius i assaigs de caracterització estructural. 

- Assaigs sobre formigons i petris: preparació de mostres, compressió, flexo 

compressió i compressió de morters, formigons i roques, tracció directa, 
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assaigs brasilers, assaigs de fatiga, porositat total i densitat, permeabilitat o 

penetració de l’aigua o a l’oxigen, distribució de la grandària dels pors en 

porosímetre de mercuri i assaigs d’humitat. 

- Caracterització cristal·logràfica i metal·logràfica: microscòpia òptica, 

microscòpia electrònica d’escombra, difractometria de rajos X. 

- Microscòpia electrònica i microanàlisi: preparació de mostres, micrografia vídeo 

impressora tèrmica, microanàlisi elemental, mapping i anàlisi de les 

concentracions d’hidrogen en els metalls. 

- Armadures actives de formigó: característiques mecàniques, doblegat 

alternatiu, característiques geomètriques, relaxació, fatiga, tracció desviada, 

corrosió sota tensió, doblegat simple i lliscament del fil central. 

- Assaigs ferroviaris: assaigs sobre plaques, sobre baines i cargols, sobre 

travesses, sobre conjunts de subjecció, sobre plaques elàstiques de seient i 

altres components ferroviaris. 

- Dispositius de cobriment i tancament: control general, ponderat, geomètric i 

funcional i metal·lografia. 

- Assaigs de superfície: corrosió, rugositat i microduresa. 

5.4.6.5 Tipus de maquinària 

El laboratori conta amb les següents màquines d’assaig: 

Caracterització mecànica: 

- Màquines universals dinàmiques d’assaig mecànics uniaxials (100 KN, 250 KN 

i 1.000 KN). 

- Bancada ranurada per assaigs mecànics multiaxials de caràcter dinàmic. 

- Premses hidràuliques per assaigs de compressió (fins a 1.500 KN). 

- Cilindres de càrrega (fins a 500 KN). 

- Màquina estàtica servo hidràulica (fins a 1.500 KN). 

- Màquina hidràulica i electromecànica amb cèl·lules de càrrega de 10 N,100 N i 

500 N de capacitat. 

- Màquina de detecció de concentració d’hidrogen en metalls. 

- Màquina de doblegat alternatiu de cables pretesats. 

- Màquina de tracció desviada de cordons d’acer de 7 cables. 

- Màquina de relaxació de cables i cordons pretesats. 

- Màquina per assaigs de tracció a baixa velocitat de deformació. 

- Equip instrumental d’assaigs d’impacte. 

- Duròmetre i microduròmetre. 
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Figura 92: Equips d’assaigs destructius 

Caracterització microestructural i metal·logràfica: 

- Microscopi òptic. 

- Microanàlisi per energia dispersiva de rajos X. 

- Sistema d’anàlisis i tractament d’imatges. 

- Servei general de difracció de rajos X. 

Altres: 

- Bateria de forns de tractaments tèrmics. 

- Càmera de boira salina per assaigs de corrosió accelerats. 

- Rugosímetre. 

- Aplicacions informàtiques per l’anàlisi mitjançant elements finits. 

5.4.6.6 Línies d’investigació 

Les principals línies d’investigació en les que el grup centre les seves activitats, 

principalment són les següents: 

- Caracterització microestructural i mecànica dels materials. 

- Micro mecanismes de fractura local. 

- Processos de deteriorament i envelliment en materials. 

- Integritat estructural. 

5.4.6.7 Organització interna 

LADICIM conta amb una plantilla de 20 treballadors organitzats de la següent forma. 

- 9 investigadors en plantilla. 

- 12 investigadors contractats temporalment i becaris. 

- 1 assessor de qualitat. 

- 1 auxiliar de laboratori. 

- 1 administratiu.   
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5.4.7 Universidad de Santiago de Compostela 

5.4.7.1 Ubicació 

El laboratori de la universitat de Santiago (PEMADE) està situada a la zona sud de la 

ciutat de Lugo, al nord-oest del país, a 620 km de la frontera amb França, a 180 km de 

la frontera amb Portugal i a 500 km de Madrid. 

 
Figura 93: Ubicació Universidad de Santiago de Compostela 

Lugo és un municipi d’Espanya i capital de la comarca i de la província que porta el 

mateix nom. Està ubicada al nord-est del país, a la comunitat autònoma de Galicia. 

Lugo conta amb una estació de tren de passatgers en el barri del Sagrado Corazón i 

una terminal de mercaderies entre dos polígons industrials a les afores de la ciutat. 

5.4.7.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de Santiago de Compostela: és un aeroport internacional gestionat per AENA 

situat a 16 km de Santiago de Compostela. És l’aeroport més gran de Galicia amb 

número de passatgers. També és un aeroport amb trànsit de mercaderies però durant 

els anys ha anat disminuint el volum. Respecte a la universitat està situat a 90 km a 

l’oest i el trajecte es realitza per la carretera nacional N547. 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de mercaderies de Lugo: és situada en el polígon industrial de O Ceao, a les 

afores de la ciutat. És una estació de mercaderies que està perdent el seu valor a 

causa de la marxa del seu principal client, Pasqual i el seu volum de mercaderies 
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transportades es va reduint any rere any. Respecte a la universitat, està situada a 12 

km al nord i el trajecte es realitza per la nacional N-VI. 

3. Xarxa marítima: 

Port de Vigo: és un port espanyol situat al nord-oest de la Península Ibèrica junt a 

l’oceà Atlàntic dins de la ciutat de Vigo. És un dels ports de pesca més importants del 

món i és el seu de las principals companyies pesqueres del món. Té un volum 

considerables de transports de mercaderies però no arriba al nivell dels principals 

ports del país. Respecte a la universitat, està situat a 190 km al sud i el trajecte es 

realitza per l’autopista AP9 i per  la carretera nacional N547. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: carretera nacional N-VI (Carretera de La Corunya) i la carretera nacional N547 

(Guntín-Lavacolla). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autovia A8 (Bilbao-

ferrol) per desplaçament a França i l’autovia A52 (Benavente-Vigo) o l’autopista AP-9 

(Ferrol-Portugal) per desplaçaments a Portugal. 

5.4.7.3 Àmbit d’aplicació 

La plataforma d’enginyeria de la fusta estructural (PEMADE) és una estructura de la 

Universitat de Santiago de Compostela per donar recolzament docent, investigador i 

de serveis de la societat en els aspectes de coneixements relacionats amb l’enginyeria 

de fusta amb fins estructurals. 

5.4.7.4 Tipus d’assaigs 

Els principals assaigs que es porten a terme són: assaigs de flexió, compressió i 

tracció segons les normes europees en vigor admetent estructures de 10 metres de 

longitud, 3 metres d’altura i 1,6 metres d’amplada. 

5.4.7.5 Tipus de maquinària 

Aquesta plataforma conta amb un laboratori especialitzat en assaigs mecànics per a 

l’avaluació de les propietats mecàniques de la fusta. 

El laboratori conta amb 3 cilindres hidràulics de 200 KN i un cilindre també hidràulic de 

600 KN.  
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Figura 94: Cilindres hidràulics 

El laboratori també conta amb una plataforma per realitzar serveis de caracterització 

mecànica de la fusta estructural, sent adequada també per a taulers i panells i quants 

projectes d’investigació o empreses desitgin fer ús de la mateixa per a realitzar els 

seus estudis o valoracions de capacitat resistent per al control de qualitat en obra. 

5.4.7.6 Línies d’investigació 

La línia principal d’investigació és l’assaig d’estructures de diferents tipus de fusta i 

compostos per tal de millorar les seves propietats mecàniques i la seva durabilitat. 

5.4.7.7 Organització interna 

El personal encarregat de la investigació i recerca en aquest laboratori és molt reduït ja 

que formen part de la unitat de gestió forestal sostenible, la qual s’encarrega de la 

investigació de tots els aspectes de l’activitat forestal (incendis, propietats de la fusta, 

gestió forestal, etc.). 

El laboratori d’estructures conta amb el següent personal: 

- El director de PEMADE. 

- 2 enginyers forestals encarregats de la investigació fixes en la plantilla de la 

plataforma. 

- 1 enginyer eventual a desenvolupa les mateixes tasques d’investigació. 

- 1 col·laborador extern. 
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5.4.8 Universidad de A Coruña (CITEEC) 

5.4.8.1 Ubicació 

El centre d’innovació tecnològica en edificació i enginyeria civil (CITEEC) de la 

Universitat de a Coruña està situat a la zona sud de la ciutat de a Coruña, al sud-est 

del país, a 700 km de la frontera amb França, a 650 km de la frontera amb Portugal i a 

270 km de Madrid. 

 
Figura 95: Ubicació CITEEC 

La Corunya és una ciutat i municipi d’Espanya. Pertany a la comunitat autònoma de 

Galicia i és la capital de la província homònima. 

Actualment, la comarca de la Corunya és la més rica de tota la comunitat autonòmica i 

el seu motor financer amb empreses com INDETEX que tenen la seu a la ciutat. 

5.4.8.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

Aeroport de A Corunya: antigament conegut com l’aeroport de Alvedro, és un aeroport 

espanyol de la xarxa d’AENA que es troba situat en el municipi de Cullero, a 7 km de 

centre de A Corunya. En els últims anys ha sofert una caiguda considerable en 

nombre de passatgers i en nombre de mercaderies transportades. Respecte al centre, 
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està situat a 11 km al sud i el trajecte es realitza per l’autopista AP9 per tal de no 

passar per l’interior de la ciutat.  

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de A Corunya-San Diego: és una estació únicament de mercaderies a les 

afores de la ciutat. Respecte al centre, està situada a escassos 3 km al sud i el trajecte 

es realitza per la carretera nacional N-VI. 

3. Xarxa marítima: 

Port de Vigo: està situat a 160 km al nord del centre i el trajecte es realitza per l’ 

autopista AP9. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: carretera nacional N-VI (Carretera de La Corunya) i l’autopista AP-9 (Ferrol-

Portugal). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autovia A8 (Bilbao-

ferrol) per desplaçament a França i l’autovia A52 (Benavente-Vigo) o l’autopista AP-9 

per desplaçaments a Portugal. 

5.4.8.3 Àmbit d’aplicació 

Hi ha dos grup d’investigació relacionats amb assaigs d’estructures de grans 

dimensions: grup de mecànica d’estructures i grup de construcció. Tenen dos àmbits 

d’aplicació comuns: assaigs estructurals (compressió, ductilitat, fractura, fatiga,etc) i 

anàlisis aerolàstics del comportament de ponts de grans dimensions.  

5.4.8.4 Tipus d’assaigs 

En aquest laboratori es porten a terme assaigs a materials tant estàtics com dinàmics 

(tracció, compressió, flexió, etc.), com també assaigs de fatiga i durabilitat. 

5.4.8.5 Tipus de maquinària 

Tant el grup de mecànica d’estructures com el grup de construcció, utilitzen dos 

laboratoris: el laboratori de construcció i el laboratori d’estudis aerolàstics. 
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Laboratori de construcció:  

- Pòrtic de reacció vertical. 

 
Figura 96: Pòrtic de reacció vertical 

- Mur de reacció dotat de diferents ancoratges, que possibilita l’aplicació 

horitzontal de càrregues tant dinàmiques com estàtiques. Aquest mur de 

reacció és únic a Espanya. 

 
Figura 97: Mur de reacció 

- Planta automàtica de preparació de formigó, amb càmeres d’ambient controlat 

de gran volum i amb modern sistemes de recollida de dades. 

 
Figura 98: Planta automàtica de preparació de formigó 

- 2 Màquines hidràuliques dinàmiques d’assaigs mecànics de 50 Tm. 
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- 1 Màquina hidràulica pseudo-dinàmica d’assaigs mecànics de 270 Tm i 1 metre 

de carrera de pistó. 

- 1 Màquina hidràulica dinàmica d’assaigs mecànics de 120 Tm. 

 
Figura 99: Màquina hidràulica dinàmica 

- 1 premsa de 1500 Tm per assaigs amb elements de fins a 6 metres d’alçada. 

 
Figura 100: Premsa de grans dimensions 

Laboratori d’estudis aerolàstics: 

- Túnel de vent aerodinàmic amb una càmera d’assaig de 1 m2 de secció. El 

caudal màxim d’aire és de 32 m3/s. El nivell de turbulència és menor del 0,5%. 

Per la instrumentació dels models i l’adquisició de dades es disposa de 3 

acceleròmetres de fins a 300 Hz, 6 cèl·lules de càrrega de 5 kg, un sonda pilot, 

4 pistons neumàtics per la subjecció dels models seccionals, un baròmetre i un 

termòmetre de precisió i un sistema informàtic compost per 7 ordinadors per la 

recol·lecció de dades. 
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Figura 101: Túnel de vent 

5.4.8.6 Línies d’investigació 

Grup de mecànica d’estructures:  

- Optimització d’estructures, aeroelasticitat, patologies i estructures 

aeronàutiques. 

Grup de construcció: 

- Assaigs de compressió a formigó i formigó pretesat. 

- Assaigs estructurals no destructius. 

- Assaigs de fluència del formigó. 

5.4.8.7 Organització interna 

Grup de mecànica d’estructures:  

- 1 coordinador. 

- 7 investigadors especialitzats en diferents camps de l’enginyeria. 

Grup de construcció: 

- 1 coordinador. 

- 10 investigadors especialitzats en diferents camps de l’enginyeria. 

A més a més del personal del grups d’investigació, el centre també conta amb el 

següent personal: 

- 1 responsable de coordinació global del centre. 

- 1 tècnic superior en sistemes mecànics. 

- 3 tècnics especialistes de laboratori. 

- 1 administrativa. 
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5.4.9 Universidad de Castilla la Mancha 

5.4.9.1 Ubicació 

La Universitat de Castella la Manxa està situada a la zona sud de la ciutat d’Albacete, 

al nord-oest del país, a 700 km de la frontera amb França, a 210 km de la frontera amb 

Portugal i a 600 km de Madrid. 

 
Figura 102: Ubicació Universidad de Castilla la Mancha 

Albacete és una ciutat espanyola, capital de la província homònima i dins de la 

comunitat autònoma de Castella la Manxa. Localitzada al sud-est del altiplà central és 

la ciutat amb més densitat de població de la comunitat. 

Actualment Albacete basa la seva economia en el sector comercial i de serveis. La 

indústria també és un motor important generador de lloc de treball, contant amb 

extenses zones industrials, especialment el sector aeronàutic. A més, l’ajuntament ha 

iniciat un programa per desenvolupar una nova economia productiva basada en el 

coneixement, amb una estreta unió amb la universitat. 

5.4.9.2 Infraestructures pròximes 

1. Xarxa aeroportuària: 

A la comunitat de Castella la Manxa hi ha dos aeroports actius: l’aeroport d’Albacete i 

el de Ciudad Real. El primer no té la capacitat operativa suficient per a càrrega 

/descàrrega de mercaderies i el segon té la capacitat però, en aquest moment, no hi 

opera cap companyia. Per aquest motiu, el desplaçament de les càrregues amb avió 

es realitzaria a l’aeroport més pròxim que complís el requisits; l’aeroport de València. 
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Aeroport de València: denominat també aeroport de Manises, és un aeroport espanyol 

gestionat per AENA situat entre els termes municipals de Manises i Quart de Poblet, a 

les proximitats de la ciutat de València. Tot i que el tràfic que suporta és 

majoritàriament de passatgers, també té un gran volum de tràfic de mercaderies. 

Respecte a la universitat, està a 170 km al nord-est i el trajecte es realitza per l’autovia 

A3 i la carretera nacional N322. 

2. Xarxa ferroviària: 

Estació de Albacete-Los Llanos: es troba situada al nord-est de la ciutat, inclosa dins 

de la xarxa d’estacions d’ADIF. És la major estació de ferrocarril de Castella la Manxa i 

una de les més preparades en el sector de les mercaderies amb la terminal logística. 

Respecte a la universitat, està situada a escassos 5 km al nord realitzant el trajecte per 

la perifèria de la ciutat 

3. Xarxa marítima: 

Port de València: està situat a 180 km a l’est de la universitat i el trajecte es realitza 

per l’autovia A3 i la carretera nacional N322. 

4. Xarxa de carreteres: 

Les principals xarxes viàries utilitzades pel transport de mercaderies d’àmbit estatal 

són: autovia A3 (Madrid-València) i carretera nacional N322 (Còrdoba-València). 

Per transports no estatals, s’utilitzen les següents xarxes viàries: l’autovia AP7 

(França-Guadiaro) per desplaçament a França i la carretera nacional N430 (Badajoz-

València) per desplaçaments a Portugal. 

5.4.9.3 Àmbit d’aplicació 

En l’àrea d’investigació de la Universitat de Castella la Manxa tenim nombrosos grups 

d’enginyeria que realitzen treballs en diferents sectors. Estudiarem dos àrees que es 

centren en la investigació de materials per a la construcció: 

- Grup de mecànica de materials: es centren en l’estudi i assaig de formigons 

armats d’alta resistència. 

- Grup de projectes d’estructures: es centren en l’estudi i assaig de les 

estructures que componen els ponts. 
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5.4.9.4 Tipus d’assaigs 

En aquest laboratori es porten a terme assaigs a materials tant estàtics com dinàmics 

(tracció, compressió, flexió, etc.), com també assaigs de fatiga i durabilitat i assaigs de 

xoc. 

5.4.9.5 Tipus de maquinària 

Els dos grups analitzen el mateix tipus de material. Per això comparteixen el mateix 

laboratori. A continuació detallarem les diferents màquines que el componen: 

- Màquina servo hidràulica dinàmica d’assaigs mecànics Instron 8805 de 1 MN. 

- Màquina servo hidràulica dinàmica d’assaigs mecànics Instron 8805 de 250 

KN. 

 
Figura 103: Màquina hidràulica dinàmica 

- Màquina d’assaigs estàtics de 3 MN de capacitat Servosis. 

 
Figura 104: Màquina d’assaigs estàtics 
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- Pòrtic de reacció vertical de 2,5 MN. 

 
Figura 105: Pòrtic de reacció vertical 

- Torre de caiguda de 8 KJ per assaigs a alta velocitat de deformació. 

 
Figura 106: Torre de caiguda 

- Sistemes d’adquisició de dades: extensòmetres resistius i inductius, 

amplificadors, oscil·loscopis, etc. 

-  Ordinadors i softwares per l’adquisició de dades de la màquines d’assaigs. 

A més aquest laboratori està acompanyat per altres laboratoris, com poden ser el 

laboratori de formigonat, anàlisi químic i microscòpic, i per un taller mecànic per a la 

fabricació d’utillatges. 

5.4.9.6 Línies d’investigació 

Grup de mecànica de materials: 

- Caracterització mecànica avançada de materials: ductilitat, fractura, fatiga, etc. 

- Realització d’assaigs estructurals: bigues, murs, pòrtics, travesses, etc. 

- Simulació numèrica avançada del comportament del material i del 

comportament estructural. 
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Grup de projectes d’estructures: 

- Treballs d’assessoria científica tècnica per a projectes i assistències tècniques 

a obra. 

- Dinàmica d’estructures: sismologia, anàlisis dinàmic i anàlisis de ressonància. 

- Estructures evolutives: redistribució dels esforços per fluència. 

- Estudi del tensat d’estructures amb tirants. 

- Inspecció d’estructures. 

- Revisió independent de projectes.  

5.4.9.7 Organització interna 

Grup de mecànica de materials: està format pel següent personal: 

- 1 doctor d’enginyeria de camins, canals i ports que és el responsable del grup. 

- 5 doctors en diferents camps de l’enginyeria (camins, aeronàutica i materials) 

que són una part dels investigadors. 

- 4 enginyers especialitzats en diferents camps (Camins, agrònom i tècnic 

agrícola) que també fan les funcions d’investigadors. 

- 1 tècnic de laboratori. 

- 1 ajudant de laboratori. 

Grup de projectes d’estructures: està format pel següent personal: 

- 3 doctors d’enginyeria de camins, canals i ports que realitzen tasques 

d’investigació. 
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6. Característiques del nou laboratori 

Per mitjà dels dos estudis d’alternatives realitzats en l’annex, escollirem i justificarem 

les característiques idònies per a la implantació d’un nou laboratori d’estructures de 

grans dimensions al nostre país. 

L’estudi d’alternatives que hem realitzat, es centra en laboratoris que pertanyen al 

sector universitari i laboratoris que són institucions que estan subvencionades o 

pertanyen a l’estat. El nou laboratori tindrà caire privat. Es dedicarà a donar un servei 

d’assaigs i suport tècnic a empreses privades i institucions públiques en els camps de 

la construcció i de l’enginyeria civil. 

6.1 Ubicació/infraestructures pròximes 

A continuació es mostra la taula de puntuacions dels criteris de ubicació i 

infraestructures, amb les seves corresponents ponderacions.  

S’ha atorgat un valor major de ponderació al criteri de infraestructures pròximes (60%), 

ja que té més valor contar amb les principals xarxes de transport a les proximitats del 

laboratori que estar ubicat a les proximitats d’una gran ciutat. Per exemple, si el 

transport de mercaderies s’ha de realitzar amb vaixell, ja que el client està situat a les 

proximitats d’un port d’un altre país, es més factible que es situï a les proximitats d’un 

port, que a les proximitats d’una gran ciutat la qual està molt allunyada de qualsevol 

xarxa marítima.  

Criteri 
Pes 
(%) 

Barcelona
Madrid- Parc del 

Retiro 
Madrid centre 

Madrid 
nord 

Ubicació 40 9,00 9,00 9,00 9,00 

Infraestructures 
pròximes 

60 8,25 7,50 7,25 7,50 

Total 100 8,55 8,10 7,95 8,10 

Criteri 
Pes 
(%) 

Burgos Santander
A 

Corunya 
Santiago de 
Compotela 

Albacete 

Ubicació 40 7,00 4,00 6,00 4,00 7,00 

Infraestructures 
pròximes 

60 6,50 6,00 4,25 4,25 6,75 

Total 100 6,70 5,20 4,95 4,15 6,85 

Taula 1: Ubicació del nou laboratori 
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Com podem observar en la taula de ponderacions, la ciutat de Barcelona és la millor 

puntuada de les 9 ciutats que conformen. Això és degut a les següents avantatges que 

posseeix la ciutat: 

- És la segona ciutat més gran del país, després de Madrid i uns dels industrials 

de l’estat. 

- Molt bona comunicació amb França, per mitjà de l’autopista A7 que uneix 

Barcelona amb La Jonquera. 

- Bona xarxa de carreteres, ja que Barcelona és la capital de la comunitat 

autònoma de Catalunya. 

- Proximitat amb el port de Barcelona, segon port més gran de l’estat, després 

de port d’Algeciras. 

- Proximitat amb l’aeroport de Barcelona- El Prat, segon aeroport més gran de 

l’estat, després de l’aeroport de Barajas. 

- Proximitat amb estacions ferroviàries de mercaderies. 

L’únic inconvenient que podríem trobar en situar en nostre laboratori a la ciutat de 

Barcelona, és el transport ferroviari de mercaderies a l’estranger. És problemàtic, ja 

que no es podrien transportar les mercaderies amb facilitat. Espanya conta amb un 

ample de via diferent a l’ample de via europeu. També s’ha de dir, que aquest 

problema estaria present a cada una de les ciutats espanyoles. 

Referent a la ubicació del laboratori dins de la zona metropolitana de Barcelona, 

podem trobar els següents polígons industrials: 

- Fundació Parc d’innovació La Salle. 

- Parc Científic de Barcelona. 

- Parc Logístic de la Zona Franca. 

- Polígon Industrial de Besòs. 

- Polígon Industrial de la Zona Franca. 

- Polígon Industrial Monsolis. 

- Polígon Industrial Port de Barcelona. 

- Polígon Industrial Via Trajana. 

D’aquest polígons industrials, escollim la zona franca, perquè és el complex industrial 

més gran de la ciutat, i per la seva gran proximitat al Port de Barcelona, a escassos 4 

km, i a l’aeroport de Barcelona, a 8 km. 

Per el volum de maquinària necessària per a realitzar els assaigs, es necessita una 

nau de 12.000 m2 aproximadament. Per tant, s’ha escollit una nau situada en el mateix 

polígon amb una superfície útil de 14.765 m2 amb les següents característiques: 

- Planta baixa: 14.227 m2 
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- Planta altell: 488 m2 

- Alçada interior lliure: 10 a 11 m. 

- Portes TIR 

- Tancaments: formigó 

- Estructura: formigó 

- Abundants molls de càrrega 

- Rampes d’accés per a mercaderies. 

- Sistema de contra incendis. 

- Sortida directa a la ronda litoral. 

6.2 Tipus d’assaigs 

La màxima prioritat que ha de tenir el nostre laboratori és poder realitzar assaigs de 

grans estructures, ja que és el punt principal de l’estudi. Però l’estudi i investigació de 

nous materials de construcció amb millors característiques mecàniques fa que, una 

part del laboratori, s’hagi d’encarregar de realitzar assaigs de provetes de materials 

experimentals. Un cop s’ha comprovat que el material reuneix les condicions per 

utilitzar-lo en la construcció de grans estructures, llavors és el moment d’assajar-lo 

formant una estructura. 

Per tal de què el nostre laboratori assoleixi els objectius, ha de poder realitzar els 

següents assaigs: 

Assaigs destructius: 

- Assaigs estàtics de compressió i tracció de provetes i grans estructures. 

- Assaigs estàtics de duresa i fluència de provetes. 

- Assaigs estàtics de flexió, vinclament i cisallament de grans estructures. 

- Assaigs dinàmics de fatiga i resistència al xoc de provetes i grans estructures. 

Assaigs no destructius: 

- Líquids penetrants. 

- Partícules magnètiques. 

- Corrent induïdes. 

- Rajos X i Gamma. 

- Ultrasons. 
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6.3 Tipus de maquinària 

Com ja hem comentat en el punt anterior, per a realitzar els assaigs de grans 

estructures sense deixar de banda les investigacions de nous materials i estructures, 

necessitem tenir un laboratori amb un ventall de maquinària molt complert. Per aquest 

motiu, es separarà el laboratori en tres sectors, cada un dels quals disposarà de la 

maquinaria necessària per a realitzar els assaigs. 

Seguidament detallarem les màquines de cada sector, fent referència de quin 

laboratori estudiat l’hem escollit. 

Sector d’assaigs a grans estructures: 

- Premsa estàtica de compressió amb una càrrega màxima de 100.000 kN 

(Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja). 

- Premsa hidràulica per a càrregues dinàmiques amb un rang de càrrega de +/- 

10.000 kN. 

- Màquina universal amb una càrrega estàtica màxima de 16.300 kN i rang 

dinàmic de 13.000 kN (Centro de Estudios y Experimentación Civil). 

- Màquina amb una càrrega màxima de compressió de 2.500 kN i 5.000 de flexió 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil). 

- Pòrtic de reacció vertical de 5.000 kN de càrrega màxima (Universidad de 

Burgos). 

- Pòrtic de reacció horitzontal de 2.000 kN de càrrega màxima (Universidad de 

Burgos). 

- Bans d’assaigs de fatiga per a cables amb una càrrega màxima de 24.000 kN 

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). 

- Murs de reacció per assaigs sísmics a estructures de grans dimensions, amb 

una capacitat màxima de 200.000 kN amb cilindres estàtics i dinàmics (ELSA). 

- Banc vibratori amb una capacitat màxima de 2.500 kN (Laboratoire Central des 

Ponts et Chaussées). 

- Terra de càrrega amb una capacitat màxima de 500 kN amb cilindres estàtics i 

dinàmics (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). 

- Sistema Damper per a proves estàtiques i dinàmiques en dispositius de 

dissipació amb un pic de força de 2.800 kN (Eucentre). 

- Càmera climàtica per assaigs que requereixen humitat i temperatura 

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). 

- Túnel de vent per assaigs aerodinàmics (Unversidade Técnica de Lisboa). 
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Sector d’assaigs a provetes: 

- Màquina biaxial per assaigs de compressió, tracció i torsió, amb una capacitat 

màxima de +/- 100 kN i un desplaçament axial de +/- 100 mm (Institut de 

tecnologia de Grenoble). 

- Premsa biaxial per assaigs de flexió, amb una capacitat màxima de 500 kN 

(Universidad Politécnica de Madrid). 

- Màquina per assaigs de compressió, amb una capacitat màxima de 4.500 kN 

(Escola de Camins de Barcelona). 

- Màquina per assaigs dinàmics, amb un rang de càrrega de +/-1.000 kN (Escola 

de Camins de Barcelona). 

- Torre de caiguda de 8 KJ per assaig de xoc (Universidad de Castilla la 

Mancha). 

Sector d’assaigs no destructius: l’equip idoni per a realitzar aquests tipus d’assaigs és 

l’equip d’ultrasons. L’equip està ubicat al laboratori el laboratori d’assaigs d’estructures 

i materials de la construcció, del politècnics de Milà. 

Altres equips: 

- Planta automàtica de producció de formigó (Universidad de A Coruña). 

- Grup hidràulic per a l’alimentació dels cilindres (Laboratoire Central des Ponts 

et Chaussées). 

- Equips d’assaig i control per a estructures in situ. 

6.4 Línies d’investigació 

Les línies d’investigació que portaran a terme els investigadors i estudiants són: 

Recerca i desenvolupament de noves estructures i elements estructurals: 

Tant en el món de la construcció com en l’enginyeria civil, la investigació de noves 

estructures que optimitzin el cost i augmentin les característiques tècniques, és el punt 

més important. 

Aquest equip realitzarà estudis de noves estructures per mitjà dels assaigs a escala i 

de programes de predicció, com per exemple els elements finits. Juntament amb el 

grups de millora i recerca de materials, s’intentarà assolir l’objectiu de crear una 

estructura amb millors característiques tècniques, econòmiques i ambientals millors 

que les utilitzades actualment en els dos sectors. 
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Millora de les estructures i elements estructurals existents: 

En aquest grup s’investigaran i es desenvoluparan millores d’estructures ja existents, 

per mitjà d’assaigs i proves de comportament informatitzades, per tal de millorar les 

seves característiques.  

Aquest grup, també donarà servei als clients que tinguin problemes estructurals en 

edificis, ponts, etc., donant una solució optimitzada per mitjà de proves al laboratori o 

realitzant proves in situ. 

Millora i optimització dels materials existents utilitzats en construcció i enginyeria civil 

(formigó, acer, compostos, etc.): 

El grup es dedicarà a realitzar assaigs i anàlisis de materials existents en els dos 

sectors, per tal de millorar el seu comportament. Aquest grup treballarà amb paral·lel 

amb els dos grups d’estructures. 

Recerca de nous materials. 

Per mitjà d’assaigs anàlisis de components, s’investigaran i desenvoluparan nous 

materials amb millors característiques que els existents actualment en els sectors de la 

construcció i de l’enginyeria civil. Aquest grup treballarà principalment amb el grup de 

recerca i desenvolupament de noves estructures i elements estructurals. 

6.5 Organització interna 

El laboratori ha de contar amb el personal especialitzat per tal de poder realitzar els 

assaigs i investigacions amb eficàcia i eficiència. 

Dins del laboratori, es podrien distingir els següents departaments definits dins del 

següent organigrama: 

 
Figura 107: Organigrama del nou laboratori 
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Director 

És el responsable principal del laboratori. Les seves principals funcions són: 

- Realitzar avaluacions periòdiques sobre el compliment de les funcions dels 

diferents departaments. 

- Planejar i desenvolupar metes a curt i llarg termini, juntament amb objectius 

anuals. 

- Crear i mantenir bones relacions amb els clients i proveïdors per mantenir el 

bon funcionament de l'empresa. 

- Contractació de personal pel laboratori. 

Departament comercial: es designarà un comercial especialitzat en els camps de la 

construcció i l’enginyeria civil, amb titulació d’enginyer tècnic o superior, per a la 

realitzar les tasques de comunicació amb el client, cerca de nous clients i realització de 

pressupostos. 

Departament administratiu: seran els encarregats de realitzar la documentació. És 

designaran quatre persones que realitzaran les tasques de compres, vendes, 

recolzament al director i a l’equip comercial. 

Cap de laboratori: es designarà una persona encarregada de supervisar tots els 

treballs que es realitzin dins del laboratori. 

Departament d’assaigs d’estructures: realitzaran els assaigs de grans estructures 

pròpiament dites. És designaran cinc tècnics especialitzats en diferents màquines per 

a poder realitzar rotacions en el cas que es necessités. A més, es contarà amb un 

tècnic de manteniment, contractat per l’empresa, i un tècnic de manteniment 

subcontractat, per a pics de feina, per a realitzar el manteniment dels equips. 

Departament d’assaigs a provetes i departament d’assaigs no destructius: el volum de 

feina d’aquest dos departaments és considerablement més baix que el departament 

d’assaigs d’estructures, es contarà amb dos tècnics especialitzats per a realitzar els 

assaigs.  

Departament d’investigació i desenvolupament: és designarà un investigador que serà 

el responsable de portar a terme les línies d’investigació comentades en l’apartat 6.4 

d’aquesta memòria. Per tal de portar-les a terme, es crearan convenis amb universitats 

del país per tal de que els estudiants puguin realitzar pràctiques, el projecte final de 

carrera o la tesi doctoral al laboratori. 

Finalment, el laboratori contarà amb dos tècnics especialitzats en la supervisió d’obres. 

Es procedirà a donar assessorament tècnic, si el client ho demana, de noves 

construccions i rehabilitacions.  
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7. Estudi econòmic - financer del nou laboratori 

En aquest apartat és realitzarà l’anàlisi de viabilitat econòmic financer del nou 

laboratori d’estructures de grans dimensions ubicat a la zona franca de Barcelona que 

s’ha presentat en capítols anteriors. 

S’analitzarà la inversió inicial, els costos variables i fixes i els ingressos, per tal de 

determinar si el nostre laboratori és rentable. 

7.1 Inversió inicial 

La inversió inicial necessària per a què el laboratori estigui totalment operatiu, es 

desglossa a continuació.  

7.1.1 Estudis de projecte 

Ja que la nau ja està construïda, només s’haurà de realitzar el projecte d’adequació de 

la nau (instal·lació hidràulica, adequació de les instal·lacions de baixa tensió, 

climatització, etc.)  juntament amb totes les llicències municipals d’obres i llicència 

d’activitats per al funcionament del laboratori. 

El cost total puja a 15.729,29 €. 

7.1.2 Inversió en planta 

La inversió en planta es composa de tots els actius necessaris per a la construcció i 

posterior explotació del nostre laboratori 

7.1.2.1 Obra civil 

En aquest apartat es contempla l’adequació de la superfície practicable de la nau per a 

la instal·lació de la maquinària, la construcció dels murs i terres de reacció amb 

formigó armat i la construcció de la càmera climàtica.  

El cost total és de 69.593,6 €.  

7.1.2.2 Equips i instal·lacions de procés 

A continuació és mostren el volum total de equips principals i auxiliars que conta el 

nostre laboratori, descrits en l’apartat 6.3, i el cost total. 

El cost total de la maquinària, s’engloba el preu de la maquinària i la seva instal·lació. 
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Equips principals 

- Premsa estàtica de compressió. 

- Premsa hidràulica. 

- Màquina universal estàtica/dinàmica. 

- Màquina de flexió. 

- Pòrtic de reacció vertical. 

- Pòrtic de reacció. 

- Banc d’assaigs de fatiga per a cables. 

- Banc vibratori. 

- Sistema Damper. 

- Càmera climàtica. 

- Túnel de vent. 

- Màquina biaxial per assaigs de compressió. 

- Premsa biaxial per assaigs de flexió. 

- Màquina per assaigs de compressió. 

- Màquina per assaigs dinàmics. 

- Torre de caiguda. 

- Màquines d’assaigs no destructius. 

- Planta automàtica de producció de formigó. 

- Grup hidràulic  

- Equips d’assaig i control per a estructures in situ. 

El cost total dels equips principals ascendeix a 2.360.800€ aproximadament. 

El import de construcció del mur i el terra de reacció no estan inclosos en aquest cost, 

ja que s’han inclòs en l’apartat d’obra civil. Referent a la càmera climàtica, està inclòs 

el cost de la maquinària. El cost de la sala està inclòs en l’apartat d’obra civil. 

Equips auxiliars 

- Carretons elevadors de gran capacitat. 

- Altres elements per al transport d’estructures i materials. 

El cost total dels equips auxiliars ascendeix a 230.000 € aproximadament. 

7.1.3 Altres 

En aquests apartats s’han inclòs els costos de posta en marxa i accessoris per al 

funcionament dels equips, el material que conformen el conjunt d’oficines de cada 

departament i la compra de vehicles i material. 
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Descripció Unitats Preu unitari Preu total 

Posta en marxa equips 25 880,00 € 22.000,00 € 
Accessoris equips 25 194,20 € 4.855,00 € 

Recepció 1 1.852,85 € 1.852,85 € 

Sala d'espera 1 1.874,69 € 1.874,69 € 
Vestidors i lavabos 2 4.391,90 € 8.783,80 € 
Sala de descans 1 3.405,45 € 3.405,45 € 
Mobiliari oficina 8 1.604,08 € 13.233,66 € 

Accessoris oficina i recepció 8 1.875,00 € 15.468,75 € 

Compra de vehicles i material. 4 29.000,00 € 116.000,00 € 
Total 187.474,20 € 

Taula 2: Altres costos de la inversió inicial 

7.1.4 Import total 

A continuació es mostra el cost total de la inversió inicial per mitjà d’una taula. 

Descripció Import 
Obra civil 69.593,60 € 

Maquinària principal 2.360.800,00 € 
Maquinària auxiliar 230.000,00 € 

Altres 187.474,20 € 
Total 2.847.867,80 € 

Taula 3: Import total de la inversió inicial 

 

7.2 Costos 

A continuació es detallaran els costos que es produeixen durant el funcionament 

normal del laboratori. 

7.2.1 Costos d’explotació 

7.2.1.1 Costos variables 

Els costos variables, com el seu propi nom indica, són aquells costos que varien al 

mateix ritme que varia la producció. En el nostre cas, analitzarem els costos de 

matèries primes i els costos energètics de tots els equips. 

Costos de matèries primeres 

El majoria d’assaigs que es realitzaran en el laboratori seran de grans estructures sota 

comanda del client. Això significa que l’estructura es demanarà a proveïdors i les 

matèries primeres seran molt reduïdes. 
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Per altra banda, el volum de matèries primeres que s’utilitzaran en laboratori, resultem 

una part molt petita respecte el volum total de l’empresa, entre el 0,5 i 1% de la 

inversió inicial cada any. Això suposa un cost de 20.489,10 € 

Costos energètics 

A continuació es mostra, per mitjà d’una taula el consum total anual del laboratori. 

Descripció Consum (KW) Hores/any Factor de funcionament Consum (KWh/any)

Equips de laboratori 210 1.780 0,5 186.900 

Instal·lacions generals 45 1.780 0,4 32.040 

Total consum (KW) 255 Total consum (KWh/any) 218940 
Taula 4: Consum energètic 

S’ha de recalcar que la potència elèctrica contractada és menor que les instal·lacions 

menors ja que el conjunt de les màquines treballen amb cilindres hidràulics alimentats 

amb el grup que conta el laboratori. 

Per mitjà de la següent taula es mostra el cost energètic anual del laboratori. 

Energia Quantitat Unitats Preu unitari Total 

Potència elèctrica contractada 255 KW 15,75 € 4.017,33 € 

Consum elèctric 218.940 KWh 0,07 € 14.935,87 € 

Import energètic total anual 18.953,20 € 
Taula 5: Import energètic total anual 

7.2.1.2 Costos fixes 

Els costos fixes són aquells que són suportats per l’empresa de manera independent 

de la quantitat produïda. En el nostre cas, analitzarem els costos de lloguer de la nau, 

els costos de personal i els costos de manteniment dels equips. 

Lloguer nau industrial 

En l’actualitat, tot Europa està immers en una crisis econòmica. Això repercuteix amb 

l’estabilitat de les empreses en el mercat. Adquirir una nau industrial en propietat és 

una aposta molt arriscada, ja que és molt difícil desprendre’s si el projecte no funciona 

com nosaltres esperàvem. Per tant es recorrerà a realitzar un contracte de lloguer per 

un temps determinat. 

El lloguer mensual de la nau industrial és de 37.995 €. 
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Costos de personal 

En aquest apartat detallarem el cost total del personal que conforma el laboratori. 

 Personal Quantitat Preu unitari Total 

Director 1 65.000,00 € 65.000,00 € 
Comercial  1 25.000,00 € 25.000,00 € 

Administratius 4 18.000,00 € 72.000,00 € 
Cap laboratori 1 45.000,00 € 45.000,00 € 
Investigadors 1 34.000,00 € 34.000,00 € 

Tècnics 9 21.000,00 € 189.000,00 € 
Operaris manteniment 2 27.000,00 € 54.000,00 € 

Becaris 4 6.000,00 € 24.000,00 € 
Total 508.000,00 € 
Taula 6: Costos de persona 

Costos de manteniment 

El cost de manteniment i conservació de totes les instal·lacions es considera un 1% de 

la inversió inicial realitzada. 

A continuació es mostraran tots els costos de manteniment per mitjà d’una taula. 

Manteniment Quantitat Preu unitari Total 

Equips 1,00% 2.847.867,80 € 28.478,68 € 
Contra incendis 1 8.523,38 € 8.523,38 € 

Baixa tensió 1 2.200,00 € 2.200,00 € 
Total 39.202,06 € 

Taula 7: Costos de manteniment 

7.2.1.3 Altres costos 

A continuació, es mostra la taula amb altres costos fixes que incorren en el laboratori. 

Descripció Quantitat Preu unitari Total 

Assegurança de la planta. 1 13.650,00 € 13.650,00 €
Assegurança de vehicles. 2 325,00 € 650,00 € 

Assegurança de responsabilitat civil. 1 6.500,00 € 6.500,00 € 
Gasto de telefonia, aigua. 12 363,00 € 4.356,00 € 

Consum d’oli per als equips. 1 2.750,00 € 2.750,00 € 
Neteja laboratori 12 400,00 € 4.800,00 € 

Total 32.706,00 €
Taula 8: Altres costos fixes 
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7.2.2 Costos financers 

Per tal de portar a terme la inversió inicial del laboratori, s’ha recorregut a demanar 

una línia ICO (Institut de Crèdit Oficial). 

El Institut de Crèdit Oficial és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri 

d'Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a 

l'Empresa que té consideració d'Agència Financera de l'Estat. 

L'ICO treballa pel creixement i la millora de la distribució de la riquesa nacional i 

fomenta aquelles activitats econòmiques que per la seva transcendència social, 

cultural, innovadora o ecològica mereixin una atenció preferent. Perquè ICO dóna 

suport als projectes d'inversió de les empreses espanyoles, perquè siguin més 

competitives i contribueixin al progrés econòmic del nostre país. 

Es demanarà una línia de crèdit de la totalitat de la inversió inicial  per mitjà del 

sistema francès (quota d’amortització constant) amb les següents característiques: 

- Crèdit de 2.847.867,80€, la totalitat de la inversió inicial. 

- Període de devolució: 15 anys. 

- Interès del 4,573% fix durant els 15 anys en què retornarem el crèdit (Euríbor al 

0,773%, diferencial del 2% i 1,80% d’interès). 

- Quota d’amortització fixa de 266.508,34€. 

A continuació es mostra la taula on es calcula la quota que hem de pagar anualment 

durant els 15 anys que dura el crèdit. 

Període 
Interès a 

pagar 

Capital pendent 
de retornar a 

principis d'any 

Quota 
d'amortització

Capital pendent 
de retornar a 
finals d'any 

Quota anual 

0 - - - 2.847.867,80 € - 
1 130.232,99 € 2.978.100,79 € 266.508,34 € 2.711.592,45 € 396.741,34 €
2 124.001,12 € 2.835.593,58 € 266.508,34 € 2.569.085,23 € 390.509,46 €
3 117.484,27 € 2.686.569,50 € 266.508,34 € 2.420.061,16 € 383.992,61 €
4 110.669,40 € 2.530.730,56 € 266.508,34 € 2.264.222,21 € 377.177,74 €
5 103.542,88 € 2.367.765,10 € 266.508,34 € 2.101.256,75 € 370.051,22 €
6 96.090,47 € 2.197.347,22 € 266.508,34 € 1.930.838,88 € 362.598,81 €
7 88.297,26 € 2.019.136,14 € 266.508,34 € 1.752.627,80 € 354.805,60 €
8 80.147,67 € 1.832.775,47 € 266.508,34 € 1.566.267,13 € 346.656,01 €
9 71.625,40 € 1.637.892,53 € 266.508,34 € 1.371.384,18 € 338.133,74 €

10 62.713,40 € 1.434.097,58 € 266.508,34 € 1.167.589,24 € 329.221,74 €
11 53.393,86 € 1.220.983,10 € 266.508,34 € 954.474,75 € 319.902,20 €
12 43.648,13 € 998.122,88 € 266.508,34 € 731.614,54 € 310.156,47 €
13 33.456,73 € 765.071,28 € 266.508,34 € 498.562,93 € 299.965,08 €
14 22.799,28 € 521.362,22 € 266.508,34 € 254.853,87 € 289.307,63 €
15 11.654,47 € 266.508,34 € 266.508,34 € - 278.162,81 €

Taula 9: Costos financers 
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7.3 Ingressos 

El laboratori realitza, a petició del client, els següents treballs: 

- Assaigs d’estructures de grans dimensions. 

- Investigacions de nous materials i estructures. 

- Proves i inspeccions en obres. 

A continuació, detallarem els ingressos anuals referents a aquests treballs durant els 

primers 15 anys de vida del laboratori. Per tal de fer el càlcul més senzill, els ingressos 

anuals seran constants i l’única variació que es tindrà en compte és el IPC del 2,7% 

(IPC de l’agost de 2012). 

El preus unitaris dels assaigs i investigacions que es mostren a les taules són 

mitjanes. Això no vol dir que, per exemple, una investigació tingui un preu estipulat, 

sinó que depenent del tipus d’investigació, el preu es veurà modificat. Igualment amb 

els assaigs d’estructures de grans dimensions i treballs de camp. En els cas dels 

assaigs de provetes, el preu que es mostra a la taula, és un preu fix.  

El preu unitari inclou només l’assaig del material i les possibles modificacions que 

s’hagin de realitzar sobre aquest. El desplaçament del material va a càrrec del client. 

El nombre d’assaigs que es realitzen anualment, són aproximadament la capacitat 

màxima del laboratori. 

Tipus d'assaig Hores Preu unitari Total 

Grans estructures 
Compressió 140 1.248,06 € 174.727,98 € 

Tracció 140 1.248,06 € 174.727,98 € 
Flexió/torsió 85 1.644,50 € 139.782,38 € 

Fatiga cables 75 1.397,82 € 104.836,79 € 
Climàtic 5 2.795,65 € 13.978,24 € 
Sísmic 40 1.747,28 € 69.891,19 € 

Aerodinàmic 13 1.612,87 € 20.967,36 € 
Provetes 

Destructiu 1.500 57,22 € 85.831,29 € 
No destructiu 1.400 26,27 € 36.784,84 € 

Investigacions 

Materials 7 26.274,88 € 183.924,19 € 
Estructures 4 30.654,03 € 122.616,13 € 

Treballs de camp 
Treballs de camp 60 1.634,88 € 98.092,90 € 

Total     1.226.161,25 € 
Taula 10: Ingressos 
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7.4 Recompte de pèrdues i guanys 

En el compte de resultats s'enumeren tots els ingressos i despeses de l'empresa. La seva funció és doble, ja que d'una banda, presenta el 

resultat, guanys o pèrdues, de les activitats de l'empresa durant un període de temps, i de l'altra, mostra quins són els components que 

constitueixen el resultat de la companyia, i com es relacionen entre si. 

Aquest recompte es realitzarà dels primers 15 anys de vida del laboratori contant, com ja hem explicat en l’apartat anterior, amb uns ingressos 

anuals constants. L’augment anual dels costos es calcularà per mitjà del IPC, menys l’augment de les matèries primeres que serà d’un 18% ja 

que l’acer s’encareix considerablement any rere any. 

Per tal de fer el recompte, treballarem amb els següents factors: 

- Ingressos obtinguts de l’explotació del laboratori. 

- Costos d’explotació tant variables com fixes. 

- EBITDA (guanys abans de pagar impostos, interessos i amortitzacions). 

- Amortització immobilitzat: reflexa la disminució del valors dels actius del laboratori amb el pas del temps. 

- Els resultats de l’explotació sense contar interessos i impostos. 

- Costos financers o interessos. 

- Resultats abans dels impostos. 

- Resultat de l’exercici, restant el impost de societats (a Catalunya és del 25% dels beneficis obtinguts). 

  



 

Estudi dels diferents laboratoris d’assajos per a 
estructures de grans dimensions al sud d’Europa 

Projecte final de carrera 
MEMÒRIA 

 

147 
 

  
Any 

1 2 3 4 5 6 7 

Ingressos 
1.226.161,25 

€ 
1.259.267,60 

€ 
1.293.267,83 

€ 
1.328.186,06 

€ 
1.364.047,08 

€ 1.400.876,36 € 1.438.700,02 € 
Costos d'explotació -657.345,36 € -678.228,52 € -700.239,79 € -723.511,20 € -748.196,64 € -774.475,69 € -802.558,27 € 

Matèries primes  -20.489,10 € -24.177,14 € -28.529,02 € -33.664,25 € -39.723,81 € -46.874,10 € -55.311,43 € 
Energia -18.953,20 € -19.464,94 € -19.990,49 € -20.530,23 € -21.084,55 € -21.653,83 € -22.238,49 € 

Lloguer nau -37.995,00 € -39.020,87 € -40.074,43 € -41.156,44 € -42.267,66 € -43.408,89 € -44.580,93 € 
Personal -508.000,00 € -521.716,00 € -535.802,33 € -550.268,99 € -565.126,26 € -580.384,67 € -596.055,05 € 

Manteniment -39.202,06 € -40.260,51 € -41.347,55 € -42.463,93 € -43.610,46 € -44.787,94 € -45.997,21 € 
Altres -32.706,00 € -33.589,06 € -34.495,97 € -35.427,36 € -36.383,90 € -37.366,26 € -38.375,15 € 

EBITDA 568.815,89 € 581.039,09 € 593.028,04 € 604.674,86 € 615.850,45 € 626.400,67 € 636.141,75 € 

Amortització immobilitzada -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € 
Resultats de l'explotació 302.307,55 € 314.530,75 € 326.519,70 € 338.166,52 € 349.342,11 € 359.892,33 € 369.633,41 € 

Ingressos financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Costos financers -130.232,99 € -124.001,12 € -117.484,27 € -110.669,40 € -103.542,88 € -96.090,47 € -88.297,26 € 

Resultats financers -130.232,99 € -124.001,12 € -117.484,27 € -110.669,40 € -103.542,88 € -96.090,47 € -88.297,26 € 
RESULTATS ABANS DELS 

IMPOSTOS 
172.074,55 € 190.529,62 € 209.035,43 € 227.497,12 € 245.799,22 € 263.801,85 € 281.336,14 € 

Impost de societats (25%) -43.018,64 € -47.632,41 € -52.258,86 € -56.874,28 € -61.449,81 € -65.950,46 € -70.334,04 € 
RESULTAT DE L'EXERCICI 129.055,92 € 142.897,22 € 156.776,57 € 170.622,84 € 184.349,42 € 197.851,39 € 211.002,11 € 

Taula 11: Recompte de pèrdues i guanys dels primers 7 anys 
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Any 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingressos 1.477.544,92 € 1.517.438,63 € 1.558.409,47 € 1.600.486,53 € 1.643.699,67 € 1.688.079,56 € 1.733.657,70 € 1.780.466,46 € 

Costos d'explotació -832.689,99 € -865.158,55 € -900.301,22 € -938.513,76 € -980.260,83 € -1.026.088,36 € -1.076.638,13 € -1.132.664,91 € 
Matèries primes  -65.267,49 € -77.015,64 € -90.878,46 € -107.236,58 € -126.539,16 € -149.316,21 € -176.193,13 € -207.907,90 € 

Energia -22.838,93 € -23.455,58 € -24.088,88 € -24.739,28 € -25.407,24 € -26.093,23 € -26.797,75 € -27.521,29 € 
Lloguer nau -45.784,61 € -47.020,80 € -48.290,36 € -49.594,20 € -50.933,24 € -52.308,44 € -53.720,77 € -55.171,23 € 

Personal -612.148,54 € -628.676,55 € -645.650,82 € -663.083,39 € -680.986,64 € -699.373,28 € -718.256,36 € -737.649,28 € 
Manteniment -47.239,14 € -48.514,60 € -49.824,49 € -51.169,75 € -52.551,33 € -53.970,22 € -55.427,42 € -56.923,96 € 

Altres -39.411,28 € -40.475,38 € -41.568,22 € -42.690,56 € -43.843,21 € -45.026,97 € -46.242,70 € -47.491,25 € 
EBITDA 644.854,93 € 652.280,08 € 658.108,25 € 661.972,77 € 663.438,84 € 661.991,20 € 657.019,58 € 647.801,56 € 

Amortització 
immobilitzada 

-266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € -266.508,34 € 

Resultats de 
l'explotació 

378.346,58 € 385.771,74 € 391.599,91 € 395.464,43 € 396.930,50 € 395.482,85 € 390.511,23 € 381.293,21 € 

Ingressos financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Costos financers -80.147,67 € -71.625,40 € -62.713,40 € -53.393,86 € -43.648,13 € -33.456,73 € -22.799,28 € -11.654,47 € 

Resultats financers -80.147,67 € -71.625,40 € -62.713,40 € -53.393,86 € -43.648,13 € -33.456,73 € -22.799,28 € -11.654,47 € 
RESULTATS ABANS 

DELS IMPOSTOS 
298.198,91 € 314.146,34 € 328.886,51 € 342.070,57 € 353.282,37 € 362.026,12 € 367.711,95 € 369.638,75 € 

Impost de societats 
(25%) 

-74.549,73 € -78.536,59 € -82.221,63 € -85.517,64 € -88.320,59 € -90.506,53 € -91.927,99 € -92.409,69 € 

RESULTAT DE 
L'EXERCICI 

223.649,19 € 235.609,76 € 246.664,88 € 256.552,93 € 264.961,77 € 271.519,59 € 275.783,96 € 277.229,06 € 

Taula 12: Recompte de pèrdues i guanys dels últims 8 anys 
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7.5 Flux de caixa 

El flux de caixa representa l'efectiu que entra o surt de l'empresa en cada exercici econòmic, i el seu objectiu resideix a conèixer la quantitat de 

diners disponible que hi ha cada any a l'empresa al final de l’exercici. 

Per al càlcul del flux de caixa, s'han tingut en compte els següents elements: 

- Benefici després d'impostos: benefici de l'empresa després d'haver deduït els impostos, que s'extreu del full de recompte de pèrdues i 

guanys. 

- Amortitzacions: les amortitzacions es tenen en compte ja que suposen un artifici comptable, i no es tradueixen en efectiu que entri o 

surti de l'empresa. 

- Pagament del préstec bancari: Quota anual a retornar. 

  
Any 

1 2 3 4 5 6 7 

Resultat després d'impostos 129.055,92 € 142.897,22 € 156.776,57 € 170.622,84 € 184.349,42 € 197.851,39 € 211.002,11 € 
Amortització 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 

Pagament del préstec bancari -130.232,99 € -124.001,12 € -117.484,27 € -110.669,40 € -103.542,88 € -96.090,47 € -88.297,26 € 
Flux de caixa 265.331,26 € 285.404,44 € 305.800,65 € 326.461,78 € 347.314,88 € 368.269,26 € 389.213,19 € 

Taula 13: Flux de caixa dels primers 7 anys 

  
Any 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Resultat després d'impostos 223.649,19 € 235.609,76 € 246.664,88 € 256.552,93 € 264.961,77 € 271.519,59 € 275.783,96 € 277.229,06 € 
Amortització 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 266.508,34 € 

Pagament del préstec bancari -80.147,67 € -71.625,40 € -62.713,40 € -53.393,86 € -43.648,13 € -33.456,73 € -22.799,28 € -11.654,47 € 
Flux de caixa 410.009,86 € 430.492,70 € 450.459,83 € 469.667,42 € 487.821,99 € 504.571,20 € 519.493,02 € 532.082,93 € 

Taula 14: Flux de caixa dels últims 8 anys 
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7.6 Rendibilitat 

Per tal de quantificar la rendibilitat del nostre laboratori els primers 15 anys, utilitzarem els següents índex: 

- Valor actual net (VAN). 

- Taxa interna de retorn (TIR). 

- Payback. 

Es calcularan els índex a partir d’una tassa descompte del 6,727%. 

Valor actual net (VAN): 

Càlcul VAN 
Any 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Inversió 2.847.867,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Flux de caixa -2.847.867,80 € 265.331,26 € 285.404,44 € 305.800,65 € 326.461,78 € 347.314,88 € 368.269,26 € 389.213,19 € 
Flux de caixa 

actualitzat 
-2.847.867,80 € 248.607,44 € 250.560,22 € 251.544,89 € 251.614,20 € 250.814,06 € 249.183,72 € 246.755,84 € 

Flux de caixa 
acumulat 

-2.847.867,80 € -2.599.260,36 € -2.348.700,14 € -2.097.155,26 € -1.845.541,06 € -1.594.727,00 € -1.345.543,28 € -1.098.787,45 € 

Taula 15: Càlcul del VAN dels primers 7 anys 

Càlcul VAN 
Any 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversió 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Flux de caixa 410.009,86 € 430.492,70 € 450.459,83 € 469.667,42 € 487.821,99 € 504.571,20 € 519.493,02 € 532.082,93 € 

Flux de caixa actualitzat 243.556,59 € 239.605,66 € 234.916,24 € 229.494,94 € 223.341,66 € 216.449,47 € 208.804,33 € 200.384,81 € 

Flux de caixa acumulat -855.230,86 € -615.625,19 € -380.708,95 € -151.214,01 € 72.127,65 € 288.577,12 € 497.381,45 € 697.766,26 € 
Taula 16: Càlcul del VAN dels últims 8 anys 
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Com podem observar en les taules anteriors, el laboratori és rentable ja que a partir del dotzè any, el flux de caixa és positiu. 

Taxa interna de retorn (TIR): 

El TIR o Taxa Interna de Retorn és la taxa d'interès a la qual el VAN originat per un nombre de fluxos de caixa es fa zero. És un indicador de la 

rendibilitat d'un projecte, de manera que si el TIR és més gran que la taxa de descompte considerada en el VAN s'acceptarà el projecte, 

mentre que si no ho és s'ha de rebutjar. En el nostre cas el TIR té un valor de 7,1473745%, més alt que la taxa de descompte. 

Payback: 

El Payback o termini de recuperació és un indicador que, utilitzant els fluxos de caixa, calcula el període de retorn d'una inversió realitzada. La 

limitació del Payback és que no té en compte els fluxos de caixa futur, de manera que no té en compte el VAN per determinar si és rendible 

l'empresa o no. En el nostre cas, hem calculat el payback simple i el payback actual, que té en compte els fluxos de caixa del futur. Com 

podem veure en la taula, el payback actual s’acosta més a l’any rentable calculat amb el VAN. 

  Anys 

Payback simple 7,01 
Payback actual 12,05 

Taula 17: Resultat del payback simple i el payback actual 
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8. Conclusió 

Podem concloure que l’objectiu marcat en el inici s’ha assolit satisfactòriament. S’ha 

realitzat un estudi d’alternatives complet, ja que s’han estudiat vint-i-set laboratoris de 

quatre països diferents, i s’ha trobat el millor d’aquests per mitjà d’estudis ponderats 

que han sigut prou convincents. A més, s’han redactat i justificat les característiques 

que hauria de tenir un laboratori d’estructures de grans dimensions implantat a 

Espanya i s’ha pogut concloure que seria viable la seva construcció i posada en 

funcionament. 

Per altra banda, de l’estudi dels laboratoris em pogut extreure les següents 

conclusions: 

Tot i que els laboratoris estan molt propers a les grans ciutats i capitals de país, la 

ubicació dins de la ciutat és un punt que juga a la nostra contra, ja que la gran majoria 

estan situats al centres de les ciutats. Això succeeix perquè la gran majoria de 

laboratoris són d’àmbit universitari. La ubicació d’una universitat està plantejada de 

forma que sigui accessible per als seus estudiants i treballadors, no per l’accessibilitat 

de grans estructures al laboratori. 

La gran opacitat d’informació referent a laboratoris. Podem assegurar que França és 

un dels països més desenvolupats en l’àmbit dels assaigs a grans estructures, ja que 

té una gran indústria aeronàutica, naval, civil, militar i nuclear, i necessita que 

empreses d’assaigs els hi donin servei. Però la gran confidencialitat entre empreses i 

laboratoris fa que ni tan sols es pugui trobar informació sobre quants laboratoris 

d’aquest tipus existeixen.  

Finalment, amb la realització de l’estudi hem pogut observar com, institucions o 

centres que estan lligats a administracions públiques i projectes de la Unió Europea 

(LNEC a Portugal, ELSA a Itàlia o CEDEX i CSIS a Espanya), conten amb les millors 

instal·lacions per a la realització d’assaigs de grans estructures. Per aquest motiu, 

podem concloure, que els governs dels països i la Unió Europea estan conscienciats 

que aquest camp és molt important en construcció i enginyeria civil i aposten fort 

perquè aquests projectes tirin endavant. 
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Università di Bologna 

http://www.dicam.unibo.it/Centro-laboratori/lastm/index.html  

Università degli Studi di Padova 

http://www.dic.unipd.it/addc/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid

=35  

Università degli Studi di Pisa 

http://www2.ing.unipi.it/dic/ingegneria_civile/laboratori/luemac.htm  

 http://unimap.unipi.it/organizzazione/ente.php?d=300025@DIP  

Università degli Studi di Firenze 

http://www.unifi.it/diceals/CMpro-v-p-22.html  

University of Trento 

http://www.unitn.it/en/dims/7275/materials-and-structural-testing  

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

http://www.lnec.pt/  

Facultade de Ciências e Tecnologia 

http://www.dec.uc.pt/isise/index.php?section=introduction  

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

http://paginas.fe.up.pt/~dec/pt/laboratories/main.html  

Universidade Técnica de Lisboa 

https://fenix.ist.utl.pt/research/ICIST/side/laboratorios/laboratorio-de-estruturas-e-

resistencia-dos-materiais  

Escola de Camins de Barcelona 

http://www.camins.upc.edu/  

Centro de Estudios y Experimentación Civil 

http://www.cedex.es/castellano/materiales/ensayos.html  
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Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/  

http://www.ietcc.csic.es/images/general/documentos/infraestructura_cient_fica_del_iet-

2007.pdf  

 http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico  

Universidad Politécnica de Madrid 

http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Estructuras-

UnidadesInvestigacion/Laboratorios  

http://www.loemco.com/10.htm  

http://www.madrimasd.org/Laboratorios/busquedas/laboratorios/LabEnsayos/ficha.asp

?Clabo=29  

http://www.madrimasd.org/laboratorios/busquedas/laboratorios/labensayos/ficha.asp?c

labo=218  

http://www.madrimasd.org/Laboratorios/busquedas/laboratorios/LabEnsayos/ficha.asp

?Clabo=228  

http://www.madrimasd.org/Laboratorios/busquedas/laboratorios/LabEnsayos/ficha.asp

?Clabo=213  

http://ingstruct.mecanica.upm.es/node/5  

Universidad de Burgos 

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/ensayos-

estructurales-gran-escala-elementos-pesados-estatic  

 http://www2.ubu.es/ginves/ing_const/githe/index.htm  

 http://www2.ubu.es/ginves/ing_const/ausinco/index.htm  

 http://www2.ubu.es/ginves/ing_const/giie/index.htm  

Universidad de Cantabria 

http://www.ladicim.unican.es/personal.htm  
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Universidad de Santiago de Compostela 

http://www.usc.es/pemade/castellano/laboratorio/laboratorio.html  

Universidad de A Coruña  

http://www.udc.es/citeec/nueva/castellano/centro.html  

Universidad de Castilla la Mancha 

http://www.uclm.es/cr/caminos/  

Altres 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://followmeeurope.files.wordpress.com/2008/1

1/departamentos_francia_map.gif&imgrefurl=http://followmeeurope.wordpress.com/200

8/11/21/la-

france/&h=658&w=667&sz=53&tbnid=MwUNYalIeD3uEM:&tbnh=90&tbnw=91&prev=/s

earch%3Fq%3Ddepartamentos%2Bde%2Bfrancia%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoo

m=1&q=departamentos+de+francia&usg=__c7_K1QQ6tQVfqxXh2JJX5QV977w=&doci

d=6Jpdl1_R3PE3LM&hl=es&sa=X&ei=qIHDT5_vBqeH0AWN1J3ECg&sqi=2&ved=0C

GkQ9QEwAg&dur=382  

http://fret.sncf.com/gare/act-detail/pays-FR/546309-gare.html  

http://www.cpcarga.pt/index.php/pt/rede/terminais  

http://www.cargo.trenitalia.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=9bf0872304fda110VgnVCM10

00003f16f90aRCRD  

http://www.slideshare.net/mestecno/les-propietats-dels-materials-i-els-assaigs-destudi  

http://es.scribd.com/doc/25235633/TIPOS-DE-ENSAYOS-REALIZADO-A-LOS-

MATERIALES  

https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCLIEMPASELE

GITAR  

 


