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Actualment, la majoria dels edificis que existeixen al nostre voltant, inclòs gran part del patrimoni 
històric, basen la seva estructura portant en parets de càrrega d’obra de fàbrica. La seguretat real 
d’aquestes construccions, especialment enfront accions horitzontals, constitueix un motiu creixent de 
preocupació, i més concretament en aquelles zones susceptibles d’experimentar els efectes sísmics. 
 
 
Per tal de contribuir a un millor coneixement d’aquestes estructures, en aquest estudi es proposa un model 
experimental d’edifici de parets de càrrega d’obra de fàbrica, conjuntament al corresponent procediment 
d’assaig fins a ruptura sota l’acció de càrregues horitzontals. El model en qüestió, que serà construït a 
escala 1:4, ha estat dissenyat per que representi una construcció amb tres pisos d’alçada i un mur central 
per planta, que està limitada per quatre murs de façana. L’edifici a escala reduïda presenta dues tipologies 
diferents de parets amb espessors de 72,50 mm. i de 35 mm. pel mur central i els murs de façana 
respectivament. L’intereix de les parets és de 714 mm. i l’altura lliure de cadascun dels pisos és de 512,50 
mm. Els materials elementals de l’obra de fàbrica, morter i rajola, amb els que s’ha construït les parets del 
model han estat elaborats seguint els procediments de fabricació reals. D’aquesta manera les propietats 
mecàniques d’aquests materials són molt semblants a la dels materials del prototip. 
 
 
Amb l’objectiu d’entendre la solució final adoptada i el procediment d’assaig, es revisen campanyes 
experimentals anteriors portades a cap per diferents autors amb models de característiques semblants al 
que en aquest estudi es proposen, i es presenten els resultats i conclusions que d’elles se’n van obtenir. 
 
 
Addicionalment, en aquesta tesina es recull un estudi de les tècniques convencionals usades per l’estudi 
de les resistències enfront accions horitzontals d’aquests tipus d’edificis. Els resultats obtinguts de 
l’aplicació d’algunes d’aquestes tècniques d’anàlisi han estat comparats amb els resultats experimentals 
obtinguts d’assajar models d’edificis a escala reduïda anteriors als que tracta aquest estudi. 
 
 
També es presenta un mètode de càlcul analític usat per tal de predir la càrrega última del model a assajar, 
que es basa en l’equilibri global de l’estructura i en les envolupants de ruptura per cadascuna de les parets 
de les dues tipologies de parets que presenta el model d’edifici. 
 
 
Per últim, un cop realitzat l’assaig s’intenta fer un estudi dels resultats obtinguts amb les seves 
conseqüents gràfiques i comparació dels resultats analítics amb els del propi assaig. 
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ABSTRACT 
 

ANALISI OF THE RESPONSE TO LOAD BEARING WALLS  
BUILDINGS ON EARTHQUAKE AND WIND 

 
 

Autor: Marc Renart i Vila 
 

Tutor: Pere Roca Fabregat 
 
 
 
 

Nowadays, most buildings around us, including the major part of the historic heritage, base their 
on multi storey on load bearing walls of brickworks. The real safety of that buildings, especially on 
horizontal actions, constitutes an increasing motif of worry, and more concretely on that zones that are 
sensitive to experimentate the sismic effects. 
 
 

To help have more knowledgement about these structures, it is proposed in this study an 
experimental model of load bearing walls building of brickworks, by a procedure test until a horizontal 
loading action breaks them. This model, which will be built in a 1:4 scale, has been designed to represent 
a building with three levels and a central wall in each floor and limited by a four walls facade. The 
building translated to a reduced scale presents two different typologies of thickness, 72’50mm and 35mm 
for the central wall and for the facade wall respectively. The wall inter-axis is 714mm and the free height 
for every level is 512’50mm. The elemental materials (mortar and bricks) used in the model have been 
produced following the manufacture real procedures for brickworks. In this way, the mechanical 
properties of these materials are very similar to those of the materials from the prototype. 

 
 
With the objective to understand the final solution adopted and the procedure test, one can revise 

previous experimental campaigns carried out by different authors with similar models to that proposed in 
this study, and the results and conclusions extracted from them are here presented. 

 
 
In addition, in this research it is collected a study of the conventional techniques used for the 

resistance on horizontal actions of this type of building. The results obtained from the application of some 
of these techniques of analysis have been compared with the experimental results obtained from testing 
models of scaled buildings previous to this study. 

 
 
It is also presented an analytical calculation method used to predict the last load of the test 

model, which is based on the global balance of the structure and the surrounding breaking for each wall of 
the two wall typologies presented in the building model. 

 
 
Finally, once the test is carried out, the obtained results are studied with their consequent graphs, 

and compared with the analytic results to those of the test. 
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CAPÍTOL 1 

INTRODUCCIÓ 
 

1.1.-  INTRODUCCIÓ 
 
Actualment les enginyeries espanyoles dediquen un temps molt petit a l’estudi de les 
construccions amb estructures portants a base de parets de càrrega fetes mitjançant obra 
de fàbrica de ceràmica o pedra i es limita a petites edificacions aïllades de com a màxim 
tres o quatre plantes o bé d’edificacions aparellades o en filera. No obstant, la major part 
de l’edificació de les nostres ciutats, inclòs la gran quantitat del patrimoni històric, està 
format per construccions basades en aquest tipus d’estructura. La seguretat real 
d’aquestes construccions, especialment enfront accions horitzontals, constitueix una 
creixent preocupació, i més concretament en aquelles zones susceptibles d’experimentar 
els efectes d’un terratrèmol. 
 
Una de les principals dificultats que planeja l’estudi del comportament de les 
construccions basades en l’obra de fàbrica, especialment enfront accions horitzontals, 
resideix en la seva modelització i tractament analític, degut a la naturalesa fràgil del 
principal component de la qual està formada l’obra de fàbrica. D’aquesta manera, així 
com pel dimensionament i verificació d’estructures de formigó armat o pretensat i 
d’acer és possible, partir de les envolupant d’esforços obtingudes d’un anàlisi elàstic 
lineal. En estructures d’obra de fàbrica, aquest tipus d’anàlisis és només útil des del 
punt de vista qualitatiu, ja que en general es insuficient i inadequat per determinar els 
autèntics mecanismes resistents i en conseqüència, la seva capacitat portant. 
 
Un altre problema és l’escàs coneixement de l’obra de fàbrica ja sigui per la seva  
heterogeneïtat o variabilitat i com per la complexitat del seu comportament mecànic, tot 
i que l’ús d’aquesta com a element fonamental de la construcció es remunti a èpoques 
antigues. Per contra es posseeix un major coneixement del formigó i de l’acer degut a la 
seva gran difusió com els principals materials estructurals utilitzats actualment. 
 
A més és un fet constatat que l’obra de fàbrica participa en la resistència a càrregues 
laterals produïdes tant pel vent com pels terratrèmols o per d’altres efectes. En el 
disseny d’edificis alts usant els actuals codis, com per exemple l’Eurocodi 6 [1], la 
càrrega de vent es converteix en un factor limitant de manera que l’avantatge de 
construir amb murs de càrrega i la inherent resistència de la fàbrica no es pot passar per 
alt. 
 
És en aquesta línia d’investigació on té cabuda el present estudi, la finalitat del qual és 
la de dur a terme un assaig en el laboratori d’un model a escala reduïda d’un edifici amb 
estructura a base de parets de càrrega, que permeti estudiar el seu comportament enfront 
l’acció de càrregues horitzontals i que serveixi de recolzament experimental per validar 
nous models numèrics. 
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1.2.- ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
L’aplicació de la mecànica estructural en el disseny d’estructures de fàbrica pètria i la 
seva contribució a la resistència i estabilitat es remunta al segle XVII alhora de fer 
servir els principis de l’estàtica en la determinació de l’estabilitat dels arcs i cúpules. 
 
Tot i que durant el segle XIX i principis del XX es varen dur a terme nombrosos assaigs 
amb l’objectiu de determinar la resistència de l’obra de fàbrica, el disseny d’edificis 
basats en estructures portants a base de parets de càrrega es redueix a un conjunt de 
regles empíriques. El resultat de l’aplicació d’aquestes regles eren uns espessors de 
paret excessius en els pisos més baixos, reduint la superfície lliure en aquestes plantes. 
Aquest fet, acompanyat de l’emergent alternativa que suposava la construcció basada en 
estructura metàl·lica, va fer caure en desús l’obra de fàbrica en edificis d’aquest tipus 
[2]. 
 
Al final de la Segona Guerra Mundial, i a causa d’una falta de material, apareix a Suïssa 
a principis dels anys 50 i més tard en el Regne Unit un renovat interès pels edificis alts 
amb estructura a base de parets de càrrega, com demostra la construcció a Zuric d’un 
edifici d’apartaments de 18 pisos amb espessors de paret de només 15 cm [3]. 
 
Així mateix s’ha de tenir en compte que durant l’any 1963 i com a conseqüència del 
catastròfic terratrèmol ocorregut a Skopje [4] va aparèixer una preocupació 
generalitzada en la majoria de països europeus entorn del comportament resistent 
enfront les accions sísmiques de estructures basades en obra de fàbrica portant. Per 
aquest motiu, el ZRMK (Institut d’Investigació sobre Materials i Estructures) de 
Ljubljana, a Eslovènia va portar a terme una seria de campanyes experimentals amb 
diferents models d’edificis a escala reduïda amb l’objectiu de desenvolupar i proposar 
mètodes d’anàlisis per la projecció d’edificis amb estructura portant a base de parets 
d’obra de fàbrica, tant simple com armada [5] 
 
A partir d’aquí i de resultes d’un imminent interès pràctic pels edificis alts basats en 
aquest tipus d’estructura és el que va estimular una forta investigació en centres del 
Regne Unit i d’altres països com ho demostra, el fet dels següents assaigs, models 
d’edificis a escala real i a escala 1:6 duts a terme per investigadors de la Universitat 
d’Edimburg a Escocia 1971 [6]. 
 
Pel que fa a l’Estat Espanyol, a principis de l’any 1962, en el municipi de Pineda de 
Mar, va tenir lloc el col·lapse d’un hotel de vuit plantes amb estructura de parets de 
càrrega d’obra de fàbrica, durant la construcció de la última planta. Les tràgiques 
conseqüències d’aquest succés, van marcar l’inici d’un major estudi científic de l’obra 
de fàbrica i el desús d’aquesta tècnica constructiva en substitució per l’estructura de 
formigó. D’aquest estudi, es deriva la publicació, per part de l’Institut Eduardo Torroja, 
de la primera norma espanyola sobre obra de fàbrica, coneguda com el P.I.E.T 70 [7], 
que en el seu quart volum estableix uns criteris de càlcul pel disseny de murs portants 
d’obra de fàbrica. 
 
D’aquesta manera, va començar una nova etapa basada en la necessitat de més 
fonaments en el disseny estructural d’aquests edificis, el que porta a la publicació en el 
Regne Unit de la primera part de la BS-5628 al 1978, normativa anglesa que fa 
referència a l’ús de l’obra de fàbrica com a material estructural i més endavant a 
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Espanya de la FL-90 [8]. Al mateix temps, la International Standards Organisation 
(ISO) comença els seus treballs per preparar les normes sobre l’obra de fàbrica 
estructural. En paral·lel a la formació de l’Unió Europea (UE), apareixen una seria de 
normes i recomanacions estructurals conegudes com els Eurocodis elaborats per la 
Comissió Europea per la Estandarització (CEN) i entre ells el que fa referència a l’obra 
de fàbrica estructural, l’anomenat Eurocodi 6. 
 

1.3.- OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 
Un cop esmentats els antecedents històrics de l’estudi, és necessari marcar els objectius 
que desenvoluparan la següent tesina, els objectius els distingiré segons un objectiu 
principal i uns objectius secundaris. L’objectiu principal d’aquesta tesina és el de 
conèixer millor el comportament d’edificis d’obra de fàbrica davant d’accions laterals a 
través d’un estudi experimental, i també analitzar la validesa d’un mètode senzill de 
càlcul per a la determinació de la seva capacitat resistent. Per tal de dur a  terme el 
nostre objectiu es realitza un assaig fins a ruptura, d’un model a escala reduïda d’un 
edifici amb una estructura a base de parets de càrrega d’obra de fàbrica i estudiar el seu 
comportament sota l’acció de càrregues horitzontals, intentant reproduir els efectes de la 
càrrega de vent i de l’acció d’un terratrèmol.  
 
Conjuntament es realitzarà un estudi de les tècniques d’anàlisi utilitzades per l’estudi de 
la resistència enfront accions horitzontals d’aquest tipus d’edificacions. Així mateix un 
cop obtinguts els resultats de l’assaig, aquests es compararan amb els calculats segons 
els estudis anteriorment esmentats. 
 
Els objectius secundaris de la tesina es poden englobar en els següents punts: 
 
Analitzar l’estat del coneixement sobre els temes que tracta aquest estudi, fent especial 
èmfasi amb experiments similars que hagin estat realitzats i en les tècniques d’anàlisi 
emprades en aquest tipus d’estructures. 
 
Descriure el model d’edifici i el procediment d’assaig que es durà a terme. Així com els 
materials per la construcció del model i dels equips necessaris per la realització de 
l’assaig. 
 
Analitzar els models d’anàlisi i utilitzar-los per a predir la càrrega última, o el que és el 
mateix la resistència de l’edifici enfront accions horitzontals, i també obtenir els 
diferents modes de ruptura pel model assajat. 
 
Per últim cal remarcar que aquest assaig s’emmarca dintre d’una investigació realitzada 
en el Departament d’Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) que té com objectiu contribuir al millor coneixement de les 
característiques resistents de l’obra de fàbrica. 
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1.4.- ESQUEMA DEL CONTINGUT DE LA TESINA 
 
Per tal de poder aconseguir els objectius proposats en l’apartat anterior s’ha estructurat 
el treball amb una seria de capítols que seran descrits a continuació. 
 
En el capítol 2 es realitzarà una revisió de l’estat actual del coneixement de l’obra de 
fàbrica, sobretot fent una atenció especial als assaigs amb models a escala reduïda 
d’edificis d’estructures de parets de càrrega. 
 
En el capítol 3 es realitzarà una descripció del model d’edifici assajat en el Laboratori 
de Tecnologia d’Estructures (LTE) de la UPC. En ell s’inclourà la construcció del 
model i una descripció de l’assaig realitzat. 
 
En el capítol 4 es realitzarà la predicció de la càrrega última pel model d’edifici assajat 
mitjançant un mètode de càlcul analític, a partir de diferents hipòtesis relatives als 
modes de ruptura que es poden produir. 
 
En el capítol 5 es donaran tots els resultats, amb les conseqüents gràfiques i taules, 
obtinguts mitjançant la realització de l’assaig.  
 
En el capítol 6 es presentaran les conclusions obtingudes de la realització d’aquesta 
tesina a partir d’una comparació dels resultats del capítol 4 i del capítol 5, intentant obrir 
un camí que d’altres puguin seguir i aportar nous coneixements dins el món de l’obra de 
fàbrica.  
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CAPÍTOL 2 

ESTAT ACTUAL DEL CONEIXEMENT  
 
 

2.1.- INTRODUCCIÓ 
 
Primerament es durà a terme una introducció sobre el comportament mecànic de l’obra 
de fàbrica que té com a objectiu sensibilitzar de les particularitats d’aquesta, les quals 
l’hi confereixen uns comportaments molts especials enfront de les altres tipologies, 
formigó i acer, que estan tan estudiades i de les quals es coneixen molt be els seus 
comportaments. 
 
A continuació, es comentarà d’una manera molt general el comportament dels edificis 
amb estructura a base de parets de càrrega d’obra de fàbrica. Així com les tècniques 
d’anàlisis utilitzades per aquests tipus d’estructures.  
 
Per últim s’exposaran els requeriments generals necessaris pel treball amb models a 
escala reduïda d’edificis fets amb obra de fàbrica. D’aquesta forma es podrà explicar i 
entendre les diferents experiències dutes a terme per altres autors amb assaigs similars 
al que tractarem en aquesta tesina. 
 
 

2.2.-  COMPORTAMENT MECÀNIC DE L’OBRA DE FÀBRICA 

2.2.1.- INTRODUCCIÓ 
 
Segons a la seva construcció, [7] defineix l’obra de fàbrica com aquells elements d’obra 
obtinguts per la col·locació de maons, blocs, pedres de cantera, un junt amb l’altre i 
sobre l’altre, ordenadament i solapats d’acord amb unes determinades lleis de trava, tal 
com es pot observar en la Fig. 2.1. El [1] defineix l’obra de fàbrica com un conjunt 
travat de peces assentades amb morter. 
 
Segons al seu comportament, una altre definició és la del material compost amb peces 
com maons, blocs o pedres de cantera que estan unides entre si mitjançant un lligant, 
habitualment morter o, en d’altres ocasions, mitjançant juntes seques, amb un 
comportament marcadament anisòtrop, heterogeni i en determinades ocasions 
discontinu. 
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Figura 2.1.-  Exemples de diferents tipus d’obra de fàbrica classificats segons les normes 

P.I.E.T. 70 (Elaboració pròpia a partir de [7]). 
 
Per norma general s’assumeix que els principals paràmetres que influeixen en el 
comportament mecànic i resistent de l’obra de fàbrica són [9]: 
 
Relatiu a les peces: la resistència, la geometria (massís, calat, buit, etcètera) i la 
absorció. 

 
Relatiu al morter: la resistència, la deformabilitat i l’espessor relatiu respecte les peces. 

 
Relatiu a l’obra de fàbrica: la unió entre peces i morter, la direcció de les tensions 
(anisotropia) i els efectes locals. 
 
L’obra de fàbrica presenta una seria de peculiaritats que la diferencien d’altres 
tipologies i que afecten directament o indirectament al comportament mecànic 
d’aquesta. A diferència d’altres materials, el comportament mecànic de l’obra de fàbrica 
està fortament marcat per la seva anisotropia que va més allà de la anisotropia intrínseca 
de les peces. La existència de juntes horitzontals suposa l’aparició de plans de debilitat 
en l’obra de fàbrica que determinen el comportament biaxial anisòtrop que exhibeixen 
els murs en el seu propi pla. És a dir, que les característiques deformacionals i resistents 
de l’obra de fàbrica varien amb l’orientació d’aquestes juntes respecte de la direcció de 
les tensions principals. 
 

2.2.2.- CARACTERÍSTIQUES DELS CONSTITUENTS 
 
Les propietats mecàniques de l’obra de fàbrica depenen en bona mesura de les 
propietats de les seves parts constituents: les peces, maons o blocs i el lligant, 
generalment morter, encara que de vegades aquest ni existeix. 
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2.2.2.1.- Les peces 
 
Les peces d’obra de fàbrica, pedres labradas o de ceràmica, posseeixen una forma 
regular més o menys paral·lelepípede en cas de carreus i maó irregular en cas de 
maçoneria. Les dimensions i cares s’anomenen d’acord amb P.E.I.T 70 [7] i FL-90 [8] 
com es recull en la Fig. 2.2 Les proporcions entre les tres dimensions són molt variables 
i depenen del tipus de maó. És típic que la dimensió més gran en direcció paral·lela a les 
juntes horitzontals sigui del ordre de 3 o 4 vegades l’altura. 
 

 
Figura 2.2.- Nomenclatura de les diferents dimensions i de les peces d’obra 

de fàbrica (Elaboració pròpia a partir de [7]). 
 
Les propietats mecàniques depenen fonamentalment de la naturalesa de la pedra i a 
efectes de l’anàlisi estructural les més importants són les següents: 
 
Pes específic γp 

 
Normalment el pes específic determina la majoria de les càrregues gravitatòries. 
Aquest pes es l’aparent no el real i segons diversos autors recollits a [10], el pes 
específic aparent de les peces de maó oscil·la entre 18 KN/m3 per al maó tou fins els 
23 KN/m3 per al maó de clinker.  
 

Resistència a compressió fp 
 
La resistència a compressió dels maons depèn fonamentalment de la seva 
composició i procés de cocció, i el rang de variació és molt gran, [10] referint-se a 
maons de fabricació actual en la Gran Bretanya, la situa en un mínim de 10-15 MPa 
i en un màxim de 100 MPa. L’anterior rang és vàlid per a maons d’argila, pels de 
silicat càlcic les màximes resistències seran de 35-45 MPa. 
 
Així mateix cal remarcar la gran influencia del grau de saturació de les peces alhora 
de dur a terme l’assaig per tal d’obtenir la resistència. La major part de les 
normatives especifiquen que l’assaig s’ha de dur sobre peces dessecades, ja que el 
contingut d’aigua pot influir fins en un 40% en el resultat final. No obstant això, el 
valor de la resistència obtingut amb les peces saturades pot servir de referència si 
l’element estarà sotmès a la humitat del terreny. 
 

Resistència a flexotracció  fxtp 
 
Tot i que l’obra de fàbrica no desenvolupi quasi cap resistència a tracció no implica 
que els materials constituents no presentin resistència a tracció. De fet és 
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imprescindible pel funcionament de l’obra de fàbrica que les peces, de manera 
individual, tinguin una certa resistència a tracció.  
 

Resistència a tracció ftp 
 
La resistència a tracció de les peces es pot relacionar amb la resistència a 
flexotracció i amb les dimensions de la proveta d’assaig. Segons [11] pel formigó és 
vàlida la següent expressió: 
 

7.0

7.0

100
5,11

100
5,1







+









=
h

h

ff xtptp      (2.1) 

 
A on h és el cantell de la proveta assajada a flexotracció expressada en mm. 
 

Mòdul de deformació longitudinal Ep 
 
La deformació de l’obra de fàbrica es deguda, bàsicament, al seu component menys 
rígid, el morter. No obstant és interessant conèixer la deformabilitat de les peces 
perquè la relació de rigidesa entre peces i el morter és un paràmetre que determina el 
comportament del material compost. [10] referint-se a un estudi realitzat per la UIC 
(Union Internationales des Chemins) estableix valors compresos entre 1000 i 5000 
MPa per a maons tous i entre 15000 i 20000 MPa per a maons de clinker. 
 

Coeficient de Poisson υp 
 
Aquest paràmetre influeix en la deformabilitat relativa i apareix nominalment en 
certs models analítics del comportament de l’obra de fàbrica . [10] referint-se a 
altres autors, estableix com a valors típics per a maons els compresos entre 0,10 i 
0,15. 

2.2.2.2.- Els morters 
 
El morter és un material plàstic en l’instant de la col·locació, endurint-se a les poques 
hores i que adquireix rigidesa i resistència al llarg del temps. Segons [10] el morter té 
tres missions en l’obra de fàbrica: 
 
Omplir les juntes impedint el pas de l’aigua. 

 
Regularitzar l’assentament entre blocs i repartir la càrrega de manera uniforme. 

 
Col·laborar a conduir les sol·licitacions horitzontals cap a la fonamentació. 
 
Els morters es componen d’un àrid, un lligant més o menys hidràulic i aigua. El morter 
és l’element més dèbil de l’obra fàbrica, el menys rígid, responsable de la major part de 
la deformació instantània i pràcticament de tota la deformació diferida. 
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El morter, dins el seu funcionament en l’obra de fàbrica, està sotmès a un estat de 
tensions triaxial. Per això les propietats mecàniques del morter han d’estudiar-se en un 
règim triaxial per tal de comprendre el seu comportament en servei i en condicions 
uniaxials o de falta de coacció lateral, per ajustar-se a les condicions post-fissuració de 
les peces. 
 
Les propietats mecàniques més importants són les següents: 
 
Pes específic γm 

 
El pes específic dels morters de calç segons [10], referint-se a estudis realitzats per 
la UIC, varia entre 15 i 20 KN/m3. 
 

Resistència a compressió fm 
 
La resistència a compressió del morter sempre està referida a provetes de petita 
mida, cúbica o d’esveltesa (les dues meitats resultants de l’assaig a flexotracció 
sobre provetes de 40x40x160 mm.). Parlant de resistència a compressió d’un morter 
s’entén que es tracta de la resistència del morter no confinat, però aquesta no és 
identificable a la del morter en l’obra de fàbrica sinó que es tracta d’un índex de 
qualitat del morter i que pot utilitzar-se com a paràmetre en algunes fórmules 
empíriques. 
 
Un ordre de magnitud per la resistència de morters de ciment segons la UIC és de 8-
15 MPa. 
 

Mòdul de deformació longitudinal Em 
 
Segons [10], la UIC donà unes recomanacions amb uns valors orientatius pel mòdul 
d’elasticitat dels morters existents, que són recollits en la següent taula: 
 

Taula 2.1.- Mòduls d’elasticitat dels morters de diferents categories Em segons UIC [10] 
 
Coeficient de Poisson υm 

 
El coeficient de Poisson del morter depèn en la seva major part de l’estat tensional, 
com a referència se sol agafar un valor de 0,2. 

 

2.2.2.3.- La interfase peces – morter 
 
L’obra de fàbrica és un material heterogeni format a partir de tres components: les 
peces, el morter i la interfase entre les peces i el morter. Aquesta última és la que es 

Tipus de morter Em [N/mm2] Em/fm 
De calç aèria 400 – 1000 2000 
De calç hidràulica 1000 – 2000 2000 – 1000 
De ciment calç 2000 – 6000 1000 – 750 
De ciment 6000 – 10000 750 – 650 
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tracta a continuació ja que té unes propietats molt peculiars que determinen en gran 
mesura el comportament de l’obra de fàbrica. 
 
El factor que caracteritza la interfase és la naturalesa de la unió entre les peces i el 
morter, o sigui es tracta de veure l’adherència entre ambdós elements, cal recordar que 
el mecanisme d’unió és de naturalesa física i química. I es veu afectat per diversos 
factors entre els que destaquen el contingut de la humitat de les peces en el moment de 
la col·locació i l’índex de succió d’elles. En la figura següent es pot observar que si es 
col·loquen peces amb un contingut d’humitat pròxim al valor d’absorció, l’adherència 
cau quasi a zero. 
 

 
Figura 2.3.- Relació entre el contingut d’humitat de les peces en l’instant de col·locació i la tensió 

d’adherència en la interfase [9]. 
 
Així mateix la correcta caracterització de la resposta a tall en les juntes i en les peces de 
l’obra de fàbrica necessita d’una avaluació de les tensions tangencials i normals en les 
mateixes. 
 
Existeixen diverses maneres de definir el criteri de ruptura. El més comú és el model 
friccional de Mohr-Coulomb: 
 

µστ += c      (2.2) 
 

a on τ és la resistència al lliscament de les juntes horitzontals, c és un valor de la cohesió 
(resistència quan no hi ha tensions normals), µ és el coeficient de fregament a la 
interfase i σ és la tensió normal. [1] proposa un model del tipus de Mohr-Coulomb, com 
ja s’explicarà més endavant. 
 
Diversos autors han realitzat assaigs a tall, en la fig. 2.4 es mostra com exemple uns 
resultats sobre murs recollits a [2]. En aquest cas el valor de la cohesió és de 0,3 MPa i 
el valor del paràmetre de fregament és de 0,5. 
 
Però també existeixen nombrosos assaigs a partir de diferents tipus d’obra de fàbrica en 
els quals, en funció del tipus de peces i de morter utilitzats existeixen valors de la 
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cohesió compresos entre 0,20 i 0,56 MPa i valors del coeficient de  fregament 
compresos entre 0,15 i 0,9. Com es pot veure el coeficient de fregament pot variar molt 
depenent del tipus de peça o de morter.  
 

 
Figura 2.4.- Relació entre la tensió de tall i la precompressió. Resultats dels assaigs a 

escala real i en models reduïts [2]. 

2.2.3.- CARACTERITZACIÓ DE L’OBRA DE LA FÀBRICA COM A                        
MATERIAL COMPOST 

 
El pes específic de l’obra de fàbrica vindrà donat pel dels seus components ponderats 
per les seves respectives proporcions en volum. Tant amb la maçoneria de pedra, on la 
proporció de morter és molt petita, com en l’obra de fàbrica de maó, on la proporció és 
molt més gran, el pes específic pot identificar-se aproximadament com el de les peces 
degut que el pes específic del morter és molt inferior comparant-lo amb el de les peces. 
 

2.2.3.1.- Comportament sota esforços de compressió uniaxial 
 
Les estructures d’obra de fàbrica, pilars, murs, etcètera, estan sotmesos principalment a 
esforços de compressió. Per això s’ha de prestar una atenció principal al mecanisme de 
ruptura sota aquest tipus de sol·licitació i, per tant, al valor de la resistència a 
compressió de l’obra de fàbrica. 
 
Enfront estats de tensió de tipus uniaxial, el morter que omple les juntes tendeix a 
expandir-se lateralment, però la major rigidesa de les peces li ho impedeix. Degut al 
confinament al que està sotmès el morter, les peces arriben a estat de tensió uniaxial o 
biaxial en un pla paral·lel a les juntes. És per aquest motiu que les fallades per 
compressió uniaxial s’inicien amb una ruptura vertical en les peces. Degut a aquest 
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confinament es pot entendre perquè la resistència a compressió de l’obra de fàbrica és 
major que la resistència a compressió del morter. 
 
El comportament de l’obra de fàbrica és fortament no lineal des dels primers estats de 
càrrega. Segons [1] s’accepta que el comportament uniaxial tensió-deformació de l’obra 
de fàbrica segueix una corba elastoplàstica del tipus paràbola - rectangle com la que 
s’observa en la Fig. 2.5. Segons ella es pot aproximar el mòdul de deformació secant de 
l’obra de fàbrica (E) per: 
 

kfE *1000=            (2.3) 
 
a on fk és la resistència característica a compressió perpendicular a les juntes 
horitzontals. Així mateix també es pot aproximar el mòdul de deformació transversal 
(G) per: 
 

EG *4,0=          (2.4) 
 
La expressió anterior equival a dir que el coeficient de Poisson (υ) és de 0,25. Aquests 
valors obtinguts d’assaigs de compressió en la direcció perpendicular a les juntes, són 
vàlids o apropiats per elements estructurals tal com murs carregats verticalment o arcs, a 
on la càrrega actua perpendicularment a les juntes. A més a més s’ha de tenir present 
que aquestes corbes no representen de forma precisa el comportament σ-ε, simplement 
donen lloc a esforços equivalents al integrar tensions en la secció pertinent. 
 

 
Figura 2.5.- Relació idealitzada tensió – deformació per a compressions segons [1]. 

 
A part dels models adoptats en la majoria de normatives per estimar el mòdul de 
deformació de l’obra de fàbrica, basats en relacions empíriques entre tensions i 
deformacions, existeix una altra forma per determinar aquest mòdul. Aquesta nova 
estratègia, amb un major rang d’aplicabilitat, parteix de models que tenen en compte les 
característiques deformacionals dels components de l’obra de fàbrica (peces i morter). 
Un exemple és el model de Brooks que es pot trobar a [12]. 
 
D’altra banda, [13] va realitzar una campanya d’assaigs de murs a compressió simple en 
els que va estudiar la influència de l’orientació relativa de l’esforç de compressió 



Anàlisi de la resposta d’edificis de parets de càrrega davant de sisme i vent 
 

 
Marc Renart i Vila                                                                                                                                                        Pàgina 13 de 125 

respecte a les juntes horitzontals. Aquest angle resulta ser una variable condicionant en 
el comportament de l’obra de fàbrica (Fig. 2.6). L’estudi conclou que el màxim valor de 
càrrega admissible es dóna per θ = 0º, a on θ és l’angle que formen les juntes i la 
perpendicular a les càrregues. També es va trobar que els valors mínims de resistència 
es donaven per valors de θ = 67,5º. 
 

 
Figura 2.6.- Corbes compressió uniaxial – deformació en murs, variant 

l’orientació de les juntes [13]. 

2.2.3.- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ UNIAXIAL 
 
En els últims anys s’han realitzat un gran nombre d’assaigs per la determinació de la 
resistència a compressió de l’obra de fàbrica. S’han estudiat multitud de factors com la 
geometria i la resistència de les peces, la mescla, la dosificació, la succió del lligant, la 
lligada o trava i la mida de la proveta. 
 
Com a resultat de totes aquestes investigacions, existeixen nombroses relacions 
empíriques com la que apareix a [1]. Generalment, totes elles coincideixen a 
proporcionar la resistència a compressió de l’obra de fàbrica a partir de les propietats 
mecàniques de les peces i el morter, sense oblidar-se l’espessor de les juntes. D’aquesta 
manera per calcular la resistència característica a compressió de l’obra de fàbrica (fk) 
amb absència d’assaigs experimentals, i per espessors de junta de 10 a 15 mm, [1] 
proposa la següent expressió: 
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b
m

a
pk ffKf **=              (2.5) 

a on la resistència de l’obra de fàbrica depèn de la resistència a compressió de les peces 
(fp) i del morter (fm) en MPa i K, a i b són constants que encara no s’han fixat de manera 
definitiva ([1] suggereix a = 0,65, b = 0,25 i K un factor que entre 0,4 i 0,6). D’altres 
normes com per exemple [7] i [8] proporcionen taules per calcular la resistència a partir 
de diferents paràmetres que influeixen en ella. Així mateix en [9] es pot trobar una 
llarga llista d’expressions empíriques per determinar la resistència a compressió de 
l’obra de fàbrica. 

2.2.3.3.- Resistència a tracció uniaxial 
 
Les tensions de tracció solen aparèixer degut a l’excentricitat de les càrregues o per la 
presència d’esforços de tall. És totalment conegut que l’obra de fàbrica presenta una 
dèbil resistència a tracció degut a la presència dels plans de debilitat en les juntes 
horitzontals de la unió peça - morter. S’ha de recordar que la resistència a tracció de 
l’obra de fàbrica ve determinada pel comportament adherent desenvolupat en la 
interfase entre el morter i les peces. 
 
La norma espanyola [8] admet pel càlcul de murs sotmesos a flexió simple o composta, 
amb un esforç normal de gran excentricitat respecte del baricentre de la secció, que 
l’obra de fàbrica resisteix tensions de tracció fins el 10% de la resistència a compressió.  
No obstant l’obra de fàbrica de maó difícilment aconsegueix resistències a la tracció tan 
elevades.  
 

2.2.3.4.- Comportament enfront tensions biaxials 
 
La caracterització detallada del comportament biaxial de l’obra de fàbrica presenta una 
gran dificultats derivades del seu comportament no lineal i anisòtrop, sense oblidar que 
la anisotropia s’accentua per valors elevats de tensions. Els resultats més complexos 
sobre el comportament biaxial varen ser obtinguts per Page al assajar 180 murs quadrats 
de 360mm de costat construïts amb maons ceràmics massissos a escala 1:2. El resultat 
d’aquesta campanya va ser la proposta de les seves conegudes envolupants biaxials de 
ruptura les quals es poden consultar per exemple a [9]. Simultàniament, a cada mur es 
varen mesurar les deformacions fins arribar a les càrregues pròximes a la càrrega de 
ruptura del mur. La Fig. 2.7 mostra gràficament algunes relacions σ-ε que permeten 
observar que l’obra de fàbrica presenta un comportament no lineal per valors elevats de 
la tensió en compressió – compressió, en canvi en tracció – compressió les branques són 
pràcticament lineals. 
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Figura 2.7.- Corbes tensió – deformació mesurades en murs sotmesos a estats de compressió biaxial 

i de tensions de tracció – compressió [13]. 
 
Per avaluar les característiques mecàniques de l’obra de fàbrica de forma teòrica a partir 
del coneixement de la geometria i de les característiques dels seus components 
individuals (peces i morter) s’han aplicat tècniques de homogeneïtzació desenvolupada 
per materials compostos de capes, essent molt útils per estimar les propietats elàstiques 
ortotropes de l’obra de fàbrica. 

2.2.3.5.- Resistència enfront sol·licitacions biaxials 
 
El tractament normatiu de la resistència enfront estats biaxials de tensions sol establir-se 
a partir de la resistència enfront combinacions de tensions tangencials i normals a les 
juntes horitzontals, és a dir, en base als esforços de tall i axial simultanis. Per això [1] 
només fa servir la resistència característica a esforç tallant (fvk) en la direcció paral·lela a 
les juntes horitzontals i permet la seva obtenció experimental mitjançant la realització 
d’assaigs sobre murs (macroelements), o analíticament mitjançant la relació: 
 

pdvkovk fff 05,04,0 ≤+= σ     (2.6) 
 

a on fvko és la resistència a tallant en absència de tensions normals (σd = 0), σd és la 
mínima compressió vertical actuant en el mur i fp és la resistència a compressió vertical 
de les peces. A més a més, fvk també està limitat per certs valors tabulats. 
 
L’equació (2.6), corresponent a un criteri de ruptura de Mohr-Coulomb, ha sigut 
empleada per nombrosos investigadors i adoptada per la majoria de normatives 
europees. La publicació, [9], proporciona una relació dels valors aplicats per diferents 
autors per la cohesió  (fvko) i l’angle de fregament intern (µ) depenent dels materials més 
usats. S’ha de recalcar que fvko depèn bàsicament de la resistència a esforços de tall de la 
unió morter - peça. 
 
La normativa espanyola, [8], proposa el càlcul de les tensions principals mitjanes a 
partir dels esforços de compressió i de tall i la seva comparació amb les resistències de 
càlcul: 
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a on B és l’àrea de la secció eficaç (part de la secció comprimida), Nd és l’esforç axial 
de càlcul, i Vd és l’esforç tallant de càlcul. Així mateix es pot observar que aquesta 
norma usa un criteri de tipus Rankine limitant també la màxima tensió principal de 
compressió. 
 

2.3.- COMPORTAMENT GENERAL D’UN EDIFICI AMB 
ESTRUCTURA PORTANT A BASE DE PARETS DE 
CÀRREGA 

2.3.1.- INTRODUCCIÓ 
 
En els edificis es poden identificar-se dos subsistemes estructurals, l’horitzontal o 
sistema pis (per exemple forjats de llosa massissa, forjats unidireccionals, etcètera.) i el 
vertical, o element de suport (per exemple pilars, parets de càrrega, etcètera) 
 
La funció estructural d’un sistema pis és transmetre les càrregues verticals cap als 
recolzaments que al seu torn les transporten fins a les fonamentacions. Així mateix el 
sistema pis també compleix la funció de connectar els elements verticals i distribuir 
entre ells les càrregues horitzontals, pel que ha de formar un diafragma amb alta 
rigidesa en el seu pla. 
 
Per un altre costat, el sistema vertical resistent dels edificis té la funció de resistir tant 
les càrregues verticals de disseny com les càrregues laterals de vent o sisme, on la seva 
importància creix a mesura que augmenta l’altura de l’edifici. 
 
Els murs de càrrega de maçoneria han constituït el primer sistema estructural que es va 
utilitzar per edificis de varis nivells. La limitació d’aquest sistema es deu a la baixa 
resistència a compressió si la comparem amb la del formigó i també a la quasi nul·la 
resistència a tracció que obliga a una alta densitat de murs. Per això, el seu ús és 
acceptable en construcció a on hi ha una subdivisió de l’espai en àrees petites, com en 
edificis d’habitatges i hospitals. 
 
Tot i aquesta distinció, és important tenir present que el sistema estructural és una sola 
unitat i no pot separar-se de manera rotunda, l’estudi del sistema de suport vertical del 
relatiu als sistemes de pis d’un edifici, ja que el treball conjunt és el que defineix el 
comportament i l’eficiència i proporciona resistència a la força lateral i rigidesa per 
mantenir les deformacions enfront aquestes càrregues dintre dels límits tolerables.  

2.3.2.- SISTEMES A BASE DE PLAQUES 
 
Mitjançant acords entre plaques verticals (murs) i horitzontals (lloses) es poden formar 
sistemes de diverses característiques, els que en general [14] denomina sistemes de tipus 
caixó. La superposició de plaques simplement recolzades en una sola direcció i murs, 
integra un sistema equivalent al de suport i llinda que té unes limitacions molt similars. 
La falta de continuïtat en els recolzaments fa que aquest sistema sigui molt vulnerable 
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enfront accions que puguin introduir tensions verticals o esforços tallants en la 
connexió. La principal limitació és l’escassa resistència enfront càrregues laterals les 
quals han de ser resistides per la flexió normal al pla dels murs, que presenten baixa 
resistència a aquestes sol·licitacions, ja que tenen un espessor molt reduït. Aquest 
sistema va ser molt usat en edificis de varis pisos a base de murs de càrrega de 
maçoneria en zones no sísmiques, però s’havia de recórrer a espessors més importants a 
mesura que el nombre de pisos augmentava, tal com mostra la Fig. 2.8. Un exemple real 
d’aquesta situació és la que es comenta a [2] sobre Monadnock Building a la ciutat de 
Chicago el qual arriba a tenir murs d’1,8 metres d’espessor en el nivell de terra. 
 
 
 

 
Figura 2.8.-  Estructura típica d’un edifici de varis pisos fins a principis del segle XX (tipus 

suport i llinda amb murs de càrrega) [14]. 
 
 
 
Per contra, si s’obté continuïtat en les connexions mur – llosa, s’aconsegueix una acció 
de marc, reduint els moments i les deformacions de la llosa, però com a contrapartida 
s’introdueixen flexions en els murs enfront càrregues verticals (Fig. 2.9). 
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Figura 2.9.- Sistema de mur i llosa que formen un arc en una direcció [14]. 

 
Enfront càrregues laterals, l’acció del marc proporciona certa rigidesa i resistència no 
obstant, el sistema resulta en general poc eficient degut a que els moments d’inèrcia dels 
elements placa són petits degut al seu reduït espessor. 
 
L’acord ideal per elements placa és un sistema tipus caixó tridimensional. La llosa es 
recolza en les dues direccions de tal forma que la rigidesa i la resistència enfront 
càrregues laterals augmenta notablement. L’avantatge més important és que, existint 
elements verticals en les dues direccions ortogonals (Fig. 2.10), les forces laterals en 
una direcció qualsevol són resistides pels murs mitjançant forces en el seu propi pla, pel 
qual posseeixen gran rigidesa i ressitència. 
 

 
Figura 2.10.- Sistema amb murs en les dues direccions [14]. 
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Pel bon funcionament en caixó, tal com s’ha comentat anteriorment, es requereix que la 
llosa formi un diafragma horitzontal que tingui alta rigidesa per a càrregues en el seu 
propi pla, de manera que les càrregues laterals es puguin transmetre als murs més rígids 
en cada direcció. Les connexions llosa – mur han de ser capaces de resistir forces 
tallants i en estructures d’altura notable, també traccions, degut als moments de bolcada 
produïts per les càrregues laterals. 
 
En aquests sistemes caixó les càrregues verticals es transmeten a la fonamentació 
essencialment per esforç axial en els murs, els moments flectors transmesos per les 
lloses són en general petits, ja que les lloses són petites i estan recolzades en dos 
direccions. Les càrregues laterals es resisteixen, com ja s’ha comentat, per la flexió dels 
murs en el seu pla. Si la relació altura/longitud dels murs és molt petita predominen les 
deformacions de tallant, per contra si la relació és gran les deformacions són degudes 
principalment a la flexió dels murs, els quals funcionen com uns voladissos verticals 
(Fig. 2.10b). 
 
Per últim comentar que també és molt interessant evitar disposicions no simètriques, ja 
que sota accions horitzontals apareixerien esforços de torsió que generarien  
distribucions de tensions no desitjades. 

2.3.3.-  CLASSIFICACIÓ D’EDIFICIS AMB ESTRUCTURA PORTANT A 
BASE DE PARETS DE CÀRREGA 

 
La gran quantitat de disposicions dels murs en aquests tipus d’estructures fa que sigui 
bastant complicat definir diferents tipus d’estructures, no obstant [9] estableix la 
següent classificació: 
 
Sistema cel·lular de murs 
Disposició simple o doble de murs transversals 
Disposicions comlexes 
 
Un sistema cel·lular de murs és aquell que tant els murs interiors com els exteriors són 
de càrrega i formen un model cel·lular en planta. D’aquesta manera, la llosa queda 
recolzada en les dues direccions tal i com mostra la Fig. 2.11. 
 

 
Figura 2.11.- Sistema cel·lular de murs [9]. 
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El segon tipus d’estructura inclou estructures simples de murs transversals en els quals 
les parets de càrrega són perpendiculars al eix longitudinal de l’edifici. L’estabilitat 
longitudinal d’aquest s’aconsegueix mitjançant un corredor de parets com mostra la Fig. 
2.12. Aquest tipus d’estructura és adequat per a hotels que tenen un gran nombre 
d’habitacions idèntiques.  
 

 
Figura 2.12.- Disposició simple de murs transversals [9]. 

 
Quan l’edifici és molt profund, es té la problemàtica que no entra llum a les habitacions 
més allunyades de la façana principal i llavors, aquesta distribució presenta una 
limitació. En aquests casos, s’adopta una disposició de parets de càrrega paral·leles als 
dos eixos principals de l’edifici tal i com es pot observar en la Fig. 2.13. 
 

 
Figura 2.13.- Disposició doble de murs transversals [9]. 

 
Sota el nombre de disposicions complexes s’inclouen totes les possibles combinacions 
entre els sistemes cel·lulars i acords amb murs transversals, un exemple típic és el que 
s’observa en la Fig. 2.14. 
 
 
 
 



Anàlisi de la resposta d’edificis de parets de càrrega davant de sisme i vent 
 

 
Marc Renart i Vila                                                                                                                                                        Pàgina 21 de 125 

 
 

 
Figura 2.14.- Disposició complexa de murs [9]. 
 

2.4.- MÈTODES D’ANÀLISI EMPLEATS EN L’ESTUDI DE 
CONSTRUCCIONS A BASE DE MURS 

2.4.1.- GENERALITATS 
 
Com apunta [15] en l’anàlisi estructural de construccions d’obra de fàbrica s’han aplicat 
gran part de les teories clàssiques usades en el càlcul d’estructures com ara l’estàtica 
gràfica, la resistència de materials, l’anàlisi límit, regles empíriques pel dimensionament 
d’elements diversos, etcètera.  
 
En general, l’estudi d’aquests tipus d’edificis troba importants dificultats en la 
modelització de la geometria i de les característiques mecàniques dels elements que la 
componen (parets, llindes, ampits, forjats). Segons [16] algunes de les principals 
dificultats plantejades resideixen en dos aspectes principals: 
 
La caracterització de les parets com elements bidimensionals, resistents a compressió i a 
tallant, constituïts per un material fràgil amb una resistència a tracció gairebé nul·la. 
La modelització mecànica dels ampits o llindes i de la seva connexió amb els panys de 
paret massissa. 
 
Un cert nombre de possibilitats ha sigut explorat en l’estudi d’edificis compostos per 
parets portants a [16]. En aquest apartat s’exposa una breu introducció a algunes de les 
tècniques usades pel disseny i l’anàlisi d’estructures d’obra de fàbrica. 
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2.4.2.- MÈTODES USATS ENFRONT ACCIONS GRAVITATÒRIES 
 
Pel càlcul d’edificis a base de murs de càrrega enfront accions gravitatòries s’ha 
empleat clàssicament mètodes molt senzills basats en un repartiment isostàtic de les 
càrregues dels forjats entre els diferents murs. D’aquesta manera la càrrega a cada mur 
s’obté per addicció de les transmeses per cadascun dels forjats. Independentment, i tal 
com recullen la majoria dels codis de disseny, l’excentricitat de les càrregues 
transmeses així com l’esveltesa del mur es tenen en compte de forma simple, a partir de 
senzilles consideracions d’equilibri o bé de manera empírica. 
 
D’aquesta manera, [1] redueix la resistència vertical del mur mitjançant l’aplicació d’un 
factor reductor per esveltesa i excentricitat, φ, que s’obté de manera diferent en funció 
de la part del mur on es realitzi el càlcul. Si el càlcul es realitza en les seccions de base o 
coronació, el factor reductor s’expressa com a:  
 

t
ei

i 21−=ϕ          (2.9) 

 
a on t és l’espessor del mur i ei és l’excentricitat en la corornació o base del mur 
calculada amb l’equació: 

ahi
i

i
i ee
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M

e ++=            (2.10) 

 
a on es considera l’excentricitat en l’aplicació de les càrregues verticals (Mi/Ni), 
l’excentricitat motivada per l’aplicació de les càrregues horitzontals (ehi) i l’excentricitat 
accidental (ea) deguda a les desviacions de la geometria del mur, en el punt d’aplicació 
de les càrregues i a la variació en la rigidesa dels materials. 
 
Si la secció d’estudi es situa en el quint central de l’altura de la paret [1] a més a més 
considera l’increment d’excentricitat degut a la deformació a llarg plaç, incloent la 
fluència (ek). 

2.4.3.- ANÀLISI LÍMIT 
 
L’anàlisi límit, basat en l’aplicació dels teoremes límits de la plasticitat, ha sigut 
escassament utilitzat per l’estudi de les façanes o parets de càrrega encara que es recorri 
a ell per invocar, a títol d’imatge, el mecanisme resistent basat en la formació de bieles 
diagonals en panys de paret o ampits sota l’acció d’accions horitzontals. En la pràctica 
es precisa de procediments iteratius degut a la necessitat de considerar una gran varietat 
de possibles mecanismes últims alternatius i en general, la seva aplicació, molt 
laboriosa, precisa d’una gran experiència per part de l’analista. 
 
Una important limitació prové de la incapacitat del mètode per simular formes de 
ruptura fràgil relacionades amb la superació de la resistència a tallant o a compressió en 
les bieles, previ al desenvolupament complet del mecanisme. Una altre limitació, més 
pràctica resulta de la dificultat de considerar tots els possibles mecanismes que poden 
realment generar-se en una estructura complexa mitjançant la localització alternativa de 
ròtules plàstiques. 
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2.4.4.- ANÀLISI GLOBAL MITJANÇANT EL MÈTODE DELS PLANS 
DE RIGIDESA 

 
La majoria dels mètodes utilitzats per l’anàlisi estructural global d’edificis d’obra de 
fàbrica enfront accions que sotmeten l’estructura a forces horitzontals, com ara el vent o 
el sisme, solen basar-se en un model de plans de rigidesa. Aquest mètode ha sigut 
recollit per [17]. Aquest model estructural considera que l’edifici està format per un 
sistema de plans perpendiculars entre sí de forma que aporten rigidesa en totes les 
direccions possibles (Fig. 2.15). L’implementació pràctica d’aquesta hipòtesi en els 
mètodes d’anàlisi se sol realitzar considerant, en primer lloc, que els forjats són 
indeformables en el seu pla i, en segon lloc, que existeixen elements verticals, 
organitzats segons dos famílies perpendiculars, capaces d’aportar rigidesa al moviment 
transversal de la construcció. 
 
L’anterior idealització tenen un fonament físic evident quan els forjats són de formigó, 
ja que aquests són realment molt rígids en el seu pla i actuen com autèntiques bigues de 
gran cantell enfront les forces horitzontals, repartint-les entre tots els elements verticals 
en funció de la rigidesa relativa de cadascun d’ells. D’aquesta forma, els extrems dels 
elements verticals pertanyen a un mateix forjat no experimenten moviments relatius. No 
obstant, els antics forjats construïts amb bigues d’acer o de fusta i revoltons de maó 
(sense cap tipus d’unió rígida que els solidaritza tots entre sí) no gosaven del suficient 
monolitisme. En aquestes condicions, la hipòtesi de comportament rígid adoptat en tal 
idealització perd lògicament part de la seva validesa.  
 

 
Figura 2.15.-  Esquema del model d’edifici suposat en els plans de rigidesa. 

Els diferents colors ens mostren la família de plans 
perpendiculars [15]. 

 
Per una altra banda [16] apunten que l’ús acrític del mètode dels plans de rigidesa pot 
portar a una excessiva falta de realisme en l’avaluació de la resposta resistent lateral de 
construccions tradicionals o antigues. Per aquests autors, les principals limitacions del 
mètode resulten de la dificultat de caracteritzar de forma realista la resposta rígida de les 
parets reals, degut de les seves complexitat i dels seus forats. No obstant, el mètode és a 
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vegades avantatjós per la seva simplicitat i per les moderades necessitats de càlcul que 
exigeix la seva utilització. 
 
En funció de les hipòtesis de comportament adoptades és possible diferenciar diversos 
mètodes basats en el model dels plans de rigidesa. 
 
Una primera possibilitat consisteix en prescindir de la contribució a la resistència i a la 
rigidesa de la flexió d’eix horitzontal de les llindes i dels forjats. Això equival a 
considerar que cadascun dels murs posseeix un esquema estàtic de mènsula encastada 
en la fonamentació com mostra la Fig. 2.16a. Les càrregues horitzontals transmeses pels 
forjats sobre cadascuna d’aquestes mènsules depenen de la rigidesa relativa de les 
mateixes.    
 
Aquesta simplificació, extensament usada en el projecte d’edificis d’obra de fàbrica, és 
bastant conservadora perquè prescindeix completament del possible efecte de pòrtic 
proporcionat per la rigidesa real de les llindes. No obstant, aquesta hipòtesi es 
fonamenta en la constatació de que les llindes d’obra de fàbrica resisteixen molt poc a 
flexió. 
 
Quan l’acció sísmica és forta, es necessari mobilitzar l’efecte pòrtic per a resistir les 
forces horitzontals. Per aquest motiu, generalment es reforcen les llindes amb zunchos 
de formigó armat per tal de resistir la flexió.  
 

 
Figura 2.16.-   Models estructurals empleats en l’anàlisi de construccions a base de murs sotmesos a      

esforços horitzontals. a) Comportament com a mènsula encastada en la 
fonamentació. b) Paret treballant a tallant [19]. 

 
Entre els mètodes que sorgeixen del fet de suposar que les llindes són resistents, encara 
es possible distingir entre tres tipus diferents en funció del comportament que es suposi 
al sistema format per murs i llindes. Una primera alternativa consisteix en estudiar els 
murs i les llindes com elements d’un pòrtic entramat. Una primera simplificació 
possible és suposar que les llindes són sòlids rígids gràcies a la seva elevada rigidesa tal 
com mostra la Fig. 2.16b. 

2.4.4.1.- Mètode POR 
 
Un major grau de simplificació es realitza quan es considera que les llindes 
experimenten moviments horitzontals exclusivament. D’aquesta forma, l’acció 
horitzontal sol·licita als murs només a tall tal com s’observa en la Fig. 2.17a. 
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Figura 2.17.-  a) Mur sotmès a tall. b) Idealització i esforços d’un mur biencastat sotmès a una força 

horitzontal [15]. 
 
L’adopció d’aquesta última hipòtesi simplificativa permet l’estudi enfront accions 
horitzontals de cadascuna de les plantes d’un edifici de forma independent , una vegada 
coneguda la tensió vertical de treball de cada mur. Així mateix, la hipòtesi citada 
implica que la disposició dels murs (distància entre ells i el seu ordre relatiu) en una 
determinada direcció no afecta els resultats, encara que si que intervé la rigidesa relativa 
de cada mur. La rigidesa relativa de cada mur es determina a partir d’un esquema estàtic 
de pilar biencastat sotmès a un desplaçament horitzontal entre els seus recolzaments, tal 
com es pot veure en la Fig. 2.17a i b. Aquesta modelització simplificada es troba 
recollida en la normativa italiana i es coneix amb el mètode POR [18]. 
 
En allò que es refereix al comportament resistent, el POR només incorpora la resistència 
a esforços tallants. Per aquest fi el mètode POR utilitza el criteri de ruptura biaxial de 
Turnsek i Cacovic exposat a [10], que determina la càrrega horitzontal que causa la 
fissuració del pany per tallant a partir de: 
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a on ftu és la resistència a tracció de l’obra de fàbrica i σt és la tensió principal de tracció 
en el centre del pany, la qual es pot expressar en termes de la compressió mitja en l’obra 
de fàbrica (σm) i de la tensió tangencial màxima en el mur (τmax) de la següent manera: 
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Al seu torn, σm i τmax s’expressen en termes d’esforç axial N, d’esforç tallant V i l’àrea A 
de la secció transversal del mur a través de: 
 

A
N

m =σ      (2.13) 
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A
V5,1max =τ         (2.14) 

 
Així mateix, el mètode POR suposa que enfront tensions de tall, es té un comportament 
elàstic perfectament plàstic amb una deformació última de 50% superior a l’elàstica tal 
com es veu a la Fig. 2.18. El tractament donat en el model a les tensions normals 
consisteix a verificar que no se superi la resistència a compressió de l’obra de fàbrica. 
 

 
Figura 2.18.- Llei constitutiva del material utilitzada pel mètode POR. Tram a – b: 

comportament elàstic. Tram b – c: comportament perfectament plàstic. [18].  
 
La rigidesa en fase elàstica (Fig. 2.18) d’un element resistent de mur d’obra de fàbrica 
assumint el comportament de pilar biencastat sotmès a un desplaçament horitzontal en 
els seus recolzaments, tal com s’ha comentat anteriorment, s’expressa com a: 
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a on Gi i Ei són el mòdul de deformació a tallant i el mòdul de Young respectivament de 
l’element resistent i bi, hi i ti són les dimensions geomètriques del mur tal i com es 
mostra en la Fig. 2.18. 
 
D’aquesta manera la rigidesa en la fase plàstica del mur es determina indirectament 
partint del desplaçament δi i del valor de la càrrega horitzontal última Vui a partir de: 
 

i

ui
i

V
K

δ
=      (2.16) 

 
tenint en compte que δi és major que δe (desplaçament en el límit elàstic) i menor que µδ 
(desplaçament en el límit últim). 
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Segons [19] el mètode POR, a l’igual que l’anàlisi límit, els quals imposen un 
mecanisme de fallada, deixen de ser representatius en aquells casos a on l’hipotètic 
mode de fallada no es correspon amb la realitat. Conseqüentment l’ús del POR s’hauria 
de restringir a construccions baixes i robustes amb zunchos horitzontals absorbits en el 
forjat per resistir la flexió. 

2.4.4.2.- Mètode SISV 
 
El mètode SISV (Setto Inclinato a Sezione Variabile) proposat per [20] utilitza el model 
estructural que suposa un comportament de sòlid rígid de les llindes. D’aquesta manera, 
el moviment que experimenta la llinda de cada planta queda determinat per una 
translació i un gir. El mètode POR només té en compte un moviment de translació per 
planta. 
 
A diferència del POR, el tractament donat en el model del mètode SISV té un major 
grau de sofisticació ja que a més a més incorpora un comportament enfront tensions 
normals elastofràgil en tracció i elàstic perfectament plàstic en compressió. Tal i com 
s’observa de la Fig. 2.19 el SISV té en compte les variacions de càrrega vertical entre 
els diferents murs a través d’incorporar el gir de les llindes en el model. 
 
De la comparació entre els dos mètodes, POR i SISV, realitzada per [20] es constata que 
les resistències obtingudes pel POR poden ser el doble de les obtingudes pel SISV, 
resultant que el POR pot conduir a una elevada sobreestimació de la resistència enfront 
esforços horitzontals d’un edifici d’obra de fàbrica. 
 

 
Figura 2.19.- Comportament rígid de les llindes [20]. 

 
Una altre avantatge del mètode SISV, posada de manifest pels mateixos autors, resideix 
en que proporciona els esforços per dimensionar el reforç necessari per les llindes per 
poder resistir la flexió que en ells es produeix. Per una altre costat, la hipòtesi sobre el 
comportament rígid de les llindes assumida pel SISV és una aproximació bastant 
realista donat que la rigidesa relativa d’aquestes enfront la dels murs, que pateixen una 
important paralització, és molt més gran. Quant les llindes no són suficientment 
resistents, aquests mètodes simplificats perden validesa i és necessari recórrer o bé a un 
anàlisi detallat no lineal amb elements finits o bé amb mètodes aproximats com el 
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proposat per [21] basat en elements finits de tensió plana de geometria variable (Fig. 
2.20). Aquest mètode consisteix en eliminar les parts de l’element que superen la 
resistència a tracció de l’obra de fàbrica movent els nodes dels elements triangulars 
empleats a tal efecte (Fig. 2.20). El citat autor proposa l’ús d’una tècnica estrictament 
incremental (aproximada) per resoldre el problema lineal.  
 

 
Figura 2.20.- Model estructural mitjançant elements finits de geometria variable [21]. 

2.4.5.- ANÀLISI DE MURS MITJANÇANT SISTEMES RETICULARS 
EQUIVALENTS 

 
D’una manera semblant a la modelització d’un forjat o d’una llosa, la qual es pot dur a 
terme mitjançant un engraellat pla, també existeix la possibilitat de tractar les parets 
com un sistema equivalent de barres juntament amb unes llindes o ampits els quals 
també es poden modelitzar mitjançant barres. El resultat és un sistema reticular 
tridimensional equivalent a l’estructura global. És precís reproduir amb especial atenció 
el tractament de les unions entre els elements. En particular, parets i llindes o ampits 
han d’unir-se mitjançant unes bieles rígides amb la finalitat de considerar l’ample real, 
finit, de les primeres, resultant així el mètode de la columna ample. En la Fig. 2.21 
s’il·lustra la modelització que resulta de la utilització d’aquest mètode, a on es redueix 
un sistema format per parets o pantalles i llindes a un sistema reticular equivalent 
modificant la llum lliure de la llinda a través de les bieles rígides, les quals lliguen els 
extrems d’elles amb les directrius de les parets o pantalles. 
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Figura 2.21.- Idealització d’una estructura d’obra de fàbrica a base de parets i llindes 

mitjançant el mètode de la columna ample. 
 
Segons [16], l’aplicació d’una discretització convencional amb barres produeix resultats 
poc precisos alhora d’estudiar el comportament lateral d’edificis de parets portants. 
 
Per una altre banda, la introducció del concepte de columna ample no és suficient, doncs 
la compatibilitat de rotacions en el contacte entre llindes i panys de paret exigeix encara 
d’unes majors precaucions i sofisticacions formulísitiques. En la Fig. 2.22 es destaca el 
gir φ per flexió del parament, que és igual al de la directriu i el gir β’ de la secció 
afectada per la deformació a tallant. El resultat són dos girs de naturalesa diferent el que 
porta a modificar les matrius de rigidesa per tal de considerar la compatibilitat real de 
girs que existeixen en les unions entre parets o pantalles i les llindes. 
 

 
Figura 2.22.- Problemàtica en la compatibilitat dels girs. 

 
Així mateix en l’apartat 2.6 d’aquesta tesina es presenta un estudi realitzat per [16] a on 
s’aplica un anàlisi de murs mitjançant sistemes reticulars equivalents en models 
experimentals d’edificis amb parets portants assajats per diversos autors. Com ja es 
comentarà en el seu moment, la tècnica d’anàlisi es combina amb una sèrie de 
dispositius els quals tenen en compte el comportament marcadament no lineal de l’obra 
de fàbrica. 
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2.4.6.- ANÀLISI MITJANÇANT EL MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS 
 
L’anàlisi de les construccions d’obra de fàbrica mitjançant el mètode dels elements 
finits troba importants dificultats en la naturalesa fràgil i composta del material. En 
particular, el tractament d’un material compost a partir de la mecànica del medi continu 
obliga a diferenciar entre dues possibles estratègies extremes: 
 
Reconèixer en el model l’existència de materials diferents i modelitzar en detall 
cadascun d’ells, així com les seves formes d’adherència o connexió. Aquesta estratègia 
es coneix com a micromodelització  

 
Assimilar, a efectes de càlcul, el material compost a un material homogeni i uniforme 
equivalent. Aleshores rep el nom de macromodelització 

2.4.6.1.- Macromodelització 
 
Les formulacions basades en la macromodelització treballen de fet en termes de 
tensions i deformacions mitjanes; per una altre banda és precís definir un model 
constitutiu equivalent a on els paràmetres fonamentals (resistència, mòduls de 
deformació, etcètera) representen el comportament de l’obra de fàbrica a nivell 
microscòpic. 
 
La principal avantatge d’aquesta estratègia resideix en la possibilitat d’usar 
formulacions convencionals del mètode dels elements finits que permeten portar a terme 
una discretització simple del medi continu. La desavantatge resideix en les limitacions 
que el manteniment de les hipòtesis del medi continu suposen per una simulació realista 
de l’obra de fàbrica en condicions de ruptura; modes de ruptura que inclouen la 
separació o el lliscament entre blocs, realment observables a la pràctica, no poden ser 
adequadament simulats mitjançant un model d’aquest tipus. 
 
L’anàlisi elàstic lineal és de fet un cas particular de macromodelització. Tal i com s’ha 
comentat, aquest tipus d’anàlisi resulta, en principi, molt inapropiat per l’estudi de la 
resistència de les construccions d’obra de fàbrica al no reconèixer la incapacitat del 
material per resistir traccions significatives (entre d’altres limitacions). Tot i això, el seu 
ús és molt freqüent en la pràctica, existint abundants exemples de la seva utilització en 
edificis complexes de caràcter històric. 
 
Un segons pas en el nivell de sofisticació consisteix a limitar efectivament la capacitat 
del material pe resistir tensions de tracció. Un model simplement fràgil a tracció o de no 
tracció, sol produir importants dificultats d’ordre purament numèric, per això les 
propostes realment aplicables solen basar-se en tractaments més elaborats. Dins 
d’aquesta categoria estaria el mètode SISV proposat per [21] explicat en el subapartat 
2.4.4.2. 
 
Segons [16], es tendeix modernament a utilitzar altres aproximacions, igualment 
basades en la mecànica del medi continu, com la teoria del dany, que gràcies a la seva 
major coherència teòrica, permet superar el problema de pèrdua d’objectivitat i els 
resultats no tendeixen a dependre fortament de la mida de la malla d’elements finits 
utilitzada. 
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2.4.6.2.- Micromodelització 
 
La micromodelització consisteix en reproduir el comportament global d’un material 
compost mitjançant una discretització geomètrica detallada, basada en el mètode dels 
elements finits i incorporant les lleis constitutives no lineals de cadascun dels materials 
components i de les seves juntes o vincles. En general l’aplicació de micromodels a 
materials compostos com l’obra de fàbrica requereix un enorme esforç de càlcul degut a 
la necessitat d’utilitzar discretitzacions molt més denses conjuntament amb estratègies 
d’anàlisis sofisticades per resoldre els sistemes d’equacions no lineals resultants. Per 
això, en el cas d’obra de fàbrica, la seva aplicació queda restringida a l’anàlisi de murs 
individuals o murs amb un nombre reduït d’obertures. 
 
Aquests models requereixen d’una formulació complexa i ha de tenir en compte 
aspectes com el comportament de les juntes, superfícies de fractura del material o el 
comportament plàstic post-crític (softening en anglès) definit per un potencial plàstic. 
Per tot això, i donat que s’han de conèixer nombroses característiques tant dels materials 
individuals com del material compost, aquests mètodes necessiten de campanyes 
experimentals de qualitat pel seu ajust correcte. 

2.4.7.- CÀLCUL SÍSMIC SEGONS LA NORMA NCSE-02 

2.4.7.1.- Generalitats 
 
Les forces horitzontals aplicades e l’edifici assajat en el Laboratori Tecnològic 
d’Estructures (LTE) de la UPC provenen d’una naturalesa sísmica. D’aquesta manera, 
com ja es comentarà en els següents Capítols, s’ha aplicat a l’estructura un criteri de 
distribució de forces horitzontals basat en la norma de construcció sismoresistent vigent, 
[17]. 

2.4.7.2.- Mètode simplificat pels casos més usuals d’edificació 

2.4.7.2.1.- Model de l’estructura 
 
Segons [17] una construcció es pot assimilar a un model unidimensional constituït per 
un oscil·lador múltiple amb un sol grau de llibertat de desplaçament per planta si es 
reuneixen els següents requisits: 
 
El nombre de plantes sobre rasant és inferior a vint. 

 
L’altura de l’edifici sobre rasant és inferior a seixanta metres. 
 
Existeix regularitat geomètrica en planta i en alçat, sense entrants i sortints importants. 
 
Disposa de regularitat mecànica en la distribució de rigideses, resistències i masses, de 
manera que els centres de gravetat i de torsió de totes les plantes estiguin situats, 
aproximadament, en la mateixa vertical. 
 
L’excentricitat del centre de masses que intervenen en el càlcul sísmic respecte al de la 
torsió és inferior al 10% de la dimensió en planta de l’edifici en cadascuna de les 
direccions principals. 
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Si es compleixen tota la seria de requisits introduïts en els punt anteriors, l’anàlisi d’una 
construcció es pot realitzar segons aquest mètode simplificat, a partir d’un sistema de 
forces horitzontals equivalent a les de un sisme. 

2.4.7.2.2.- Càlcul del repartiment de la força horitzontal d’origen sísmic 
La força sísmica estàtica equivalent, Fik corresponent a la planta k i mode de vibració i, 
ve donada per la següent expressió: 
 

kikik PsF *=        (2.17) 
 

a on Pk és el pes corresponent a la massa, mk de la planta k i sik és un coeficient sísmic 
adimensional corresponent a la planta k en el mode i, amb un valor de: 
 

iki
c

ik g
as ηβα ***





=     (2.18) 

 
a on ac és l’acceleració sísmica de càlcul expressada en m/s2, g és l’acceleració de la 
gravetat expressada també amb m/s2, β és un coeficient de resposta definit a el el 
subapartat següent, ηik és el factor de distribució corresponent a la planta k en el mode i 
que és defineix més endavant i αi és un coeficient de valor: 
 

Per a Ti ≤ TB     αi = 2,5           (2.19) 
Per a Ti ≥ TB    αi = 2,5*(TB/Ti)           (2.20) 

 
essent Ti el període del mode considerat i TB el període característic de l’espectre. 

2.4.7.2.3.- Coeficient de resposta 
 
El coeficient de resposta β es defineix com: 
 

µ
νβ =      (2.21) 

 
a on ν és el factor de modificació de l’espectre en funció del esmorteïment i µ és el 
coeficient de comportament per ductilitat. 
 
[17] estableix uns criteris per determinar el coeficient de comportament per ductilitat µ 
que depèn de l’organització, del material i dels detalls constructius, però el seu valor 
oscil·la entre l, significa no ductilitat, i 4. 
 
La Taula 2.2 facilita el càlcul del valor del coeficient de resposta β pels casos més 
freqüents d’edificació, en funció del tipus d’estructura, de la compartimentació de cada 
planta, del esmorteïment Ω i el coeficient de comportament per ductilitat µ. 
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Coeficient de 
comportament 
per ductilitat 

Tipus 
d’estructura Compartimentació Ω 

(%) 
µ = 4 µ = 3 µ = 2 

Sense 
ductilitat 

(µ = 1) 

Diàfana 4 0,27 0,36 0,55 1,09 Formigó 
armat o acer 
laminat Compartimentada 5 0,25 0,33 0,50 1,00 

Murs i tipus 
similars Compartimentada 6 - - 0,46 0,93 

Taula 2.2.- Valors del coeficient de resposta [17]. 

2.4.7.2.4.- Factor de distribució 
 
El valor del factor de distribució, ηik, corresponent a la planta k i en el node de vibració i 
és calcula mitjançant la següent expressió: 
 

∑
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essent n el nombre de plantes, mk massa de la planta k i Φik coeficient de forma 
corresponent a la planta k en el mode i, pel qual és pot adoptar la següent expressió 
aproximada: 
 

( ) 



 −=Φ H

hi k
ik 2*12sin π           (2.23) 

 
amb hk altura sobre la rasant de la planta k i H altura total de l’estructura de l’edifici. 

2.4.7.2.5.- Sistema de forces estàtiques equivalents 
 
El sistema de forces estàtiques equivalent, Fk, necessari per l’anàlisi de l’estructura 
enfront el sisme en la direcció considerada, s’obté a partir de les forces Fik, de la següent 
forma: 
 
Obtenció dels tallants Vik de cada planta k en el mode i, com a suma de les Fik existents 
entre la última planta i la planta k considerada. 
 
Obtenció del tallant combinat Vk de la planta k pels diferents modes i considerat 
mitjançant l’expressió: 
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2      (2.24) 

 
essent r el nombre de modes considerats. 
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Obtenció del sistema de forces estàtiques equivalents Fk per a cadascuna de les plantes 
k, per diferència entre els valors del tallant Vk i del tallant de la planta superior Vk+1. 
 
Les forces Fk constitueixen el sistema equivalent d’accions sísmiques de càlcul que 
permet procedir l’anàlisi complet de l’estructura per la direcció considerada. 
 
Aquestes forces es reparteixen entre els elements resistents de manera que es satisfaci 
l’equilibri en planta. La força horitzontal en l’element j del nivell k té el valor de: 

 

∑
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       (2.25) 

 
amb kkj rigidesa de cada element resistent j en la direcció de la força considerada. 

2.5.- UTILITZACIÓ DE MODELS D’EDIFICIS A BASE DE PARETS 
DE PORTANTS D’OBRA DE FÀBRICA 

2.5.1.- GENERALITATS 
 
S’entén per assaig amb model la reproducció a escala d’una estructura amb els materials 
adequats, que sotmesa a unes càrregues, permet mesurar unes magnituds prèviament 
escollides. A continuació amb els resultats obtinguts i unes lleis de semblança, s’intenta 
predir el comportament de l’estructura. 
 
Els assaigs amb models han de ser tan antics com l’aspiració de l’home de comprendre 
els fenòmens de la naturalesa. De fet, Leonardo da Vinci (1452-1519) era conscient de 
l’existència de les lleis dels models (ell parlava de lleis de semblança). 
 
Al plantejar-se l’anàlisi d’una estructura de certa complexitat, l ‘enginyer pot recórrer 
essencialment a tres procediments: el càlcul analític, l’anàlisi numèric o bé l’estudi 
experimental del comportament de l’estructura mitjançant un assaig amb un model 
reduït. 
 
Els límits del camp d’aplicació de cada mètode, depenen de una gran diversitat de 
factors, dels quals els més importants són, la geometria de l’estructura, les 
característiques dels materials que la componen, la precisió dels càlculs, etcètera. Per 
exemple solucions analítiques a problemes d’estructures només existeixen en aquells 
casos en que les característiques geomètriques i del material de l’estructura permeten 
una integració de les equacions diferencials que governen el seu comportament. Per 
aquells casos en que les solucions analítiques no existeixen, o la seva obtenció comporta 
una gran dificultat, són més adequats els procediments numèrics, com poden ser, el 
mètode dels elements finits o el de les diferències finites, ja que en general permeten 
estudiar estructures de forma i propietats complexes, tot i que només sigui d’una forma 
aproximada. 
 
Per últim, en aquells casos en que es desitgi observar d’una forma més global el 
comportament d’una estructura, o quan la grandesa de la mateixa exigeix una 
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verificació dels resultats numèrics obtinguts, és imprescindible la realització d’un assaig 
amb un model a escala reduïda de l’estructura. 

2.5.2.- MODELS SIMPLES I MODELS COMPLETS 
 
Les relacions entre les quantitats físiques del prototip i el model venen determinades per 
la teoria de models. De forma general, si qM és una quantitat mesurada en el model, la 
quantitat qP referida al prototip, es pot determinar multiplicant la quantitat mesurada per 
un factor d’escala Sq: 

qMP Sqq *=      (2.26) 
 
Per determinar els diferents factors d’escala de les diverses quantitats físiques s’ha de 
utilitzar l’anàlisi dimensional. Així mateix, es pot demostrar que les relacions entre les 
quantitats del model i del prototip depenen en gran mesura dels materials usats en la 
construcció del model. D’aquest manera, segons [22], es poden distingir dos casos 
extrems: 
 
El cas de model amb semblança completa a on s’utilitza un material especial pel model 
que té el seu diagrama tensió – deformació escalat amb l’escala geomètrica en la 
direcció de les tensions (Sσ=SL) i la mateixa que el material prototip en la direcció de les 
deformacions (Sε =1) tal com mostra la Fig. 2.23a. A més aquest material model hauria 
de tenir el mateix pes específic (SΓ=1) i el coeficient de Poisson (Sµ=1) que el del 
prototip. Els models realitzats d’aquest material reben el nom de models complets. 
 
El cas de model amb semblança simple a on els materials utilitzats en la construcció del 
model són els mateixos materials del prototip, veure la Fig. 2.23b. Aquests models 
reben el nom de models complets. 
 

 
Figura 2.23.-  Relació tensió – deformació de materials model i prototipus en el cas de: a) Model 

complet i b) Models simple. [22]. 
 
[22], proporciona diferents factors d’escala corresponents a les principals quantitats 
físiques tant per a models complets com per a models simples, els quals es poden trobar 
en la següent taula: 
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Quantitats Equació general Model complet Model simple 
Longitud (L) MPL LLS =  LS  LS  

Deformació (ε) MPS εεε =  1 1 
Resistència (f) MPf ffS =  LS  1 

Tensió (σ) MPS σσσ =  LS  1 
Mòdul de Young (E) εω SSSE =  LS  1 

Pes específic (Γ) MPS ΓΓ=Γ  1 1 
Força (F) fLF SSS 2=  3

LS  
2
LS  

Temps (t) fLt SSSSS εΓ=  LS  LS  

Freqüència (Ω) tSS 1=Ω  LS1  LS1  
Desplaçament (d) εSSS Ld =  LS  LS  

Velocitat (v) Γ= SSSS fv ε  LS  1 

Acceleració (a) Γ= SSSS Lfa  1 LS1  
Taula 2.3.- Factors d’escala per a models complets i simples [22]. 

2.5.3.- REQUERIMENTS GENERALS 
 
[5], portaren a cap una campanya experimental per caracteritzar el comportament 
dinàmic d’edificis amb estructura portant basada en parets de càrrega d’obra de fàbrica 
mitjançant assaigs amb models a escala reduïda en un actuador dinàmic simple. Amb 
l’objectiu de modelar al màxim el fenomen consideren una seria de semblances. En 
primer lloc, perquè hi hagi semblança en el comportament dinàmic de l’estructura, es 
requereix distribucions similars de massa i rigideses al llarg de l’altura del prototip i del 
model. No obstant per obtenir semblança en el mecanisme de fallada, es requereix que 
les parets del model i del prototip treballin de manera similar, és a dir, que tinguin una 
relació semblant entre els nivells de tensió de treball en la paret i la resistència a 
compressió de l’obra de fàbrica.  
 
Com és lògic, ambdós aspectes es compleixen automàticament en el cas d’un model 
complet. Malgrat tot, existeixen dificultats tecnològiques que permeten desenvolupar 
materials amb les exigències d’un model complet [22], ja que en general no és gens fàcil 
reduir la resistència d’un material sense reduir al mateix temps el seu pes específic. 
Desafortunadament, quan els materials usats en la construcció del model són els 
mateixos materials que els del prototip, en necessiten una seria de retocs tant en la 
distribució de masses de l’estructura com en el nivell de tensions d’aquesta, per tal 
d’obtenir una correcta semblança, [22]. En l’apartat 2.6 d’aquesta tesina, es comentaran 
les tècniques utilitzades en assaigs anteriors al d’aquest estudi per compensar aquests 
dos factors.  
 
Com ja s’ha comentat, el comportament global del sistema estructural i el mecanisme de 
fallada es poden determinar assajant models a escala reduïda d’edificis amb estructura 
portant d’obra de fàbrica. No obstant, al reduir les dimensions físiques del model els 
efectes de paràmetres com les tensions i deformacions, les unions de la paret amb el 
forjat i l’adhesió del morter amb les peces entre altres, canvien el comportament global 
de l’estructura. En molts de casos, la possibilitat de modelitzar l’influencia d’aquests 
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paràmetres en el comportament estructural a un grau acceptable de precisió limita la 
reducció de la mida del model d’edifici d’obra de fàbrica. D’aquesta manera, a partir 
d’experiències de diverses campanyes experimentals i tenint en compte les possibilitats 
tecnològiques de fabricar materials per un model que segueixi les lleis de semblança 
d’un model complet, [22] estableix les escales 1:7 i 1:4 com a límit superior en la 
reducció de la mida per edificis d’obra de fàbrica de maó i pedra respectivament. Així 
mateix, [22], tenint en compte determinades característiques dinàmiques, estableixen 
l’escala 1:5 com a límit superior per obtenir resultats representatius en assaigs 
d’aplicació cíclica de càrrega horitzontal simulant un sisme mitjançant un sistema 
d’actuadors dinàmics i en els quals el model hagi estat construït del mateix material que 
el del prototip. 
 
De forma general, per [22] si s’aconsegueix reproduir el comportament de cadascun 
dels elements estructurals, el comportament global de l’estructura de l’edifici serà 
simulat amb precisió, independentment de que cada detall estructural s’hagi modelat 
també amb precisió. Per això, [22] mostren dos exemples típics recollits en les Fig. 2.24 
i 2.25. En la primera d’elles es pot observar una ruptura per tallant d’una paret d’obra de 
façana entre obertures d’un edifici d’obra de fàbrica de maó provocada per un 
terratrèmol l’any 1979 a Montenegro, Iugoslàvia i aquesta es compara amb la ruptura 
obtinguda en un model de paret construïda a escala 1:7 amb unes condicions de contorn 
similars. 
 
 

 
Figura 2.24.-   Fallada per tallant en murs de fàbrica. a) Paret de façana entre obertures malmesa 

pel terratrèmol de 1979 ocorregut a Montenegro, Iugoslàvia. b) Model complet de 
la paret a escala 1:7. [22] 

 
 
D’altra banda, la Fig. 2.25 mostra la fallida per tallant d’una paret d’obra de fàbrica 
armada d’un edifici, deguda al terratrèmol ocorregut l’any 1985 a Santiaago de Chile i 
es compara amb l’esquema de ruptura experimental obtingut en una paret a escala 1:2 
d’obra de fàbrica armada assajada sota condicions de contorn similars. En ambdós 
exemples, la similitud entre els modes de ruptura en el prototip i el model és obvia.  
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Figura 2.25.-   Fallada produïda per esforç tallant en parets d’obra de fàbrica armada 
verticalment. a) Paret de façana entre obertures malmesa pel 
terratrèmol de 1985 a Santiago de Chile. b)  Model simple de la paret 
a escala 1:2. [22]. 

 

2.6.- EXPERIÈNCIES ANTERIORS AMB ASSAIGS SOBRE 
MODELS D’EDIFICIS A BASE DE PARETS PORTANTS 
D’OBRA DE FÀBRICA 

2.6.1.- MODEL DE LA UNIVERSITAT D’EDIMBURG 
 
Investigadors de la Universitat d’Edimburg a Escòcia [6] varen portar a terme una 
campanya d’assaigs experimentals amb un edifici a escala real, així com també amb un 
model similar construït a escala 1:6 en el laboratori. Sobre ambdues estructures 
s’aplicaren càrregues horitzontals creixent, adequadament distribuïdes per representar 
l’acció del vent, fins a produir la ruptura. En la Fig. 2.26 es mostra la geometria 
d’ambdues estructures. 
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Figura 2.26.-   Geometria i dimensions del model d’edifici a escala reduïda 1:6 i de l’edifici real [6]. 

(Les magnituds han estat convertides a les pròpies del Sistema Internacional).  

2.6.1.1.- Descripció del assaig 

2.6.1.1.1.- Materials usats 
 
- Model a escala 1:6 
 
Per la construcció de les parets del model a escala 1:6 s’utilitzaren maons amb una 
resistència a compressió de 29,10, 26,79 i 23,68 MPa. La sorra i el ciment usat seguien 
les especificacions marcades per les normes britàniques (B.S. 1200:1955 i B.S. 12:1958 
respectivament). El ciment en qüestió fou un ciment pòrtland d’enduriment ràpid. 
 
Per aixecar les parets, es va utilitzar un morter amb una relació sorra – ciment de 4:1 en 
pes (3:1 en volum). La resistència a compressió de les provetes cúbiques de 1 polzada 
de costat (25,4 mm) fou de 11,6 MPa. Per omplir les unions entre els forjats i les parets 
s’utilitzà una mescla de morter amb una relació sorra – ciment 1:1.  
 
- Edifici real 
 
A diferència del model a escala reduïda 1:6, per la construcció de les parets del model a 
escala real s’usaren maons calats amb una resistència a compressió de 34,61 MPa. En 
canvi, en l’elaboració del morter s’usà la mateixa sorra i ciment que s’havia utilitzat en 
el model a escala reduïda. 
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En la construcció de les parets, el morter usat tenia una relació sorra – ciment de 
3:1:1/4, que contribuïa amb una resistència a compressió als 28 dies de 14,48 MPa 
mesurada en provetes cúbiques de 4 polzades (101,3 mm) de costat. 
 
Amb les propietats dels materials components exposades anteriorment i aplicant [1], 
[16] estima una resistència a compressió mitjana de l’obra de fàbrica pel model i per 
l’edifici real de 10 MPa. 

2.6.1.1.2.- Detalls constructius 
 
- Model a escala 1:6 
 
En el model a escala 1:6 les parets es varen construir per separats i una vegada acabats 
es va acoblar tota la estructura tal com mostra la Fig. 2.27a. Durant el muntatge del 
model es va tenir una especial cura per tal que els panys es mantinguessin el més dret i 
intactes possibles. Les juntes entre parets i entre aquestes i els forjats foren omplertes de 
morter. Totes les parets dels murs de planta baixa descansaven sobre uns canals 
metàl·lics d’ample 3,17 cm que foren fixats amb morter. 
 
En la fabricació del formigó per cadascun dels forjats, s’usà un ciment amb una relació 
sorra – ciment – fins de 1:1:2 en pes i un àrid de mida màxima de 0,48 cm. La 
resistència a compressió mitjana als 7 dies, mesurada en provetes cilíndriques de 6 
polzades (152,4 mm) de diàmetre per 12 polzades (304,8 mm) d’altura fou de 38,91 
MPa, mentre que la obtenció de provetes cúbiques de 4 polzades (101,6 mm) de costat 
fou de 49,11 MPa. El valor del mòdul d’elasticitat obtingut dels assaigs amb provetes 
cilíndriques fou de 22,063 MPa. Per proporcionar rigidesa als forjats se’ls va aplicar un 
reforç tant en la part superior com en la part inferior. 
 
- Edifici real 
 
En aquest cas, les parets es varen construir segons el que diu la B. Ceram. R.A. Model 
Specification. 
 
Els forjats del model a escala real es varen construir a partir de biguetes pretensades de 
cantell 2 polzades (50,8 mm) amb una capa de compressió de formigó armat de 3 
polzades (76,2 mm) d’espessor aplicada in situ. El resultat que es va obtenir d’aquesta 
tipologia és similar a l’obtingut de la fabricació d’un forjat in situ convencional amb 
l’avantatge d’un estalvi de temps i encofrat. La resistència a compressió als 28 dies del 
formigó utilitzat fou com a mínim de 20,68 MPa. En la Fig. 2.27b es mostra una 
panoràmica general de tota l’estructura de l’edifici. 
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Figura 2.27.-  a) Acoblament de l’estructura del model a escala reduïda. b) Construcció de 
l’edifici real amb l’estructura a base de parets de càrrega construït a la cantera 
de Torphin, Edimburg [6]. 

2.6.1.1.3.- Aplicació de la càrrega vertical i horitzontal 
 
- Model a escala 1:6 
 
Per simular les tensions que produïa el pes propi de l’estructura en la planta baixa 
(estimades en 0,37 MPa), es varen utilitzar lingots de plom penjats de les parets i 
descansant sobre els forjats, el pes dels quals era de 2,02 Tn. Es va assumir que la 
càrrega provocada pel plom es distribuïa uniformement per totes les parets. 
 
La càrrega horitzontal es va aplicar a cada planta mitjançant un gat hidràulic horitzontal 
capaç de proporcionar una càrrega puntual de 6 Tn. Per tal de transmetre aquesta 
càrrega al forjat es va utilitzar un sistema de ròtules i bigues de repartiment i entre 
aquestes i el forjat, per repartir la càrrega el més uniformement possible, es va col·locar 
una placa de fusta contraplacada. Observar la Fig. 2.28. 
 
Amb l’objectiu de que els gats obtinguessin la reacció necessària i que la càrrega 
horitzontal arribés de la manera més simultània possible a tots els forjats, es va 
dissenyar una biga metàl·lica amb una capacitat de 8 Tn. 
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Figura 2.28.-  Aplicació de la càrrega horitzontal en el model a escala reduïda 

mitjançant un gat hidràulic per forjat, bigues de repartiment i 
ròtules [6]. 

 
- Edifici real 
 
Degut a que resultava extraordinàriament car construir una biga especial que 
proporcionés la reacció necessària als gats hidràulics que aplicaven la càrrega 
horitzontal, l’edifici es va construir en una cantera abandonada, d’aquesta manera la 
pròpia paret excavada de la cantera servia de reacció pels gats. 
 
En el model a escala real no es va considerar cap càrrega de tipus gravitatòria, així la 
única càrrega aplicada fou la càrrega horitzontal, la qual simulava els efectes del vent. 
Per tal de materialitzar aquest efecte, es van utilitzar 15 gats hidràulics de 10 Tn 
cadascun, 3 gats per cadascuna de les 5 plantes que formaven part de l’edifici, tal com 
mostra la Fig. 2.29. 
 

 
Figura 2.29.- Aplicació de la càrrega horitzontal en l’edifici a escala real 

mitjançant 3 gats hidràulics per forjat [6]. 
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La càrrega de cadascun dels gats fou mesura per una cèl·lula de càrrega degudament 
calibrada en el laboratori. Tots els gats es controlaven a través d’una única bomba que 
donava la pressió necessària a cadascun d’ells en funció de la posició que ocupaven. Per 
tal de distribuir la càrrega en els forjats s’utilitzaren dos vàlvules de control, de manera 
que al forjat superior li arribés la meitat de la càrrega que a la resta, simulant així 
l’efecte del vent. 
Per últim, tant en el model a escala 1:6 com en l’edifici real, els desplaçaments 
resultants de l’aplicació de la càrrega horitzontal foren mesurats a través de galgues. 

2.6.1.2.- Resultats obtinguts dels assaigs 
 
Es varen mesurar els desplaçaments globals en ambdues estructures introduïts per la 
càrrega lateral i a més, en el model a escala real, addicionalment es va mesurar la 
distribució de deformacions verticals en els murs de la planta inferior. La càrrega lateral 
aplicada en ambdues estructures, era recollida en termes de tensió mitja en la base dels 
murs i va oscil·lar entre 0,03 i 0,2 MPa. L’últim valor de tensió que es va recollir va ser 
de 1,5 vegades la tensió provocada per un vent de disseny de 170,55 Km/h i major del 
que permetia la normativa britànica. 
 
Els desplaçaments d’ambdós edificis per a diferents estats de càrrega es recullen en les 
figures següents, Fig. 2.30a i 2.30b, mentre que les deformacions verticals del edifici 
real es mostren en la Fig. 2.31. 
 

 
Figura 2.30.-   a) Desplaçament en cadascun dels pisos de l’estructura per diferents estats de càrrega 

(pel model a escala reduïda). b) Desplaçament en cadascun dels pisos de l’estructura 
per a diferents estats de càrrega lateral (per l’edifici a escala real) [6] (Les magnituds 
han estat convertides a les pròpies del Sistema Internacional) 
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Figura 2.31.-  Distribució de les deformacions verticals en les diferents parets que constitueixen 

l’estructura de l’edifici real per varis estats de càrrega lateral [6]. (Les magnituds han 
estat convertides a les pròpies del Sistema Internacional). 

2.6.1.3.- Comparació dels resultats amb tècniques d’anàlisi teòriques 
 
Els desplaçaments obtinguts durant la campanya experimental en el model a escala 
reduïda foren comparats pels seus autors, Fig. 2.33a, amb els obtinguts d’aplicar 
algunes tècniques d’anàlisi teòriques, i observaren com els resultats s’allunyaven de la 
realitat. Els mètodes d’anàlisi elegits es designen a la literatura anglesa com individual 
cantilever method, continuum method y wide column frame method i s’emmarquen 
dintre del rang de la linealitat, per a càrregues laterals baixes, emprant un mòdul 
d’elasticitat de 6,757 MPa obtingut d’assaigs anteriors amb parets d’obra de fàbrica. 
 
El individual cantilever method és una aplicació conservadora del mètode dels plans de 
rigidesa comentat en l’apartat 2.4.4.-, a on únicament es consideren els elements 
verticals continus en tota l’altura sense incloure llindes ni ampits. (Veure la Fig. 2.32a). 
En el contiuum method, tal com el seu nom indica, les llindes es substitueixen per un 
medi continu de rigidesa equivalent, Fig. 2.32b, que significa que les infinites peces que 
constitueixen el medi continu i reemplacen a les llindes, han de tenir unes 
característiques mecàniques tal que la seva suma sigui igual a la de la llinda 
considerada. Al estar cada llinda pràcticament encastada en els seus extrems, donada la 
proporció de rigideses entre les parets i la llinda, les seves seccions extremes es 
conserven pràcticament paral·leles després de la deformació, Fig. 2.32c, el que equival a 
admetre que el seu moviment relatiu és una translació i que el punt d’inflexió es troba 
en el centre de la llum lliure, si es suposa, que la llinda és de secció constant, cosa 
habitual. Aquest procediment menysprea l’escurçament axial de les llindes i la 
deformació per tallant dels murs. 
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Finalment, el wide column frame method és un refinament en l’aplicació d’una 
discretització convencional en un sistema de barres equivalents, explicat en l’apartat 
2.4.5.- amb el nom de columna ample, a on les parets i llindes s’uneixen mitjançant 
bieles rígides. (Veure la Fig. 2.32d). 
 

 
Figura 2.32.- Mètodes teòrics usats en l’estimació dels desplaçaments. a) individual cantilever 

method, b) continuum method i d) wide column frame method. Al centre s’observa 
un tros de la pantalla un cop s’han aplicat les hipòtesis de càlcul del continuum 
method c) [9]. 

 
Els mateixos autors que portaren a cap aquesta campanya experimental, també assajaren 
amb anterioritat edificis d’una sola planta sotmesos a diferents valors de precompressió. 
Les conclusions obtingudes d’aquests assaigs, mostren clarament que aquestes 
precompressions introduïdes en l’estructura augmenten la rigidesa de la mateixa i per 
tant, en una estructura de varis pisos, la rigidesa varia d’un pis a un altre. En virtut 
d’aquests resultats, en la Fig. 2.33a, es mostra també els desplaçaments de l’estructura a 
varies altures calculats a través d’un mètode aproximat, Approx. Single-storey, que 
considera cada pis com una unitat separada de la resta i que acumula els desplaçaments 
deguts a tallant i a flexió a mesura que es va pujant de planta. Els valors de rigidesa que 
intervenen en el càlcul dels desplaçaments es prenen dels obtinguts en els assaigs amb 
l’edifici d’una sola planta per a diferents precompressions.  
 
En l’edifici a escala real el s desplaçaments es varen calcular de maneta similar al model 
emprant un valor per al mòdul d’elasticitat de 8,274 MPa. En la Fig. 2.33b es comparen 
les tècniques d’anàlisi utilitzades en l’estructura real i s’inclouen una nova, el mètode 
dels elements finits.  
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Figura 2.33.-  a) Comparació dels desplaçaments obtinguts a partir de mètodes analítics i assaigs 

experimentals en el model. b) Comparació dels desplaçaments obtinguts en l’edifici 
real mitjançant mètodes analítics i assaigs experimentals i desplaçaments ajustats del 
model a escala reduïda [6]. (Les magnituds han estat convertides a les pròpies del 
Sistema Internacional) 

2.6.1.4.- Discretització dels models a través de sistemes reticulars 
equivalents 

 
[16] varen aplicar un anàlisi de murs mitjançant un sistema reticular equivalent, 
comentat en l’apartat 2.4.-, tant en l’edifici real com en el model a escala reduïda, 
obtenint un nivell d’aproximació a la càrrega de ruptura experimental satisfactori, veure 
Taula 2.4. El mètode adoptat es basava en la combinació dels següents dispositius: 
 
Una formulació bàsica presentada per l’anàlisi de construccions de tipus esquelètic, és a 
dir, formada per sistemes espacials d’elements lineals rectes o corbs. A aquest efecte es 
va adoptar una tècnica basada en una extensió del càlcul matricial convencional per a 
estructures reticulars espacials al cas d’estructures formades per barres corbes i de 
secció variable, anomenat Formulació Matricial Generalitzada (FMG), i en la seva 
combinació amb equacions constitutives no lineals. 

 
Una tècnica per la descripció de parets portants com un sistema equivalent d’elements 
lineals. 
 
Un model constitutiu per la simulació del comportament mecànic i resistent de l’obra de 
fàbrica de maó i pedra sota estats biaxials de tensions. Es va optar per un model més bé 
simple que suposava el comportament elastoplàstica en estats combinats de compressió 
i tallant, així com un comportament fràgil perfecte a tracció. La resistència a tallant es 
dedueix, en funció de la tensió normal aplicada, a partir d’una llei de Mohr-Coulomb. 
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En la Fig. 2.34 es mostra el model numèric elaborat per l’anàlisi mitjançant FMG de 
l’edifici assajat per la Universitat d’Edimburg i la distribució de tensions normals 
obtinguda en situació pròxima a ruptura, per a càrregues horitzontals aplicades en el 
costat esquerre. El color vermell indica fissuració i el color blau fosc indica 
plastificació. En sentit ascendent, el taronja, verd i blau cel corresponen a valors 
intermedis de compressió. 
 

 
Figura 2.34.-  Model numèric per l’anàlisi de l’edifici assajat per la 

Universitat  d’Edimburg [27]. 
 

Càrrega horitzontal de ruptura Edifici Real 
(Edimburg) 

Model 1:6 
(Edimburg) 

Valor de referència 516 KN 12,5 KN 
Anàlisi mitjançant FMG 405 KN 11 KN 
Taula 2.4.- Comparació entre les càrregues de ruptura experimental obtingudes en el model 

d’Edimburg i    predicció numèrica proporcionada pel mètode d’anàlisi no lineal basat 
en FMG [16]. 

 
Degut a que el principal objectiu de la investigació portada a terme per [6] era 
determinar la relació entre desplaçaments i càrrega lateral en les parets, no es 
proporciona cap informació sobre la càrrega última o pròxima a la càrrega de ruptura 
per cap de les dues estructures. Tan mateix, [16] obté un valor aproximat a partir dels 
diagrames experimentals càrrega – desplaçament com el que s’observa en la Fig. 2.35. 
En aquesta figura, es comparen els desplaçaments obtinguts en l’edifici a escala real i e 
el model a escala reduïda amb els valors numèrics obtinguts de l’estudi realitzat per [16] 
a través de la FMG. Cal dir que les corbes obtingudes pel model a escala 1:6 
representades en la Fig. 2.35 s’han homogeneïtzat amb aquelles referents a l’edifici real 
aplicant factors 6 i 62 pels desplaçaments i forces respectivament.  

2.6.1.5.- Conclusions obtingudes dels models 
 
Les corbes càrrega – desplaçament obtingudes en el model a escala reduïda i en l’edifici 
real, salvant degudament els factors d’escala, són molt diferents (Fig. 2.33b i 2.35). Es 
pot observar que ambdues corbes tenen la mateixa forma per tensions baixes de càrrega 
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lateral (0,07 MPa), però a mesura que aquestes augmenten el model difereix de l’edifici 
real. Segons [6], una possible explicació d’aquest fenomen és que, encara que s’hagin 
col·locats lingots de plom per proporcionar una càrrega vertical addicional, les tensions 
verticals de compressió en el model a escala reduïda eren menors que les existents en 
l’edifici real (0,37 MPa en el model enfront als 0,46 MPa de l’estructura real); llavors 
les primeres fissures apareixien abans en l’estructura a escala reduïda provocant un 
augment dels desplaçaments. Per una altra banda [23], apunta la influència d’altres 
aspectes que explicarien la diferència de comportaments d’un model a l’altre. D’aquest 
manera, a partir d’estudis paramètrics realitzats per [23], a partir de les prediccions 
numèriques obtingudes en sengles models, observa que tant la rigidesa com la capacitat 
última de l’estructura varien notablement amb la resistència a compressió de l’obra de 
fàbrica i molt significativa amb la resistència a tracció. 
 
L’efecte de la fissuració queda molt ben reflectit en la Fig. 2.35,  a on s’observa una 
corba càrrega – desplaçament amb un marcat comportament no lineal, fenomen que 
s’amplifica a mesura que augmentem la càrrega lateral. Encara que l’aplicació gradual 
de la càrrega causa danys significatius a ambdues estructures, la resposta és diferent en 
cadascuna d’elles. D’aquesta manera, així com l’edifici real resisteix el 100% de la 
càrrega lateral sense arribar al col·lapse, l’estructura a escala reduïda només accepta el 
85% d’ella. Per una altra banda, segona [23], el fet que la major part del augment no 
lineal del desplaçament lateral es concentra en les parets de la primera planta (Fig. 2.30a 
i 2.30b) suggereix que la major part del dany, a mesura que augmenta la càrrega, 
apareix en les citades parets. Per [23], un mecanisme dúctil basat en la formació de 
ròtules plàstiques sobre i sota de les parets ubicades en la primera planta, explicaria 
aquest comportament. 
 

 
Figura 2.35.- Desplaçament en ambdues estructures a diferents nivells per a diferents estats de 

càrrega [23]. 
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Segons [6], la distribució de deformacions verticals mostrades en la Fig. 2.31 és típica 
de plantes que tenen una certa profunditat per estats de càrrega baixos. S’observa com a 
mesura que s’augmenta la càrrega lateral apareixen les primeres fissures i l’efecte 
s’amplifica sobre els 0,12 MPa. En realitat aquest fenomen no seria tan prematur ja que 
en l’estructura real estudiada no s’ha considerat cap tipus de sobrecàrrega. Per altra 
banda, les deformacions en la paret central (designada amb la lletra C en la Fig. 2.31) es 
deuen al moviment horitzontal dels forjats que provoca l’aparició de tensions de tracció 
i compressió que fan flectar el mur.  
 
La majoria dels mètodes tècnics exposats assumeixen una distribució lineal de tensions 
al llarg de les parets. No obstant, la distribució de deformacions i per tant la distribució 
de tensions al llarg de les parets a nivell del terra és no lineal (Fig. 2.31). És per aquest 
motiu, que segons [9] els resultats s’allunyen tant de la realitat i que la comparació entre 
els diferents mètodes analítics considerats amb els resultats experimentals suggereixen 
que la millor aproximació al comportament real d’una estructura d’obra de fàbrica 
d’aquest tipus s’obté de substituir l’estructura per un sistema de barres equivalents (com 
la proposada per [16]), a on es tingui en compte el comportament marcadament no 
lineal de l’obra de fàbrica. El continium o wide column frame methods semblen no 
donar resultats satisfactoris per l’estructura d’obra de fàbrica per aquest motiu [9] 
desaconsella el seu ús. El mètode dels elements finits estaria justificat només en casos 
especials en els que es volgués conèixer la distribució no lineal de tensions no 
reproduïble per altres mètodes. Finalment, el individual cantilever method suposa un 
excés de simplificació del comportament real de l’estructura i resulta massa 
conservador. Per aquesta raó i per la seva fàcil aplicació, por usar-se per estimacions 
preliminars. 

2.6.2.- MODEL DEL ZRMK DE LJUBLJANA 
 
Com a conseqüència del devastador terratrèmol ocorregut a Skopje, el 1963, es varen 
portar a terme en el ZRMK (Institut d’Investigació sobre Materials i Estructures) de la 
ciutat de Ljubljana, a Eslovènia una seria d’assaigs amb l’objectiu de conèixer millor els 
efectes sísmics en l’obra de fàbrica. Entre les diverses campanyes experimentals 
portades a terme, es troba la construcció d’un model construït a escala 1:5 [24]. Aquest 
model consta de tres pisos d’altura i dos crugia en planta limitades per les parets d’obra 
de fàbrica, les dimensions de les quals i juntament amb la descripció geomètrica de la 
resta de l’estructura, es detalla en la Fig. 2.36. 
 
L’edifici de referència, del qual el model pretén ser una simplificació, representa una 
construcció residencial típica del centre d’Europa de 3 o 4 plantes. Degut a que els 
experiments foren coesponsoritzats pels productors de maons italians, els requeriments 
per la configuració estructural i la qualitat dels materials es varen prendre de les 
regulacions de la normativa italiana. 
 
El sistema estructural del prototip consisteix de parets de càrrega de 280 mm d’espessor 
(5,5 m de distància entre eixos i altura típica d’un pis de 2,8 m), sobre les quals es 
recolzen els forjats de formigó armat. 
 
Per tal de caracteritzar el comportament sísmic d’aquest tipus d’estructures, es va 
aplicar una càrrega cíclica horitzontal sobre el model fins arribar a la ruptura, mitjançant 
un sistema d’actuadors dinàmics. Així mateix, es disposa d’una estimació analítica de la 
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càrrega horitzontal resistida, obtinguda pels autors mitjançant un mètode propi per 
anàlisi límit. 
 

 
Figura 2.36.-   Descripció geomètrica del model d’estructura a escala 1:5 a base de parets de càrrega 

assajat a ZRMK [24]. 

2.6.2.1.- Descripció del assaig  

2.6.2.1.1.- Materials utilitzats 
 
En la construcció del model s’han utilitzat els mateixos materials que els usats en el 
prototip i per tant, s’ha seguit les regles de semblança corresponents a un model simple 
(en la Taula 2.3 apareixen els factors de semblança corresponents). Els maons utilitzats 
en la construcció de les parets del model es varen obtenir retallant les peces del prototip 
per ajustar-les a les dimensions del model. El maó en qüestió es tractava d’una peça 
ceràmica perforada tipus Poroton amb una resistència a compressió de 8 MPa. 
 
El tipus de morter usat en la construcció de les parets del model fou un morter amb 
ciment pòrtland amb una relació ciment:claç:sorra de 1:2:9, el diàmetre màxim de sorra 
serà de 2 mm i categoria M7,5 (resistència a compressió de 7,5 MPa) segons [1]. 
 
Per construir els forjats es varen usar un microformigó amb una mescla ciment pòrtland 
i sorra de 4 mm de diàmetre màxim en una proporció 1:3. 
 
Les propietats mecàniques dels materials segons els seus propis autors es troben 
representades en la Taula 2.5. 
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 Obra de fàbrica Morter Formigó 
 Prototipus Model Prototipus Model Prototipus Model 
Resistència 
compressió 

(fc) 
 

5,30 6,33 5,0 – 7,5 1,8 – 2,3 25 – 30 23 – 28

Resistència 
tracció (ft) 

0,50 0,40 – – – – 

 
Mòdul de 
Young (E) 

4500 6450 – – – – 

 
Mòdul 

deformació 
transversal 

(G) 

400 295 – – – – 

 
Pes 

específic 
(Γ) 

1100 1510 – – – – 

Taula 2.5.-  Valors representatius de les característiques mecàniques del material del prototipus i del 
model (fc, ft, E i G en MPa, Γ en KG/m3) [24]. 

 
Donat que el model a escala reduïda que s’està estudiant es tracta d’un model simple i 
que els materials usats en la seva construcció són els mateixos que els utilitzats en el 
prototip, el valor de les propietats mesurades en el model haurien de ser el mateix valor 
de les mateixes propietats mesurades en el prototip tal com mostra la Taula 2.6 [24]. 
 
 Obra de fàbrica Relació Prototipus/Model 
 Prototipus Model Actual 

Prototipus/Model 
Hauria de ser 

Sg 
Resistència 

compressió (fc) 
 

5,30 6,33 O,8 1 

Resistència tracció (ft) 
 O,50 0,40 1,25 1 

Mòdul de Young (E) 
 4500 6450 0,7 1 

Mòdul deformació 
transversal (G) 

 
400 295 1,4 1 

Pes específic (Γ) 1100 1510 0,7 1 
Taula 2.6.-   Relació teòrica i experimental entre les propietats mecàniques mesurades en el model i en 

el prototipus (fc, ft, E i G en MPa, Γ en Kg/m3) [24]. 

2.6.2.1.2.- Aplicació de la càrrega vertical i horitzontal 
 
No s’ha d’oblidar que encara que es tingui una estimació de la càrrega horitzontal 
resistida per l’edifici, que més endavant es comentarà, l’objectiu d’aquest assaig fou 
caracteritzar el comportament dinàmic global de l’estructura al aplicar-se una càrrega 
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cíclica horitzontal simulant un sisme. Com s’ha explicat en l’apartat 2.5, per 
caracteritzar el comportament sísmic global de l’edifici, s’hauria de complir les 
condicions de semblança en el comportament dinàmic i el mecanisme de fallada al 
mateix temps. Per això és requereix una distribució similar de masses i rigideses entre el 
model i el prototip, alhora que les parets de càrrega treballen a un mateix nivell de 
tensions (relació entre la tensió en la paret i la resistència a compressió de l’obra de 
fàbrica) en ambdues estructures [5]. 
 
En el cas dels anomenats models complets, ambdós requeriments es compleixen 
automàticament, mentre que en el cas de models simples construïts a partir del mateix 
material que el prototip es necessari realitzar alguns retocs. 
 
Pel cas que ens ocupa, es fixaren blocs de formigó en els forjats (300 Kg de massa en 
cada nivell) per aconseguir la semblança en el comportament dinàmic. El pes total del 
model ascendeix a 1.974 Kg amb el repartiment que es mostra en la Taula 2.7. 
 

 Model a escala reduïda 1:5 
Pis 3 537 Kg. 
Pis 2 658 Kg. 
Pis 1 658 Kg. 

TOTAL 1974 Kg. 
Taula 2.7.- Distribucions de les masses [28]. 

 
Per una altra banda, per aconseguir una semblança en el mecanisme de fallada sense 
alterar la distribució de massa imposada, es varen introduir unes tensions verticals 
addicionals en les parets. D’aquesta manera, es varen pretensar les parets d’obra de 
fàbrica al nivell desitjat amb 8 tendons d’acer (dos en cadascuna de les quatre 
cantonades de l’edifici) els quals introduïen una càrrega vertical total de 48 KN (Fig. 
2.37). 
 

 
Figura 2.37.- Combinació de masses addicionals en els forjats de cadascun dels pisos amb un 

mecanisme de pretensat a base de tendons d’acer. En el detall s’observa la 
molla col·locada en la coberta de l’edifici a escala 1:5 per controlar la força 
del pretensat [22]. 
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Per mantenir la força de pretensat constant, malgrat els moviments horitzontals i 
verticals induïts a l’estructura durant l’assaig, els tendons es varen ancorar a la 
fonamentació i a la coberta, es varen fixar amb unes molles tal com mostra el detall de 
la Fig. 2.37. Assaigs i càlculs posteriors realitzats per [22] varen demostrar que el 
pretensat introduït als murs a través dels tendons no va alterar significativament ni el 
comportament dinàmic de l’estructura ni la magnitud del tallant a la base. 

2.6.2.2.- Resultats obtinguts dels assaigs 
 
En la Fig. 2.38 es mostra l’evolució del tallant en la base del model en funció del 
desplaçament de l’entrepís en la primera planta. A més aquesta corba es compara amb 
una estimació analítica realitzada pels mateixos autors. 

 
 

 
Figura 2.38.- Relació experimental i teòrica entre el tallant a la base i el 

desplaçament en el primer pis [4]. 
 
 
[24] descriuen com a l’aplicar la càrrega horitzontal en l’estructura, primerament es va 
observar la formació de fissures horitzontals en les seccions dels murs més pròximes a 
la fonamentació. Al mateix temps, el dany en els diferents elements estructurals es 
distribuïa de forma molt heterogènia per tots ells, especialment en els murs de la 
cantonada de la planta del primer pis, el que produeix l’aparició d’efectes torsionals. Al 
arribar a l’estat últim, es desenvoluparen una seria de fissures horitzontals pròximes a la 
unió mur – forjat. De manera general, es va observar que hi va haver-hi parts del mur 
central que fallaren per tallant en la direcció de l’aplicació de la càrrega horitzontal, 
mentre que les parets perimetrals centrals fallaren per flexió amb aixafada dels maons a 
compressió (Fig. 2.39) 
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Figura 2.39.- Esquema de les ruptures de les parets del model en l’Estat Límit Últim [5]. 

 
Finalment, una de les parets de la cantonada va col·lapsar completament, causant el 
col·lapse total del model (Fig. 2.40a i 2.40b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.40.- a) Encara que els murs d’obra de fàbrica del model varen ser pretensats, es pot 
observar com el mur de la cantonada es va moure lliurement durant l’assaig. b) Es pot veure el 
col·lapse de tota l’estructura [22]. 

2.6.2.3.- Discretització del model a través d’un sistema reticular equivalent 
 
A l’igual que en el model d’Edimburg, [16] apliquen un anàlisi numèric de murs 
mitjançant sistemes reticulars equivalents amb la combinació dels mateixos dispositius 
adoptats en 2.6.1.4 En la Fig. 2.41 s’inclou una representació del model numèric 
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elaborat per l’anàlisi conjuntament al corresponent diagrama tensional obtingut en 
condicions pròximes al col·lapse. El color vermell indica fissuració i el color blau fosc 
indica plastificació. En sentit ascendent, el taronja, el verd i el blau cel corresponen a 
valors intermedis de compressió. 
 

 
Figura 2.41.- Model numèric realitzat per analitzar l’edifici assajat pel ZRMK [16]. 

 
En aquests diagrames es pot discernir la formació de ròtules plàstiques en certs punts de 
l’estructura (com a combinació de fissuració profunda i plastificació en la zona 
comprimida), juntament a la formació de bieles diagonals entre les mateixes. El mètode 
d’anàlisi utilitzat no pot, per construcció, generar autèntiques ròtules susceptibles 
d’experimentar girs finits, no obstant, i degut a la forta flexibilitat experimentada, les 
seccions en las que es concentra la major part del dany actuen virtualment com a ròtules 
i donen lloc a la simulació de col·lapses per generació de mecanismes dúctils [16]. 
 
En la taula 2.8 els mateixos autors realitzen una comparació entre els valors relatius a 
càrregues de ruptura obtinguts experimentalment (Fig. 2.38) i numèricament a través del 
mètode anteriorment citat, obtenint aproximacions bastants satisfactories. 
 

ZRMK – Eslovènia  Model 1:5 Càrrega horitzontal de 
ruptura Experimental Analític 

Valor de referència 18,5 KN 17,1 KN 
Anàlisi mitjançant FMG – 16 KN 
Taula 2.8.- Comparació entre els valors de càrrega total de ruptura experimental 
i analítics obtinguts en el model assajat en el ZMRK de Ljubljana i la predicció 
numèrica proporcionada pel mètode d’anàlisi no lineal basat en FMG [16]. 
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CAPÍTOL 3 

DESCRIPCIÓ I CONSTRUCCIÓ DEL MODEL D’EDIFICI I  

PROCEDIMENTS D’ASSAIG 
 

3.1.- INTRODUCCIÓ 
 
Prenent com a punt de partida les experiències amb models d’edificis a escala reduïda 
desenvolupats en el Capítol 2, en els següent capítol es descriuran, tal com indica el seu 
títol, la descripció i la construcció del model d’edifici d’obra de fàbrica, així com els 
procediments duts a terme per tal del seu assaig en el Laboratori de Tecnologia 
d’Estructures (LTE) de la UPC. 
 
Una de les incògnites que ha de ser capaç de resoldre el model de la UPC es com es 
realitza el repartiment de la càrrega horitzontal entre els diferents elements verticals de 
l’estructura. Com ja ha estat comentat, existeixen teories que apunten cap a un 
repartiment de la càrrega horitzontal entre les diferents parets de càrrega en funció de la 
rigidesa relativa de cadascuna d’elles. D’aquesta manera, tant la geometria elegida pel 
model com el procediment de l’assaig han de ser capaços de corroborar si realment el 
repartiment es realitza en funció de les rigideses o be, si aquest repartiment segueix 
algun altre mecanisme, com per exemple una distribució de la càrrega horitzontal en 
funció de l’àrea transversal de cada mur. 
 
Per un altre costat, els resultats obtinguts dels assaigs han de servir per calibrar futurs 
models numèrics utilitzats en l’estudi d’edificis que, anàlogament al model de la UPC, 
basen la seva estructura en parets de càrrega d’obra de fàbrica. 

3.2.- ELECCIÓ D’UN MODEL 

3.2.1.- SEMBLANÇA UTILITZADA EN EL MODEL DE LA UPC 
 
Com ja s’ha estudiat en el Capítol 2, per tal de determinar els factors d’escala de les 
diferents magnituds físiques, es pot distingir dos casos extrems. En primer lloc, el 
model amb semblança completa. En aquest ca s, s’utilitza per l’execució del model, un 
material tal que el seu diagrama tensió – deformació està escalonat amb l’escala 
geomètrica en la direcció de les tensions mentre que les deformacions es mantenen 
iguals a les del material prototip. En segon lloc, és possible treballar amb un model amb 
semblança simple a on els materials usats en el model són els mateixos que s’utilitzen 
en el prototip. 
 
Per un altre costat, com ja apuntaven [22], existeixen nombroses dificultats 
tecnològiques que permeten desenvolupar materials amb les exigències d’un model 
complet, ja que en general no és gens fàcil reduir la resistència d’un material sense 
reduir al mateix temps el seu pes específic. Addicionalment, al utilitzar materials en el 
model que tenen el mateix comportament que els materials en el prototip s’evita 
introduir més variables en el sistema i s’eliminen incerteses innecessàries. 
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Per tot el que s’ha comentat anteriorment, s’ha decidit construir el futur edifici segons 
un model amb semblança simple. Això ha obligat a elaborar materials components de 
l’obra de fàbrica a escala reduïda segons procediments de fabricació reals. 

3.2.2.- FACTORS D’ESCALA GEOMÈTRICA PEL MODEL UPC 
 
Els assaigs amb models són possible sempre i quan es puguin transmetre les conclusions 
d’unes observacions de fenòmens físics en un sistema mecànic S a un altre sistema 
semblant S’ realitzat a una altre escala. La semblança no és refereix solament a la 
relació entre els amidaments geomètrics en ambdós sistemes, sinó que s’aplica amb tota 
generalitat també a qualsevol magnitud física que sigui comparable. En l’elecció final 
d’un factor d’escala que ens permeti establir aquesta semblança intervenen les 
consideracions que a continuació s’exposen: 
 
El fet que el model d’edifici basi la seva estructura en un material, l’obra de fàbrica on 
la seva execució és bàsicament manual, ens porta a aplicar un factor d’escala tal que les 
dimensions finals del model siguin manejables tant per la seva construcció en el 
laboratori com pel seu posterior assaig. 

 
La càrrega horitzontal a aplicar en el model ha de moure’s en el rang d’actuació dels 
equips de càrrega convencionals. 
 
El factor d’escala ha de ser tal que permeti introduir als murs de càrrega del model, 
mitjançant medis convencionals, la sobrecàrrega necessària perquè aquests murs 
treballin al mateix estat tensional que els murs del prototip. 
 
El model ha de poder-se instrumentar amb els medis d’instrumentació convencionals 
(cèl·lules de càrrega i extensòmetres) 
 
 Al utilitzar un model de semblança simple, a on els materials usats en la construcció del 
model són els mateixos materials del prototip, la escala ha de ser tal que ens permeti 
trobar fàcilment en el mercat, materials constituents de l’obra de fàbrica (maons i 
morter) pel model UPC que tingui el mateix comportament que els materials del 
prototip. 
 
Per últim ha de ser escala representativa i corroborada per l’experiència d’autors 
anteriors. 
 
Seguint totes les consideracions anteriors, el factor d’escala geomètric SL (relació entre 
una certa longitud en el prototip LP i una longitud en el model LM) escollit per la 
construcció del model ha estat de 4. Així mateix, a partir del factor d’escala geomètrica 
es poden determinar diferents factors d’escala corresponents a les principals quantitats 
físiques tal com mostra la Taula 2.3. 
 
Finalment cal recordar que l’escala 1:4 ha estat utilitzada en anteriors campanyes 
experimentals en el LTE de la UPC, per l’assaig de murs individuals d’obra de fàbrica, 
obtenint bons resultats. Aquesta escala és major que les usades pel model ZRMK i el 
model d’Edimburg, a on es va optar per escales 1:5 i 1:6 respectivament. Per una altra 
banda, com ja s’ha senyalat en el Capítol 2, el factor d’escala geomètric igual a 4 està 
dins dels límits establerts per [22] en la reducció de la mida d’edificis d’obra de fàbrica 
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amb maons, segons experiències de diverses campanyes experimentals. D’aquesta 
manera, es creu que l’escala 1:4 del futur model de la UPC reproduirà satisfactòriament 
el comportament estructural d’edificis reals de murs de càrrega sota les mateixes 
condicions de càrrega horitzontal. 

3.3.- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL MODEL 
 
El model a escala 1:4 que ha estat assajat en el LTE de la UPC és una simplificació d’un 
edifici de referència de tres pisos d’altura, l’estructura del qual es basa en parets de 
càrrega d’obra de fàbrica. 
 
Aquest model segueix la típica distribució d’un mur central i planta limitada pels murs 
de la façana. D’aquesta manera, els murs de càrrega del model d’edifici es divideixen 
per tota la superfície de la planta al voltant de dos grups ben diferenciats: 
 
Un grup de murs perimetrals o murs de façana de 72,50 mm d’espessor i 337,50 mm de 
llarg, format per quatre murs per pis ocupant les quatre cantonades de la planta. 

 
Un altre grup constituït únicament per un mur central per pis de 35 mm d’espessor i 
699,10 de llarg. 
 
En la Fig. 3.1 es pot observar una representació d’una planta tipus del model de la UPC 
amb la distribució dels murs perimetrals i la del mur central. Igualment també es pot 
veure la superfície que constitueix la planta, amb unes mides de 1,25 m * 1,50 m. 
 
La distància entre els eixos dels murs és de 713,5 mm i l’altura lliure de cada pis és de 
512,5 mm, que sumada als 70 mm d’espessor dels 2 forjats i de la coberta, resulta una 
altura total pel model d’aproximadament 1,75 m (sense tenir en compte la 
fonamentació). En la Fig. 3.2 es defineix la geometria en alçat del model. 
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Figura 3.1.- Distribució en planta dels murs que formen l’estructura del model de 

la UPC. Definició geomètrica en planta del model. [Elaboració 
pròpia]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.- Definició geomètrica dels alçats del model de la UPC. [Elaboració pròpia] 

 
En la Fig. 3.3 s’ha intentat realitzar una simulació vertical en 3D a on es comparen els 
tres models d’edificis a escala reduïda estudiats en aquesta tesina. En aquesta figura és 
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pot destacar les diferències d’altures entre els tres models. Així com el model 
d’Edimburg, fou construït amb cinc pisos d’altura, tant el model de la UPC com el 
model de Ljubljana tenen tres pisos d’altura . Així mateix es pot observar també les 
diferències pel que fa a la distribució de les parets portants en cadascun dels models. En 
el model de la UPC, totes les parets d’obra de fàbrica treballen en el seu pla, en la 
direcció de la càrrega horitzontal. No obstant, en el model d’Edimburg existeixen dos 
grups ben diferenciats, en els quals unes parets treballen en el seu pla travades per un 
altre grup de parets perpendiculars a les primeres. Per últim es poden apreciar algunes 
semblances entre el model de la UPC i el model de Ljubljana, com el fet que ambdós 
edificis presenten dos espais entre murs de càrrega o cruixies. 
 

 
Figura 3.3.- Simulació virtual en 3D comparant el model de la UPC, amb els models estudiats 

anteriorment, Model d’Edimburg i Model de Ljubljana. 

3.4.- DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS EN EL    
MODEL 

3.4.1.- MAONS 
 
A diferència del model del ZRMK, a on es varen utilitzar maons calats, les parets d’obra 
de fàbrica del model de la UPC s’han construït amb maons massissos d’argila. Aquests 
maons foren fabricats expressament amb un material similar al real mitjançant 
procediments que intentaren simular la fabricació de maons reals. Al igual que els 
maons reals, els maons a escala 1:4 reuneixen les condicions que apareixen a [7]. 
D’aquesta manera, un llarg ha de tenir la longitud de dues través més una junta. 
L’espessor de la junta utilitzada en l’execució dels murs d’obra de fàbrica va ser de 2,5 
mm, prenent com a punt de referència un espessor de junta, a la realitat, d’1 cm. Per tant 



Anàlisi de la resposta d’edificis de parets de càrrega davant de sisme i vent 
 

 
Marc Renart i Vila                                                                                                                                                        Pàgina 61 de 125 

les dimensions dels maons usats a escala 1:4 són de 72,5 * 35 * 12,5 mm (llarg * través 
* gruix) 

3.4.2.- MORTER 
 
El morter usat en l’execució dels murs d’obra de fàbrica del model ha estat la d’un 
morter comercial M-80. Degut a la petita mida de les juntes de les parets, de tan sols 
2,50 mm, es va haver de retirar mitjançant un tamisat tot el percentatge retingut pel 
tamís de 1,19 mm. Això va ser així perquè d’una forma experimental, a partir de 
provetes fabricades amb diverses porcions de M-80 garbellat en els tamisos de diàmetre 
2,00 mm, 1,58 mm, 1,19 mm i 1,00 mm, es va comprovar que amb unes mides majors 
s’alterava la treballabilitat de la junta resultant difícil de mantenir el seu espessor. 
D’aquesta manera, la granulometria del morter va haver de ser adaptada substituint el 
percentatge de sorra retinguda en el tamís de 1,19 mm per percentatges iguals als del 
morter en planta. Per això va ser necessari la realització d’una corba granulomètrica 
mitjana sobre 10 mostres diferents de morter procedent de planta com la que es pot 
observar en la Fig. 3.4. 
 

 
Figura 3.4.- La corba granulomètrica del morter a escala és la mitja de les 10 corbes 

granulomètriques obtingudes amb les mostres de morter assajades i aquesta ha 
estat la usada per tal de poder adaptar la granulometria del morter en el model 
a escala reduïda 1:4. [Elaboració pròpia]. 

 
En la Taula 3.1 es mostren les característiques resistents dels materials (maons i morter) 
usats en el model de la UPC i es comparen amb els valors dels altres dos models 
d’edificis exposats en el capítol anterior. 
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 Resistència compressió 
maons fb (Mpa) 

Resistència compressió 
morter fm (Mpa) 

Model PC 
(escala 1:4) 74,90 9,92 

Model EDIMBURG   
(escala 1:6) 26,52 11,60 

Model ZRMK 
(escala 1:5) 8,00 7,50 

Taula 3.1.- Resistència a compressió dels maons i del morter utilitzats en els diferents models 
d’edificis. 

3.5.- CONSTRUCCIÓ DE LES PARETS DEL MODEL 
 
L’execució del model d’edifici, exigeix la construcció d’un total de 15 parets a base 
d’obra de fàbrica de maó, 3 de centrals i 12 de perimetrals. Com ja ha estat comentat 
anteriorment, el model precisa de dos parets amb longituds i espessors diferents en 
funció de la posició que aquestes ocupen en planta. Per aquest motiu, les parets centrals 
foren construïdes segons una llei de trava en forma d’aparell simple o aparell de llarg 
(Fig. 3.5) de dimensions 699,1 * 507,5 * 35 mm, mentre que les parets del perímetre 
foren construïdes seguint una disposició en aparell flamenc o gòtic de dimensions 337,5 
* 507,5 * 72,5 mm (Fig. 3.6). Amb aquestes dimensions i les lleis de trava adoptades 
s’aconseguia que tant els murs centrals com els murs perimetrals tinguessin la mateixa 
secció transversal, encara que repartida de manera diferent al voltant del seu eix fort. 
Una vegada acoblat el model de la UPC i assajat, serà interessant comprovar com s’ha 
realitzat el repartiment de les forces laterals entre els murs centrals i perimetrals, si en 
funció de les seves àrees o en funció de les seves rigideses. 
 

 
Figura 3.5.- Definició de la geometria i de la llei de trava dels murs centrals del model de la UPC 
segons un aparell simple o un aparell de llarg. [Elaboració pròpia]. 
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Figura 3.6.- Definició de la geometria i de la llei de trava dels murs perimetrals del model de la UPC 
segons un aparell flamenc o gòtic. [Elaboració pròpia]. 
 
En la construcció de les parets es va utilitzar els materials components (maons i morter) 
comentats en els apartats anteriors (Fig. 3.7 i Fig. 3.8). Per tal d’aconseguir una correcta 
adherència entre les peces i el morter, es varen usar maons completament saturats 
d’aigua submergint-los unes hores abans de la seva posada en la paret. Des de la 
construcció de les parets fins el dia de l’acoblament, va haver de transcórrer el temps 
necessari per tal que el morter de les parets hagi arribat a la seva característica i perquè 
les peces s’hagin assecat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7.- En les dues fotografies superiors es pot observar un moment de la construcció dels 
dos tipus de parets existent en el model de la UPC. a)  Es tracta de la paret central 
segons l’esquema d’aparell simple. b) Es refereix a les parets perimetrals segons 
un esquema d’aparell flamenc.  
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Figura 3.8.- Detall de les lleis de trava de les diferents parets. a) Aparell 
simple. b) Aparell flamenc. 

 

3.6.- DETALLS CONSTRUCTIUS  

3.6.1.- FORJATS 
 
Els tres forjats necessaris per la elaboració del model es construiran a partir d’un 
formigó convencional i es dotaran d’una armadura en el seu centre en forma de malla. 
Aquesta malla consta, en un sentit, de 10 barres d’acer corrugat de 6 mm de diàmetre 
espaiades entre elles 15 cm i de 9 barres d’acer corrugat del mateix diàmetre i amb el 
mateix espaiament en el sentit perpendicular (Fig. 3.9 i Fig. 3.10). 
 
 
 

 
Figura 3.9.-  Definició de la geometria de la llosa del forjat així com de la seva armadura del model 

de la UPC. En aquest sentit s’ha usat una malla electrosoldada tipus C-524 15 x 15 Ø 
10. [Elaboració pròpia]. 
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Figura 3.10.- En aquesta fotografia es veu l’armadura descrita 

anteriorment, col·locada en l’encofrat, a punt de 
formigonar. També es pot observar la utilització de 
separadors de PVC i la previsió d’uns ganxos per 
tal de poder-la moure un cop formigonada. 

 
 
 
Amb aquesta configuració la llosa es comportarà com un diafragma horitzontal amb una 
alta rigidesa per càrregues en el seu pla, de manera que la càrrega lateral es pot 
transmetre als murs en funció de la rigidesa relativa de cadascun d’ells. 

3.6.2.- UNIÓ MUR – FORJAT  
 
Al igual que es va fer en els models d’Edimburg i de Ljubljana, en el model de la UPC 
la unió mur – forjat es durà a terme mitjançant morter. La dosificació d’aquest morter 
serà la mateixa que l’utilitzada en la construcció de les parets. Es considera que les 
conseqüències d’usar aquest tipus d’unió, enfront d’altres més rígides, serà despreciable 
enfront el comportament global de l’estructura. En la Fig. 3.11 es pot observar el morter 
que durà a terme la unió del mur amb el forjat, instants abans de la col·locació del mur. I 
en la Fig. 3.12 s’observa l’estat final de la unió un cop el mur ha estat col·locat en la 
seva posició definitiva. 
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Figura 3.11.-  Col·locació del morter que farà d’unió entre el mur i la 

llosa. 
 

 
Figura 3.12.- Estat final de la junta un cop col·locat el mur. 

3.6.3.- ACOBLAMENT DEL MODEL 
 
Cadascun dels elements que composen l’edifici a escala reduïda seran elaborats per 
separat. D’aquesta manera, l’execució del model UPC es realitzarà, dintre del LTE de la 
UPC, acoblant els diferents components verticals i horitzontals.  
 
En primer lloc es realitza una llosa de fonamentació, que serà comentada en l’apartat 
3.8.2.-, un cop aquesta ha assolit la resistència adequada es procedeix a la col·locació 
dels murs. Primerament es col·loca el mur central, Fig. 3.13, i a continuació es 
col·loquen els murs perimetrals, Fig. 3.15 i 3.16. Un cop el morter ha assolit una 
resistència suficient es procedeix a la col·locació del forjat tal com es pot observar en la 
Fig. 3.17. Per últim quan el morter d’unió entre el forjat i els murs ha arribat a la seva 
resistència es procedeix a la col·locació d’una sobrecàrrega, comentada en l’apartat 3.8. 
(Fig. 3.18). Aquest mateix procediment es repeteix dues vegades més per tal de dur a 
terme la construcció de tot el model de la UPC, tal com mostra la Fig. 3.19.  
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Cal remarcar un fet important durant el procés d’acoblament, es tracta de com es mouen 
els diferents murs des de la zona on es varen realitzar fins al lloc on s’acobla el model, 
encara que sembli un tema sense importància, té una important rellevància degut que 
aquests murs tenen, per si sols i sobretot el mur central, molt poca resistència a torsió i 
qualsevol petit i brusc moviment pot causar la ruptura del mur. 
 
Així mateix s’ha de tenir molta cura en la col·locació dels diferents murs i forjats que 
formen l’estructura del model, per tal que quedin en la seva posició exacta i totalment 
alineats. En el mur central al tenir una base més petita s’optà per un sistema 
d’apuntalament al qual deixarem fins que el morter que fa d’unió entre el mur i el forjat 
hagi assolit una resistència considerable i per tant no hi hagi perill que el mur pugui 
desplomar-se, tal com mostra la Fig. 3.13. D’aquesta manera no s’introduiran 
desviacions geomètriques que generarien esforços de torsió en els murs durant la 
realització de l’assaig. 
 
Finalment es va optar pel trasllat dels murs centrals per un sistema que comprimia la 
paret mitjançat dos taulells de fusta connectats entre si mitjançat quatre barres roscades 
de petit diàmetre, els quals impedien qualsevol moviment del mur i per tant que aquest 
no patís cap tipus de torsió que el pogués malmetre. Aquest procediment queda reflectit 
en la Fig. 3.14.  
 

 
Figura 3.13.- Col·locació del mur central, totalment arriostrat per tal 

que quedi perfectament vertical i no hi hagi cap tipus 
d’excentricitat de càrrega. 
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Figura 3.14.-   En aquesta fotografia s’observa el sistema emprat pel transport del 

mur central fins a la zona d’acoblament del model. En ella 
s’observa els taulells de fusta i les barres roscades. 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.15.-  Col·locació del primer mur perimetral. Mitjançant 

un nivell s’intenta que el mur quedi totalment 
aplomat i amb la superfície superior perfectament 
horitzontal. 
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Figura 3.16.- Perspectiva general dels murs del primer nivell de 
l’estructura del model de la UPC, un cop ja s’han col·locat. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.17.-  Col·locació de les lloses, són els forjats, 

mitjançant uns nivells s’intenta que quedin el 
més horitzontal possible. 
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Figura 3.18.- En aquesta figura s’observen dos nivells del model 

totalment construïts, juntament amb la sobrecàrrega 
ja col·locada. 
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Figura 3.19.- Perspectiva general del model assajat en el LTE 

de la UPC, un cop s’han acoblat tots els elements 
i s’ha situat tota la sobrecàrrega necessària.  

 

3.7.- CÀRREGUES VERTICALS I HORITZONTALS SOBRE EL 
MODEL 

3.7.1.- CÀRREGA VERTICAL 
 
Per tal de determinar les càrregues verticals que rep cadascun dels murs de càrrega, 
degut a les accions gravitatòries, s’ha empleat un senzill mètode basat en el repartiment 
isostàtic de les càrregues dels forjats entre els diferents murs. D’aquesta manera, l’àrea 
tributària de forjat assignada a cada paret portant és la que es mostra en la Fig. 3.20. 
S’ha de dir que aquesta repartició és pel cas en que totes les parets del model estiguin en 
contacte amb el forjat de l’edifici, com ja es veurà en el Capítol 4 no sempre es pot fer 
aquesta suposició, aleshores aquesta els valors de la repartició serien diferent però els 
obtindrem aplicant el mateix mètode basat en el repartiment isostàtic de les càrregues. 
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 Figura 3.20.-   Esquema de repartició de l’àrea del forjat en les diferents 

parets que formen part de l’estructura de l’edifici. En verd hi 
ha l’àrea assignada a cada paret i en vermell el percentatge 
que representa de l’àrea total. [Elaboració pròpia]. 

 
Considerant l’àrea tributària del forjat corresponent a cada mur i prenent, segons la 
literatura, valors del pes específic del formigó armat del forjat i de l’obra de fàbrica dels 
murs, de 24 KN/m3 i de 18 KN/m3 respectivament, es determinen les tensions verticals 
que actuen sobre tots els murs del model. La Taula 3.2 mostra aquests valors i els 
compara amb les tensions verticals obtingudes ( a partir dels pesos específics anteriors) 
en un edifici de referència a escala real de les mateixes característiques que el model. 
 

NIVELL MUR 
Càrrega 

mur – llosa 
1:1 (KN) 

σn 1:1    
mur – llosa 

(MPA) 

Càrrega 
mur – llosa 

1:4 (KN) 

σn 1:4    
mur – llosa 

(MPA) 
FLAMENC 25,20 0,064 0,39 0,016 
FLAMENC 25,20 0,064 0,39 0,016 
FLAMENC 25,20 0,064 0,39 0,016 
FLAMENC 25,80 0,064 0,39 0,016 

PIS 2 

SIMPLE 100,80 0,257 1,58 0,064 
FLAMENC 64,85 0,166 1,01 0,041 
FLAMENC 64,85 0,166 1,01 0,041 
FLAMENC 64,85 0,166 1,01 0,041 
FLAMENC 64,85 0,166 1,01 0,041 

PIS 1 

SIMPLE 216,06 0,551 3,38 0,138 
FLAMENC 104,49 0,267 1,63 0,067 
FLAMENC 104,49 0,267 1,63 0,067 
FLAMENC 104,49 0,267 1,63 0,067 
FLAMENC 104,49 0,267 1,63 0,067 

PLANTA 
BAIXA 

SIMPLE 331,33 0,845 5,18 0,212 
Taula 3.2.- Comparació de les càrregues i de les tensions verticals (σn) sobre els murs del model de 

la UPC i d’un edifici de referència a escala real de característiques similars [Elaboració 
pròpia]. 
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Com es mostra en la Taula 3.2 si s’aplica directament el factor d’escala geomètric a la 
magnitud de la força, les tensions verticals del model a escala 1:4 i l’edifici de 
referència a escala real no són coincidents. Si fem un anàlisi dimensional de les tensions 
s’observa que, per obtenir el mateix estat tensional que en el prototip, és necessari 
aplicar un factor d’escala SL

2 a la força que reben els murs. Aquest efecte d’escala es pot 
obtenir introduint, sobre cadascuna de les parets de càrrega, una força addicional, el 
valor de la qual es recull a la Taula 3.3. 
 

NIVELL MUR 
Sobrecàrrega 
per mur 1:4 

(KN) 

Càrrega total 
(mur–llosa–

sobrecàrrega) 
1:4 (KN) 

σn 1:4    
(mur–llosa–

sobrecàrrega) 
(MPA) 

σn 1:1  
(mur – 
llosa) 

(MPA)
FLAMENC 1,18 1,57 0,064 0,064 
FLAMENC 1,18 1,57 0,064 0,064 
FLAMENC 1,18 1,57 0,064 0,064 
FLAMENC 1,18 1,57 0,064 0,064 

PIS 2 

SIMPLE 4,72 6,30 0,257 0,257 
FLAMENC 1,86 4,05 0,166 0,166 
FLAMENC 1,86 4,05 0,166 0,166 
FLAMENC 1,86 4,05 0,166 0,166 
FLAMENC 1,86 4,05 0,166 0,166 

PIS 1 

SIMPLE 5,39 13,49 0,551 0,551 
FLAMENC 1,86 6,53 0,267 0,267 
FLAMENC 1,86 6,53 0,267 0,267 
FLAMENC 1,86 6,53 0,267 0,267 
FLAMENC 1,86 6,53 0,267 0,267 

PLANTA 
BAIXA 

SIMPLE 5,39 20,68 0,845 0,845 
Taula 3.3.- Sobrecàrrega necessària sobre cadascun dels murs del model de la UPC per tal de tenir 

la mateixa tensió en el model i en l’edifici a escala real [Elaboració pròpia]. 
 
Aquesta sobrecàrrega es necessària si es vol tenir un comportament representatiu de la 
realitat en el model. En les experiències amb models d’edificis amb estructura a base de 
parets de càrrega portades a terme per altres autors, explicats al Capítol 2, es va 
comentar que existeixen varies maneres d’introduir aquesta sobrecàrrega, Les solucions 
plantejades pels seus autors anaven des d’introduir pesos morts sobre cada mur a partir 
de lingots d’or descansant sobre els forjats o be penjats físicament de les parets, fins a 
pretensar les parets d’obra de fàbrica al nivell de tensions desitjat. En l’apartat 3.8 es 
detallarà la solució adoptada en el model de la UPC. 

3.7.2.- CÀRREGA HORITZONTAL 
 
Pel repartiment de les forces horitzontals entre cadascun dels pisos que composen 
l’estructura del model s’ha pres una simplificació donada per [25]. Anàlogament que el 
mètode simplificat proposat per [17], la formulació adoptada considera un factor de 
distribució funció dels pesos de les masses de cada nivell. D’aquesta manera, la força 
horitzontal en cadascun dels nivells i del model s’expressen com: 
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∑
=                (3.1) 

 
a on Wi i Wj son els pesos de les masses de cada nivell del model (en el nostre cas s’ha 
inclòs la sobrecàrrega indicada en la Taula 3.2), zi i zj són les altures de les masses amb 
respecte al nivell d’aplicació de l’acció horitzontal (fonamentacions) i Fb és el tallant 
sísmic de la base (paràmetre sísmic). En el cas que ens ocupa, Fb és una incògnita i fa 
referència a la força, de caràcter estàtic, proporcionada pel gat hidràulic durant l’assaig i 
que el model serà capaç de resistir. La formulació exposada en (3.1) és vàlida quan la 
deformada corresponent al mode fonamental s’aproxima mitjançant desplaçaments 
horitzontals variables linealment amb l’altura. 
 
El repartiment de la càrrega horitzontal proporcionada pel gat hidràulic entre els 
diferents nivells de l’estructura és el que es mostra en la Taula 3.3. 
 

NIVELL Wj  
(KN) 

zj  
(m) 

zj*Wj 
(KN*m) Fi 

% FORÇA 
TOTAL 

PIS 2 12,59 1,71 21,56 0,4291*Fb 42,91 
PIS 1 17,11 1,13 19,33 O,3846*Fb 38,46 

PLANTA 
BAIXA 17,11 0,5475 9,37 0,1863*Fb 18,63 

Taula 3.4.- Repartiment de la força horitzontal aportada pel gat hidràulic entre els diferents pisos 
que composen l’estructura del model de la UPC [Elaboració pròpia]. 

 
En l’apartat següent, 3.8, s’explicarà el mecanisme usat per portar el percentatge de la 
força total indicada en la Taula 3.3 a cadascun dels pisos del model a partir de la càrrega 
puntual proporcionada pel gat. 

3.8.- EQUIPS UTILITZATS DURANT L’ASSAIG 

3.8.1.- EQUIPS DE CÀRREGA 
 
La sobrecàrrega vertical s’introduirà en el model a través d’uns lingots d’acer, el sentit 
dels quals es fer treballar les parets de càrrega al mateix estat tensional en el que 
treballarien les parets portants d’un edifici semblant a escala real. Per aquest motiu, no 
s’ha utilitzat cap equip de càrrega per introduir accions verticals en el model. 
 
La càrrega horitzontal, la qual simularà una acció sísmica a nivell estàtic, s’aplicarà 
mitjançant un gat hidràulic MTS de la sèrie 243, (Fig. 3.21) capaç de transmetre una 
càrrega nominal màxima de 250 KN a través d’un pistó de 126,64 cm2 de secció 
transversal on el seu allargament màxim és de 250 mm. En el Capítol 4 d’aquesta tesina 
es presentaran diferents mètodes analítics de càlcul per determinar la càrrega horitzontal 
última del model UPC, d’aquesta manera permetrà acotar el rang d’actuació del gat 
hidràulic. El model de gat usat permet obtenir el moviment del pistó, molt útil per tenir 
un control de la càrrega aplicada en el model per desplaçament quan s’arribi a la zona 
de postruptura. 
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Figura 3.21.-  Gat hidràulic de 250 KN de càrrega nominal que s’usarà en 

l’aplicació de la càrrega horitzontal estàtica en el model 
[LTE]. 

3.8.2.- ELEMENTS AUXILIARS 
 
En l’assaig del model de la UPC serà necessari la utilització d’una seria de dispositius 
auxiliars que a continuació es detallen: 
 

• Estructura metàl·lica pel repartiment de la càrrega 
 
A diferència del model d’Edimburg, a on cada forjat estava sotmès a l’acció 
horitzontal d’un gat hidràulic, en el model de la UPC únicament el gat MTS 243 
serà l’encarregat d’aplicar tota la càrrega horitzontal que sol·liciti l’estructura. Per 
aquest motiu, s’ha dissenyat una estructura metàl·lica que reparteixi, de manera 
uniforme sobre cadascun dels forjats, el percentatge de càrrega horitzontal que 
indica la Taula 3.3. L’estructura metàl·lica consta de tres bigues IPE 100 de 1500 
mm (el llarg del model), una biga IPE 100 de 637,50 mm i una biga IPE 100 de 
818,30 mm, totes elles unides entre si a través de quatre ròtules (Fig. 3.22) 

 

 
Figura 3.22.- Estructura metàl·lica utilitzada pel repartiment de càrregues 

horitzontals sobre el model. 
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• Estructura metàl·lica de suport del gat hidràulic 
 
Amb la finalitat de situar el gat hidràulic a la posició requerida per dur a terme a 
l’assaig i també per tal de proporcionar la reacció necessària durant l’aplicació de la 
càrrega horitzontal sobre el model, el gat es fixarà a una estructura metàl·lica en 
forma de tascó. Entre l’estructura metàl·lica propietat del LTE i la llosa del 
laboratori s’intercalarà una llosa auxiliar de formigó per tal de situar la càrrega 
horitzontal puntual a l’altura desitjada. Aquesta llosa de suport es va ancorar a la 
llosa del LTE a quatre punts mitjançant barres roscades d’acer que foren pretensades 
a una determinada càrrega (Fig. 3.23 i 3.24). 
 

 
Figura 3.23.- Esquema general dels elements necessaris per l’aplicació i repartiment de la 

càrrega horitzontal sobre el model de la UPC. 
 

 
Figura 3.24.- Estructura metàl·lica de suport pel gat hidràulic. S’observen 

les barres roscades d’acer que ancoren la llosa de suport 
amb la llosa del LTE. 
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Lingots d’acer 
 
D’una manera anàloga al model d’Edimburg a escala reduïda 1:6, en el model de la 
UPC s’ha utilitzat un sistema similar de sobrecàrrega per fer treballar les parets 
portants de l’estructura al nivell de tensions desitjat. Aquest sistema consisteix en 
col·locar en les proximitats de cadascun dels murs de càrrega uns lingots d’acer, on 
el número i dimensions, Taula 3.5, han estat degudament calculats en funció de les 
necessitats de cada paret mostrades en la Taula 3.2. Per últim comentar que segons 
els valors obtinguts en la Taula 3.5, en el Pis 1 i en la Planta Baixa hi haurà una 
distribució de lingots d’acer diferent que en el Pis 2, com es pot veure en les Fig. 
3.25 i 3.26. Així  mateix s’assumeix que deixant descansar aquestes masses en els 
forjats la càrrega es reparteix uniformement per tota la paret. 
 
 

SOBRECÀRREGA 
PER MUR 

ACER 
7,85T/M3 MIDES HEXAEDRE PES 

CUB NIVELL 
(KN) VOLUM 

(M3) 
b*d*L 

(m) (KN) 

1,18 0,0150 2 cubs (0,20*0,20*0,20) 1,26 
1,18 0,0150 2 cubs (0,20*0,20*0,20) 1,26 
1,18 0,0150 2 cubs (0,20*0,20*0,20) 1,26 
1,18 0,0150 2 cubs (0,20*0,20*0,20) 1,26 PIS 2 

4,72 0,0601 6 cubs (0,20*0,20*0,20) 
2 cubs (0,20*0,20*0,14) 4,65 

1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 
1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 
1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 
1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 

PIS 1 

5,39 0,0687 12 cubs (0,25*0,25*0,10) 5,89 
1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 
1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 
1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 
1,86 0,0237 4 cubs (0,25*0,25*0,10) 1,96 

PLANTA 
BAIXA 

5,39 0,0687 12 cubs (0,25*0,25*0,10) 5,89 
TOTAL 35,10   37,15 
Taula 3.5.- Quantitat i dimensions de cubs d’acer per tal d’obtenir la sobrecàrrega necessària 

[Elaboració pròpia]. 
 
 
Finalment s’ha adoptat aquesta solució i no per una de molt més sofisticada com la 
del model ZRMK, a on es varen pretensar les parets al nivell de tensions desitjat, 
perquè les característiques estàtiques del assaig que es portarà a terme amb el model 
de la UPC i per la complexitat material que suposava la solució de Ljubljana. 
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Figura 3.25.- Distribució dels blocs d’acer en la Planta 1 i en la Planta 

Baixa del model de la UPC. 
 

 
Figura 3.26.- Distribució dels blocs d’acer en la Planta 2 del model de la 

UPC. 
 

Estructura de fonamentació del model 
 
El model de la UPC es recolzarà sobre una llosa de formigó degudament dissenyada 
com la de la Fig. 3.27. Aquesta llosa actuarà com una llosa de fonamentació d’un 
edifici real, estarà fixada per quatre punts a la llosa del LTE mitjançant quatre barres 
d’acer roscades. 
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Figura 3.27.-  Encofrat que servirà per crear la llosa de recolzament del model de 

la UPC, es poden veure les caixes metàl·liques embegudes dins de 
la llosa a on es col·locaran les cèl·lules de càrrega. 

 

3.9.- INSTRUMENTACIÓ I ADQUISICIÓ DE DADES 

3.9.1.- CÈL·LULES DE CÀRREGA 
 
Es mesurarà les càrregues verticals i horitzontals en diferents punts de l’estructura del 
model a partir de cèl·lules de càrrega. Les cèl·lules de càrrega són aparells de mesura de 
càrrega mitjançant un transductor que emet una senyal (voltatge) equivalent a una 
deformació interna del aparell i que permet transformar aquesta senyal a una càrrega. 
 
Observant els modes de ruptura dels assaigs portats a terme a Edimburg i Ljubljana, es 
va decidir instrumentar amb cèl·lules de càrrega la planta baixa del model i únicament el 
mur central i els dos murs perimetrals més allunyats del gat hidràulic d’aplicació de la 
càrrega horitzontal. En cadascuna d’aquestes tres parets es disposaran tres cèl·lules de 
càrrega repartides en la seva base tal com mostra la Fig. 3.28: 
 
Dos cèl·lules de càrrega que mesuren les càrregues verticals en les cantonades del mur. 

 
Una cèl·lula de càrrega col·locada en la cantonada oposada de l’aplicació de la càrrega 
horitzontal, amb l’objectiu de mesurar el percentatge de càrrega horitzontal que rep cada 
paret. 
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Figura 3.28.-  Esquema de distribució de les cèl·lules de càrrega en la planta baixa de l’edifici model 

de la UPC. (Elaboració pròpia) 
 
Per evitar que les cèl·lules de càrrega interfereixin en l’assaig, aquestes es varen 
possessionar dintre de la llosa de formigó a on es recolza el model de la UPC. Aquestes 
cèl·lules de càrrega es col·locaran dintre d’un sistema de caixes d’acer embegudes en el 
formigó de la citada llosa, amb la intenció de conservar la seva integritat durant l’assaig 
i poder passar el cablatge necessari per connectar-les a una terminal de PC. 
 
El sistema usat consisteix de dos caixes metàl·liques les quals encaixen una dins de 
l’altre (Fig. 3.29, 3.30 i 3.31). La caixa interior s’emplena de morter i sobre ella es 
recolza la paret del model sobre la que es mesuraran les càrregues verticals i 
horitzontals. El sistema format per la caixa interior i mur de càrrega es recolza 
directament sobre les dos cèl·lules de mesura de la càrrega vertical tal com mostra la 
Fig. 3.29. Tot el conjunt anterior està protegit per una caixa d’acer exterior buida 
perfectament dissenyada per intercalar les cèl·lules de càrrega verticals i horitzontals. 
Per que tots els murs de la planta baixa quedin a la mateixa altura, aquesta caixa exterior 
anirà embeguda en la llosa de formigó a on recolza el model de la UPC. 
 
Addicionalment, el gat MTS 243 utilitzat en l’aplicació de la càrrega horitzontal també 
posseeix una cèl·lula de càrrega. Una vegada realitzat l’assaig servirà per comparar les 
lectures del hidràulic horitzontal amb les lectures obtingudes de les cèl·lules de càrrega 
disposades en els murs de la planta baixa. D’aquesta manera, serà possible establir 
algun tipus de patró en la distribució de la càrrega horitzontal simètrica subministrada 
pel gat i el seu repartiment entre els diferents elements verticals de l’estructura del 
model de la UPC. 
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Figura 3.29.- Detall del sistema usat per la protecció de les 

cèl3lules de càrrega. (Elaboració pròpia). 
 
 

 
Figura 3.30.-  Fotografia de la caixa metàl·lica, embeguda dins de la llosa 

de fonamentació del model, a on es col·loquen les 3 cèl·lules 
de càrrega.  
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Figura 3.31.- En aquesta fotografia s’observa la caixa metàl·lica 

reomplerta de morter col·locada dins de l’altre. Sobre 
d’ella es recolzarà el mur del model de la UPC. 

 

3.9.2.- EXTENSÒMETRES  
 
Per mesurar els desplaçaments que es produeixen en cadascun dels pisos del edifici com 
a conseqüència de l’aplicació de la càrrega horitzontal, s’han usat uns aparells de 
mesura anomenats extensòmetres, coneguts com a LVDT (Fig. 3.32). Aquests aparells 
emeten una senyal (voltatge) que equival a un cert desplaçament. S’han col·locat dos 
extensòmetres per forjat un a cada cantonada, el que fan un total de sis per tot el model 
de la UPC, tal com es pot observar en la Fig. 3.33. 
 

 
Figura 3.32.- LVDT preparat per a 

prendre mesures. 
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Figura 3.33.-  Fotografia on es pot veure els 6 LVDT repartits 2 en cadascun dels 

diferents forjats. 
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CAPÍTOL 4 

PREDICCIÓ DE LA CÀRREGA ÚLTIMA  

PEL MODEL DE LA UPC 
 

4.1.- INTRODUCCIÓ 
 
En el present capítol es descriurà un mètode de càlcul analític per tal de predir la càrrega 
última pel model de la UPC. El mètode en qüestió apareix desenvolupat en [26], 
anàlogament aquest mètode va ser utilitzat per [27] per tal de comprovar la validesa 
d’uns resultats obtinguts pel mateix autor després d’aplicar un model de càlcul de barres 
equivalents al model de la UPC. 
 
A continuació, s’han dut a terme els càlculs tenint en compte l’aproximació que l’edifici 
s’aixeca i gira, en la situació límit, respecte d’un últim punt de contacte. Així mateix 
s’ha considerat la possibilitat que el forjat no pugui resistir el treball en voladís, passaria 
en la hipòtesi en que tots els murs treballessin en situació límit. En aquest cas s’ha 
calculat la força horitzontal que caldria aplicar al model perquè tingués lloc aquesta 
ruptura. 
 
També s’ha dut a terme una apreciació de les càrregues que arriben als murs situats a la 
part posterior i inferior de l’edifici per tal de fer una valoració de a partir de quin rang 
de forces els murs s’aprofiten del tot o per contra, hi ha una part del material que es 
desaprofita. 

4.2.- DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE ANALÍTIC DE CÀLCUL 

4.2.1.- MODELS DE RUPTURA EN MURS INDIVIDUALS D’OBRA DE 
FÀBRICA 

 
A partir d’envolupants de ruptura obtingudes d’una campanya experimental amb murs 
individuals d’obra de fàbrica a escala reduïda, Fig. 4.1, [26] proposa dos models de 
càlcul que expliquen el comportament en ruptura de parets d’obra de fàbrica sotmeses a 
un conjunt de forces verticals i horitzontals com poden ser el vent o els sismes. 
L’aplicació d’un model o d’un altre depèn del cas en el que ens trobem i de quin sigui 
més adequat per al comportament real de la paret depenent del grau de confinament i 
del nivell de tensions al que està sotmès la paret i també de la geometria que aquesta 
presenti, factors influents en el tipus de ruptura que es produeix en el mur. 
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Figura 4.1.- Envolupant de ruptura usada en l’elaboració dels models de ruptura d’una campanya 

experimental amb parets d’obra de fàbrica a escala reduïda 1:4 [26]. 

4.2.1.1.- Model de ruptura condicionat per la resistència a compressió de 
l’obra de fàbrica 

 
Segons aquest model de càlcul és possible trobar la càrrega horitzontal que un mur 
d’obra de fàbrica és capaç de resistir, suposant la formació d’una biela de compressió en 
diagonal tal com mostra l’esquema de la Fig. 4.2  
 

 
Figura 4.2.- Mecanisme de ruptura usat en el 

mètode de càlcul on la ruptura està 
condicionada per la resistència a 
compressió de l’obra de fàbrica i de la 
geometria. (Elaboració pròpia). 
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En primer lloc, es necessari determinar la longitud c de la base o part inferior del mur 
que plastifica com a conseqüència de l’estat tensional al que està sotmès. Aquesta zona 
plastificada ve determinada per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica fc, de la 
reacció vertical V aplicada a una distància c/2 de la cantonada del mur i del ample t 
d’aquest mur mitjançant la següent expressió: 
 
 

tf
Vc
c *

=          (4.1) 

 
 

Intuïtivament s’observa que hi ha una relació directa entre l’angle que forma la biela i la 
vertical i que aquesta relació depèn de la combinació de forces verticals i horitzontals 
que fan possible aquest mecanisme. D’aquesta manera la força horitzontal Hruptura que 
provoca la ruptura del mur s’obté fàcilment a partir de la següent expressió: 
 

 

h
cbVVH ruptura

−
== *)tan(* β           (4.2) 

 
 
a on b i h són respectivament, l’amplada i l’altura del mur, tal com es pot veure en la 
Fig. 4.2. 
 
Cal destacar que aquest model resulta bastant realista quan la ruptura del mur està 
fortament influenciada per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica i la 
geometria. 

 

4.2.1.2.- Model de ruptura condicionat per l’angle de fregament  
 
Pel que fa al segon model de càlcul, en ell [26] recull amb major sofisticació l’efecte de 
difusió de forces que es produeix al llarg de la diagonal principal del mur d’obra de 
fàbrica. D’aquesta manera la força no es concentra en una sola biela rígida sinó que les 
compressions es van diluint abraçant una part del mur al voltant de la diagonal principal 
i el mecanisme que es considera és el de bieles i tirants, i que dóna un valor de força 
horitzontal de ruptura realista sempre i quan no es superi la resistència a tracció de 
l’obra de fàbrica al tirant traccionat, tal i com mostra la Fig. 4.3. 
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Figura 4.3.- Mecanisme de ruptura consistent en un sistema de bieles i 
tirants usat en el mètode de càlcul on la ruptura està condicionada per 
l’angle de fregament. (Elaboració pròpia). 

 
Aquest model simula el comportament resistent de l’obra de fàbrica de maó a partir 
d’una llei del tipus Mohr – Coulomb, a on la resistència a tallant (τ) es dedueix a partir 
de la tensió normal (σ) aplicada, segons la següent expressió: 
 

( ) ( ) ( )ασ
σ

φσσφτ tan*tan*tan =





 +=+=

cc          (4.3) 

 
a on φ  i c són l’angle de fregament i la cohesió de l’obra de fàbrica respectivament que 
seran determinades amb assaigs amb provetes de maons i mortes. A partir de dades 
experimentals, de campanyes anteriors a les d’aquesta tesina, amb murs individuals 
d’obra de fàbrica a escala reduïda 1:4, es va comprovar que el model de càlcul s’ajusta 
satisfactòriament per valors de tan(φ ) propers a 0,8. 
 
De l’esquema de la Fig. 4.3, se’n dedueix l’expressió a partir de la qual es pot calcular 
la força horitzontal Hruptura  que provoca la ruptura del mur i que es funció dels dos 
angles que formen les diferents bieles amb la vertical, α1 i α2: 
 

( ) ( )21 tan*
2

tan*
2

αα VVH ruptura +=     (4.4) 

 
Desenvolupant l’expressió anterior, aquesta es pot expressar en termes de l’angle α que 
és el que forma la resultant de les bieles amb la vertical: 
 

( )αtan**
3
2 VH ruptura =     (4.5) 
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a on, assumint un comportament del tipus Mohr – Coulomb com el de (4.3), la ( )αtan  
es pot expressar en termes de l’angle de fregament i de la cohesió de l’obra de fàbrica 
de la següent manera: 
 

( ) ( )
σ

φα c
+= tantan      (4.6) 

 
Aquest segon model de ruptura, a diferència del primer model, s’ajusta 
satisfactòriament a la realitat quan el mecanisme de fallada de la paret d’obra de fàbrica 
està fortament influenciat per l’angle de fregament del material. 

4.2.1.3.- Condicionants per saber el model de ruptura a aplicar 
 
Per a realitzar un càlcul de la càrrega de ruptura d’un mur individual, s’ha de dur a 
terme una comprovació per veure en quin cas ens trobem i així conèixer si la ruptura 
vindrà condicionada per la geometria del mur o per l’angle de fregament. 
 
Primerament es calcularà l’angle β que formaria la biela diagonal donada per la 
geometria del mur que s’està analitzant segons l’expressió: 
 







 −

=
h

cbarctanβ           (4.7) 

 
El següent pas és calcular l’angle α a partir del qual el mecanisme de ruptura vindrà 
condicionat pel fregament, mitjançant l’expressió: 
 

( ) 





 +=

σ
αα ctanarctan     (4.8) 

 
L’últim pas és tracta de comparar els valors entre α i β: 
 
Si β < α llavors estarà condicionat per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica i 
de la geometria, la força horitzontal última, Hruptura es calcularà segons l’expressió (4.2). 
Si β ≥ α estarà condicionat pel fregament i la força horitzontal última, Hruptura s’obtindrà 
segons l’expressió (4.5). 

4.2.2.- IDEALITZACIÓ DELS MODES DE FALLADA DEL MODEL DE 
LA UPC 

4.2.2.1.- Introducció 
 
Fins ara s’ha descrit el comportament en ruptura de parets individuals d’obra de fàbrica 
sotmeses a un estat biaxial de tensions. Quan aquestes parets formen part de l’estructura 
portant d’un edifici sotmès a càrrega horitzontal, el repartiment de tensions entre els 
diferents elements estructurals fa que només alguns murs de càrrega arriben fins a 
ruptura. D’altra banda, la fallada d’alguns d’aquest elements verticals no implica el 
col·lapse de tota l’estructura degut a l’efecte pòrtic que es capaç de mobilitzar l’edifici. 
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L’estratègia de càlcul seguida per determinar la càrrega horitzontal última que és capaç 
de resistir el model de la UPC, parteix de la idea fonamental que en el moment previ al 
col·lapse es formen unes bieles rígides en determinats murs de l’estructura que 
provoquen la ruïna total del edifici. 
 
D’altra banda, encara que espacialment el mur central no està alineat amb els murs 
perimetrals dins del model, l’estructura es simplifica considerant un pòrtic pla que conté 
tant el mur central com els dos murs flamencs de façana. D’aquesta manera, en funció 
del nombre de parets de planta baixa que arriben a la ruptura, en la Fig. 4.4 es presenten 
els tres modes de fallada possibles que provoquen el col·lapse de tota l’estructura. 
 

 
Figura 4.4.- Representació dels tres modes de fallada possible els quals provoquen la ruïna del 

model de la UPC. [Elaboració pròpia]. 
 
Una primera hipòtesi de fallada, Fig. 4.5 suposa que l’edifici s’aixecaria i rotaria 
respecte el punt inferior i posterior, llavors el model es trobaria recolzat sobre els tres 
murs posteriors del pis inferior la qual cosa provocaria la ruptura dels mateixos. Ara bé 
hi ha dos possibles casos, el primer d’ells seria que les parets trenquessin i el segon que 
aquestes siguin prou rígides i llavors l’edifici s’aixecaria enlloc de col·lapsar els murs, 
perquè aquesta darrera hipòtesi sigui vàlida, els forjats han de ser prou rígids i resistents 
per tal de suportar el pes de la meitat de l’edifici que s’aixeca. Aquesta hipòtesis és la 
que ve representada pel mode (b) de la Fig. 4.4. 
 
Una segona hipòtesi de fallada, Fig. 4.7, suposa que el forjat no es suficientment rígid i 
que no pot suportar el pes de l’edifici i per tant tots els murs estarien en contacte amb la 
llosa de recolzament. En aquest cas es suposaria una ruptura de tots els murs per a 
l’obtenció del valor total de càrrega horitzontal. Aquesta hipòtesi és la que ve 
representada pel mode (c) de la Fig. 4.4. 
 
Per últim una tercera hipòtesis de fallada. Fig. 4.9, seria una hipòtesi quasi idèntica que 
la primera però suposant que en un primer moment les parets que recolzen el model i 
per tant les que es trencarien primer fossin les parets perimetrals posteriors del pis 
inferior. Aquesta hipòtesi és la que ve representada pel mode (a) de la Fig. 4.4. Així 
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mateix en un instant posterior la paret central també arribaria al col·lapse, passant 
llavors al mode de ruptura (b). 

4.2.2.2.- Ruptura segons la primera hipòtesi de fallada 

4.2.2.2.1.- Introducció 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta ruptura es basa en la hipòtesi que l’edifici 
s’aixecaria degut a la força aplicada i a la resistència dels forjats, i llavors tota la càrrega 
vertical i horitzontal aniria a parar als murs posteriors.  
 
Els models de ruptura que s’han desenvolupat a l’apartat 4.2.1 corresponen a l’anàlisi de 
murs individuals sotmesos a una combinació de forces horitzontals i verticals. La 
suposició d’aquesta primera hipòtesi porta a la formació d’aquests models de ruptura als 
tres murs inferiors de la part posterior. Això permetrà valorar la càrrega de ruptura 
última que és capaç de suportar el model. 
 
L’aplicació d’aquesta hipòtesi precisa la formació de ròtules plàstiques juntament a la 
formació de bieles diagonals entre les mateixes. A més, com que el mecanisme 
mobilitza més d’un mur, la formació d’aquestes bieles han de ser simultànies.  
 
Per tal de dur a terme aquest càlcul s’ha suposat que l’edifici treballa en 2-dimensions, 
cosa aconseguida mitjançant la col·locació del mur central en el mateix pla que els 
perimetrals formant un pòrtic pla, tal com mostra la Fig. 4.5. En ella també es pot 
observar l’esquema de forces que actuen sobre el pòrtic. 
 

 
Figura 4.5- Idealització de l’edifici segons un pòrtic pla i esquema de 

forces actuants segons la primera hipòtesi de fallada.  
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En aquesta figura, H és la força total que és capaç de resistir l’edifici, Fi fa referència a 
la càrrega horitzontal estàtica de naturalesa sísmica subministrada pel gat hidràulic que 
rep cada pis del model, ηi és el factor de distribució de la força total que s’assigna a cada 
pis, que ja ha estat definit en la Taula 3.3, Hi i Vi són les reaccions horitzontals i 
verticals en la base dels murs de la planta baixa les quals són mobilitzades per la càrrega 
horitzontal, Wp és el pes de tot el model, el qual no s’ha considerat centrat degut que el 
mur central està desplaçat fins a la cara posterior. 
 
Per últim les alçades hi que són els braços mecànics de la força aplicada pel gat, que  
tenen els valors següents: h1 = 0,55 m, h2 = 1,13 m i h3 = 1,71 m. 
 
Per trobar la càrrega última H resistida pel model, s’ha de complir la premissa, que 
l’equilibri global de l’estructura sigui compatible amb la resistència última dels murs 
mobilitzats. En  virtut dels teoremes de col·lapse plàstic, en el moment que el 
mecanisme compleixi amb les dues condicions anteriors de manera simultània, s’haurà 
donat una cota inferior de la càrrega de ruptura de l’edifici . 
 
La condició d’equilibri global s’imposa amb les tres equacions següents, suma de forces 
verticals (4.9), suma de forces horitzontals (4.10) i suma de moments igual a zero 
(4.11): 
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a on xi i yi són els braços mecànics de les reaccions verticals i horitzontals. 
 
D’altra banda, la condició de ruptura en els murs mobilitzats pel mecanisme 
s’introdueix mitjançant la següent expressió: 
 
 

iparetii VKHH *, =≤              (4.12) 
 
 
a on la variable K ens relaciona la força vertical a la qual està sotmès el mur amb la 
força horitzontal de ruptura d’aquest. El valor d’aquesta variable depèn del model que 
es tingui en compte pel mecanisme de ruptura segons si està condicionat per la 
resistència a compressió o per l’angle de fregament. 
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Mecanisme condicionat per la resistència a compressió: 
 
 

h
cbK −

=      (4.13) 

 
 
a on b i h són l’ample i altura respectivament del mur mobilitzat i c és la zona de 
la base d’aquest mur que plastifica, el valor del qual es pot determinar a partir de 
(4.1). 

 
Mecanisme condicionat per l’angle de fregament: 

 
 

( )αtan
3
2

=K         (4.14) 

 
a on tan(α) ve definit per l’expressió (4.6). 

 

4.2.2.2.2.- Càlculs  
 
En primer lloc, es calcula el pes propi dels diferents elements estructurals, prenent com 
a pes específic pel formigó armat i pels murs d’obra de fàbrica, els valors de 24 KN/m3 i 
18 KN/m3 respectivament, de la següent forma: 
 

( ) KNm
KNmmmforjatPes 15,324*07,0*50,1*25,1 3 ==       (4.15) 

 
( ) KNm

KNmmmflamencmurPes 2257,018*0725,0*5125,0*3375,0 3 ==           (4.16) 

 
( ) KNm

KNmmmsimplemurPes 2257,018*035,0*5125,0*6991,0 3 ==     (4.17) 

 

KNKNKN
KNKNacerdblocsgaSobrecàrre

flamencmurPessimplemurPesforjatPesUPCmolelPes

99,4915,372257,0
*122257,0*315,3*3'

*12*3*3

=+
++=
+++=

   (4.18) 

 
Aquest pes del model es transmetrà als murs segons un repartiment isostàtic, seguint 
l’esquema que mostra la Fig. 4.6. A més s’ha de tenir en compte que els murs 4 i 5 no 
estan en contacte amb la llosa de suport, d’aquesta forma ja es pot calcular les forces 
verticals que rebrà cada mur: 
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Figura 4.6.- Esquema de distribució de les càrregues en 

planta. [Elaboració pròpia] 
 
Pels murs perimetrals: KNKNV 50,1299,49*25,03,1 ==       (4.19) 
Pel mur central: KNKNV 99,2499,49*50,02 ==        (4.20) 
 
A continuació es calcularan les forces horitzontals pels tres murs. Pel que fa als murs 
flamencs 1 i 3 i degut a la simetria de l’edifici es considera que tindran els mateixos 
valors tant de càrregues verticals com d’horitzontals i per tant només es realitzarà un 
càlcul per ambdós. 
 
Murs flamencs 1 i 3 
 
Càlcul de la longitud plastificada, c: 
 

mm
mm

mm
N

N
tf

V
c

c

35,7
5,72*46,23

12500
*

2

3,1 ===   (4.21) 

 
El valor emprat per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica ha estat extret de 
[29]. 
  
Per tal de comprovar el model de ruptura s’ha de realitzar la comparació de l’angle β 
que forma la biela que es pot obtenir per la geometria del mur amb l’angle α màxim. 

 

º04,3365,0
5,507

35,75,337
h

c-btan =⇒=
−

== ββ
mm

mmmm       (4.22) 
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º38,7081,2
5109,0
04,177,0tantan =⇒=+=+= α

σ
φα

MPa
MPac     (4.23) 

 
Els valors de tan φ  i c (angle de fregament i cohesió) s’han tret de la campanya 
d’assaigs realitzada al LTE [30]. Pel que fa a la tensió s’ha calculat mitjançant la força 
vertical que arriba al mur i dividida per l’àrea d’aquest. 
 

MPa
mm

N 5109,0
625,24468

12500
2 ==σ     (4.24) 

 
Com que β < α el model de ruptura estarà condicionat per la geometria, i per tant la 
força horitzontal de ruptura es calcularà segons l’expressió (4.2) 
 

KNKNVH ruptura 13,850,12*65,0*tan 3,1 === β             (4.25) 
 

Mur simple 2 
 
Càlcul de la longitud plastificada, c: 
 

mm
mm

mm
N

N
tf

Vc
c

43,30
35*46,23

24990
*

2

2 ===         (4.26) 

 
El valor emprat per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica ha estat extret de 
[29]. 
 
Per tal de comprovar el model de ruptura s’ha de realitzar la comparació de l’angle β 
que forma la biela que es pot obtenir per la geometria del mur amb l’angle α màxim. 
 

º14,54383,1
5,507

43,305,732
h

c-btan =⇒=
−

== ββ
mm

mmmm     (4.27) 

 

º80,6079,1
02,1
04,177,0tantan =⇒=+=+= α

σ
φα

MPa
MPac    (4.28) 

 
Els valors de tan φ  i c (angle de fregament i cohesió) s’han tret de la campanya 
d’assaigs realitzada al LTE [30]. Pel que fa a la tensió s’ha calculat mitjançant la força 
vertical que arriba al mur i dividida per l’àrea d’aquest. 
 

MPa
mm
N 02,1

625,24468
24990

2 ==σ          (4.29) 

 
Com que  β < α el model de ruptura estarà condicionat per la geometria, i per tant la 
força horitzontal de ruptura es calcularà segons l’expressió (4.2) 
 

KNKNVH ruptura 56,3499,24*383,1*tan 2 === β                 (4.30) 
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Per últim la força horitzontal total, que serà l’aplicada pel gat, és: 
 

KNKNKNHTOTAL 82,5056,343,8*2 =+=     (4.31) 
 
A continuació es realitza l’anàlisi de l’equilibri global del model, si dóna un valor 
inferior a (48,82), es tindria el cas que l’edifici realment s’aixeca i els murs no 
arribarien a trencar-se. Per tal de realitzar aquest anàlisi es necessari calcular els 
moments estabilitzadors i igualar-los als moments desestabilitzadors. 
 

HmHmHmHM itzadorsdesestabil *27,155,0**1863,013,1**3846,071,1**4291,0 =++=  (4.32) 
 

 
 

    (4.33) 
 
 
 
 

Un cop igualades les dues expressions anteriors, s’obté la força horitzontal total: 
 

KNHTOTAL 93,23=      (4.34) 
 

Per tant si es compara aquest darrer valor amb l’obtingut de l’expressió 4,31, es pot 
deduir que l’edifici s’aixecaria abans que no col·lapses per la ruptura dels murs. Ara bé 
això seria així sempre i quan els forjats fossin suficientment rígids com per suportar el 
pes de l’edifici que recau damunt seu. 

4.2.2.2.3.- Pes del model  
 
En aquest apartat es vol analitzar el pes que hauria de tenir el model perquè trenquessin 
abans els murs que no que el model es desenganxés i s’aixequés. Per dur a terme aquest 
anàlisi es parteix del valor obtingut en l’apartat anterior a partir del qual el model ja 
s’aixecaria i s’iguala a les forces horitzontals resistides pel mur. 
 

23,1*293,23 HHKNHTOTAL +==            (4.35) 
 
A continuació es relaciona la força horitzontal resistida pel mur amb el pes del model a 
partir de la condició de ruptura. 
 

2
383,1

4
65,0*2***293,23 223,13,1

WWVKVK +=+=             (4.36) 

 
S’ha suposat que les càrregues es reparteixen de forma isostàtica i per tant la força 
vertical sobre els murs perimetrals serà la quarta part del pes del model i sobre el mur 
central serà de la meitat.  
 
El resultat obtingut és que el pes del model hauria de ser de W=23,54KN per tant 
s’observa que el model hauria de tenir menor pes, el que equival ha dir que les parets 
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del model hauria d’estar molt menys confinades, menors tensions verticals, i d’aquesta 
manera resistiran menor càrrega horitzontal. Aquest resultat va en contra del que es 
podria pensar intuïtivament. 

4.2.2.3.- Ruptura segons la segona hipòtesi de fallada 

4.2.2.3.1.- Introducció 
 
En aquesta segona hipòtesi es considera que l’edifici no s’aixeca i per tant que es 
produeix un col·lapse de tots els murs de la planta baixa. Perquè això sigui possible els 
forjats han de ser suficientment flexibles o poc resistents per deformar-se o trencar. 
 
Per a aquesta hipòtesi l’esquema a seguir serà el que mostra la Fig. 4.7, que en la seva 
essència és el mateix que per la primera hipòtesi amb l’única diferència que hi ha les 
bieles que es formaran al trencar-se els murs 4 i 5. 
 

 
Figura 4.7.- Idealització de l’edifici segons un pòrtic pla i esquema de forces actuants segons la 

segona hipòtesi de fallada. 
 
El procediment per tal d’obtenir la força horitzontal última que resisteix el model és 
anàleg al seguit amb la primera hipòtesi. Es suposarà que el model treballa també en 2-
dimensions i la condició d’equilibri global s’aconsegueix amb la imposició de les 
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mateixes equacions, suma de forces verticals (4.9), suma de forces horitzontals (4.10) i 
suma de moments igual a zero (4.11). Pel que fa a la condició de ruptura s’han de 
complir les mateixes expressió (4.12, 4.13, 4.14). 
 
La única variació és en la distribució de les càrregues, de la mateixa manera que en la 
primera hipòtesi s’ha suposat una distribució de forma isostàtica, però en aquesta les 
càrregues s’han de repartir en els 5 murs, tal com mostra la Fig. 4.8. 
 
 

 
Figura 4.8.-   Esquema de distribució de les càrregues en   

planta. [Elaboració pròpia] 
 
Segons l’esquema de la figura anterior les càrregues verticals que suportaran cadascun 
dels murs seran les següents: 
 
Pels murs perimetrals: KNV 25,699,49*125,05,4,3,1 ==       (4.37) 
Pel mur central: KNKNV 99,2499,49*50,02 ==        (4.38) 
 
A continuació es procedeix a suposar els mecanismes de ruptura per a cadascun dels 
murs. Pel que fa els murs flamencs, o sigui els perimetrals, per simetria de càlcul es 
redueix a estudiar els murs 1 i 4, però a més a més pel fet de tractar-se d’un mur 
realitzat amb els mateixos materials, morter i maons, i per estar sotmès a la mateixa 
càrrega vertical, els càlculs és redueixen a un sol mur. 

4.2.2.3.2.- Càlculs 
 
Murs flamencs 1,3,4 i 5 
 
Càlcul de la longitud plastificada, c: 
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675,3
5,72*46,23

6250
*

2

5,4,3,1 ===      (4.39) 

 
El valor emprat per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica ha estat extret de 
[29]. 
 
Per tal de comprovar el model de ruptura s’ha de realitzar la comparació de l’angle β 
que forma la biela que es pot obtenir per la geometria del mur amb l’angle α màxim. 
 

º34,33658,0
5,507

675,35,337
h

c-btan =⇒=
−

== ββ
mm

mmmm   (4.40) 

 

º35,78848,4
255,0
04,177,0tantan =⇒=+=+= α

σ
φα

MPa
MPac     (4.41) 

 
Els valors de tan φ  i c (angle de fregament i cohesió) s’han tret de la campanya 
d’assaigs realitzada al LTE [30]. Pel que fa a la tensió s’ha calculat mitjançant la força 
vertical que arriba al mur i dividida per l’àrea d’aquest. 
 

MPa
mm

N 255,0
625,24468

6250
2 ==σ                     (4.42) 

 
Com que β < α el model de ruptura estarà condicionat per la geometria, i per tant la 
força horitzontal de ruptura es calcularà segons l’expressió (4.2) 

 
KNKNVH ruptura 11,425,6*658,0*tan 5,4,3,1 === β           (4.43) 

 
Mur simple 2 
 
Per aquest mur els càlculs seran els mateixos degut que el mur està constituït pels 
mateixos materials i te les mateixes dimensions que per la primera hipòtesi. A més a 
més la distribució de les càrregues de la Fig. 4.8 ens mostra que a aquest mur li 
correspon el 50% de la càrrega vertical, percentatge idèntic que li pertocava segons la 
distribució de la primera hipòtesi, mostrada en la Fig. 4.6. 
 
Càlcul de la longitud plastificada, c: 
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mm
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N
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El valor emprat per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica ha estat extret de 
[29]. 
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Per tal de comprovar el model de ruptura s’ha de realitzar la comparació de l’angle β 
que forma la biela que es pot obtenir per la geometria del mur amb l’angle α màxim. 
 

º14,54383,1
5,507

14,305,732
h

c-btan =⇒=
−

== ββ
mm

mmmm     (4.45) 

 

º80,60789,1
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04,177,0tantan =⇒=+=+= α

σ
φα
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Els valors de tan φ  i c (angle de fregament i cohesió) s’han tret de la campanya 
d’assaigs realitzada al LTE [30]. Pel que fa a la tensió s’ha calculat mitjançant la força 
vertical que arriba al mur i dividida per l’àrea d’aquest. 
 

MPa
mm
N 02,1

625,24468
24990

2 ==σ       (4.47) 

 
Com que β < α el model de ruptura estarà condicionat per la geometria, i per tant la 
força horitzontal de ruptura es calcularà segons l’expressió (4.2) 
 

KNKNVH ruptura 56,3499,24*383,1*tan 2 === β   (4.48) 
 
Per últim la força horitzontal total, que serà l’aplicada pel gat, és: 
 

KNKNKNHTOTAL 00,5156,3411,4*4 =+=                (4.49) 
 
El valor obtingut en aquesta segona hipòtesi només difereix 0,18KN  del que sortia 
segons la primera. La única diferència d’una hipòtesi amb l’altre és la distribució de la 
càrrega vertical, en la primera hipòtesi aquesta és reparteix entre tres murs, per contra en 
la segona és reparteix entre cinc murs. I això no porta a cap canvi apreciable de la força 
horitzontal última, perquè si un mur està confinat amb el doble de les tensions verticals 
(primera hipòtesi) aleshores pot resistir el doble de la força horitzontal. Això funciona 
sempre i quan no es superi la resistència a compressió de l’obra de fàbrica. 

4.2.2.4.- Ruptura segons la tercera hipòtesi de fallada 

4.2.2.4.1.- Introducció 
 
En aquesta tercera hipòtesi es considera que l’edifici s’aixeca idènticament com passava 
en la primera hipòtesis, d’aquesta forma tota la càrrega vertical i horitzontal anirà a 
parar als murs posteriors. La principal diferència amb la primera hipòtesi de fallada 
recau en el fet que en aquesta es considera que les parets que recolzen en el primer 
moments el model són les parets perimetrals posteriors, i per tant són les que juguen un 
paper primordial en l’estabilitat de l’edifici. Un cop aquestes ja no puguin resistir més 
entra en joc la paret central. A partir d’aquest moment estaríem en la primera hipòtesi 
comentada en l’apartat 4.2.2.2 d’aquesta tesina. 
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Per a aquesta hipòtesi l’esquema a seguir serà el que mostra la Fig. 4.9, que en la seva 
essència és el mateix que per la primera hipòtesi amb l’única diferència que hi només hi 
ha les bieles originades al trencar-se les parets 1 i 3 
 

 
Figura 4.9.- Idealització de l’edifici segons un pòrtic pla i esquema de forces actuants segons la 

tercera hipòtesi de fallada. 
 
El procediment per tal d’obtenir la força horitzontal última que resisteix el model és 
anàleg al seguit amb les anteriors hipòtesi. Es suposarà que el model treballa també en 
2-dimensions i la condició d’equilibri global s’aconsegueix amb la imposició de les 
mateixes equacions, suma de forces verticals (4.9), suma de forces horitzontals (4.10) i 
suma de moments igual a zero (4.11). Pel que fa a la condició de ruptura s’han de 
complir les mateixes expressió (4.12, 4.13, 4.14). 
 
La única variació és en la distribució de les càrregues, de la mateixa manera que en les 
anteriors hipòtesi s’ha suposat una distribució de càrregues de forma isostàtica, però 
amb la peculiaritat que en aquesta hipòtesis les càrregues només s’han de repartir en les 
dues parets perimetrals posteriors del model, tal com mostra la Fig. 4.10. 
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Figura 4.8.-   Esquema de distribució de les càrregues en   

planta. [Elaboració pròpia] 
 
Segons l’esquema de la figura anterior les càrregues verticals que suportaran cadascun 
dels murs seran les següents: 
 
Pels murs perimetrals: KNV 995,2499,49*50,03,1 ==       (4.50) 
 
A continuació es procedeix a suposar els mecanismes de ruptura per a cadascun dels 
murs. En aquests cas per condicions de simetria i per tractar-se d’un mur realitzat amb 
els mateixos materials, morters i maons i per estar sotmès a la mateixa càrrega vertical, 
els càlculs es redueixen a l’estudi només d’un mur. 

4.2.2.4.2.- Càlculs 
 
Murs flamencs 1 i 3 
 
Càlcul de la longitud plastificada, c: 
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El valor emprat per la resistència a compressió de l’obra de fàbrica ha estat extret de 
[29]. 
 
Per tal de comprovar el model de ruptura s’ha de realitzar la comparació de l’angle β 
que forma la biela que es pot obtenir per la geometria del mur amb l’angle α màxim. 
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Els valors de tan φ  i c (angle de fregament i cohesió) s’han tret de la campanya 
d’assaigs realitzada al LTE [30]. Pel que fa a la tensió s’ha calculat mitjançant la força 
vertical que arriba al mur i dividida per l’àrea d’aquest. 
 

MPa
mm
N 02,1

625,24468
24995

2 ==σ                     (4.54) 

 
Com que β < α el model de ruptura estarà condicionat per la geometria, i per tant la 
força horitzontal de ruptura es calcularà segons l’expressió (4.2) 

 
KNKNVH ruptura 9,15995,24*636,0*tan 3,1 === β           (4.55) 

 
Per últim la força horitzontal total, que serà l’aplicada pel gat, és: 
 

KNKNHTOTAL 80,319,15*2 ==                (4.56) 
 
A continuació es realitza l’anàlisi de l’equilibri global del model, si dóna un valor 
inferior a (30,54), es tindria el cas que l’edifici realment s’aixeca i els murs no 
arribarien a trencar-se. Per tal de realitzar aquest anàlisi es necessari calcular els 
moments estabilitzadors i igualar-los als moments desestabilitzadors. 
 

HmHmHmHM itzadorsdesestabil *27,155,0**1863,013,1**3846,071,1**4291,0 =++=  (4.57) 
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 −=

cDM adorsestabilitz      (4.58) 

 
Un cop igualades les dues expressions anteriors, s’obté la força horitzontal total: 
 

KNHTOTAL 01,24=      (4.59) 
 
Per tant si es compara aquest darrer valor amb l’obtingut de l’expressió 4.56, es pot 
deduir que l’edifici s’aixecaria abans que no col·lapses per la ruptura dels murs. Ara bé 
això seria així sempre i quan els forjats fossin suficientment rígids com per suportar el 
pes de l’edifici que recau damunt seu. 
 
Per últim cal dir que el valor obtingut en l’expressió (4.56), no difereix molt del 
obtingut per [27] fent un anàlisi del model de la UPC amb un model de càlcul de barres 
equivalents usant FMG. 
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CAPÍTOL 5 

RESULTATS DE L’ASSAIG DEL  

MODEL DE LA UPC 

5.1.- INTRODUCCIÓ 
 
En el següent capítol es descriuran els resultats obtinguts en l’assaig dut a terme en el 
LTE de la UPC, el dia 23 de Juny del 2005. Aquests resultats s’han estudiat i s’han 
realitzat les conseqüents gràfiques per tal d’esbrinar el comportament del model a escala 
reduïda, la repartició de càrregues en les diferents parets, la seva resistència en global, el 
model seguit en la seva ruptura, etcètera. 
 
Primerament es farà un petit recordatori del procediment d’assaig comentat en el capítol 
3 d’aquesta tesina. Sobretot al que fa referència a la instrumentació i a l’adquisició de 
les dades.  
 
A continuació és donaran els resultats obtinguts extrets directament del programa usat 
en l’adquisició de les dades. Únicament s’han ordenat adequadament per tal de poder 
fer, a posteriori, un estudi més a fons d’una manera més ràpida i còmode. A partir 
d’aquesta taula de valors ordenada s’han realitzat les diferents gràfiques que ens 
ajudaran a entendre el comportament de l’obra de fàbrica en el model de la UPC. Així 
mateix serviran per extreure les conclusions de l’assaig i d’aquesta tesina. 
 
Per últim es mostraran algunes de les fotografies realitzades durant l’assaig, on es podrà 
veure la creació de les fissures que portaren al col·lapse del model en la seva planta 
superior. 

5.2.- MODEL UPC: INSTRUMENTACIÓ I ADQUISICIÓ DE DADES 

5.3.1.- DESCRIPCIÓ DEL MODEL UPC 
 
El model UPC assajat ja s’ha descrit anteriorment, en aquest apartat el que es vol es fer 
un petit recordatori de les dimensions i de la seva construcció abans de passar a l’assaig 
del mateix. 
 
El model assajat és un model a escala reduïda d’un edifici de tres plantes a base de 
parets d’obra de fàbrica, quatre de perimetrals i una de central, totes tenen la mateixa 
àrea però amb inèrcies diferents. Un cop realitzades les parets una a una es va realitzar 
l’acoblament de les diferents parts que formen el model, les parets d’una banda i els tres 
forjats per l’altre. 
 
Després de la col·locació dels forjats es passa a col·locar la sobrecàrrega per tal de 
reproduir de la forma més exacta el comportament d’un edifici real. Aquesta 
sobrecàrrega es va dur a terme mitjançant blocs d’acer col·locats directament sobre el 
forjat. 
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Un cop el model ja va estar construït es varen muntar les diferents estructures 
metàl·liques, la que serveix pel repartiment de la càrrega aplicada pel gat hidràulic en 
els tres diferents pisos i la que servia de seguretat alhora de la realització de l’assaig.  

5.3.2.- INSTRUMENTS I ADQUISICIÓ DE DADES 
 
Per tal de dur a terme l’adquisició de les diferents càrregues que suportarien les parets 
es va optar per la col·locació de varies cèl·lules de càrrega en les parets posteriors del 
nivell de la planta baixa. Així mateix es va col·locar una cèl·lula de càrrega en el gat per 
tal de poder saber la càrrega aplicada al model. 
 
Així mateix també es volia saber el desplaçament del model, aquest es va mesurà a 
partir de 6 LVDT col·locats de forma que ens poguessin donar els desplaçaments de 
cadascun dels pisos.  
 
Tots aquest aparells estaven connectats a un ordinador que era qui processava les dades, 
les quals a continuació es mostraran. (Fig. 5.1) 
 

 
Figura 5.1.- Fotografia on es pot observar el model de la 

UPC un cop ja s’han acoblat totes les parets, 
els forjats, la sobrecàrrega i les estructures de 
repartiment de la càrrega aplicada pel gat i la 
de seguretat. 

 



Anàlisi de la resposta d’edificis de parets de càrrega davant de sisme i vent 
 

 
Marc Renart i Vila                                                                                                                                                        Pàgina 105 de 125 

 

5.3.- ASSAIG: RESULTATS I GRÀFIQUES 

5.3.1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’assaig es va realitzar el 23 de juny de 2005. Aquest va durar uns 45 minuts 
aproximadament, des del moment en que el gat va començar a aplicar càrrega fins que 
es va decidir parar l’assaig perquè les parets del tercer pis ja s’havien fissurat. 
 
Les dades que l’ordenador processa li arriben de les diferents cèl·lules de càrrega 
col·locades de forma estratègica al llarg de la base de fonamentació del model. En la 
Fig. 5.2 es pot veure en planta la col·locació de les cèl·lules de càrrega, així com la 
numeració que s’ha seguit per tal de poder interpretar de forma precisa i correcta els 
valors que el processador ens facilita. I en la Fig. 5.3 es pot veure un alçat amb la 
ubicació dels LVDT i la seva numeració. Aquest valors s’han arranjat amb una taula per 
tal que la seva interpretació pugui ser més ràpida. La taula en qüestió es pot trobar a 
l’Annex I d’aquesta tesina. 
 
 
 

 
Figura 5.2.- Esquema en planta de la col·locació de les cèl·lules de càrrega i la seva numeració.  
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Figura 5.3.- Fotografia on es poden veure els 6 LVDT amb la seva numeració. 

 
A continuació amb els valors ja agrupats es realitzen un seguit de gràfiques per tal de 
poder estudiar millor els resultats de l’assaig i intentar veure el comportament de les 
parets d’obra de fàbrica del model durant el període de càrrega de l’assaig. 
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5.3.2.- RESULTATS I GRÀFIQUES  

5.3.2.1.- Gràfica Càrrega aplicada pel gat – Temps assaig 
 
La Gràfica 5.1 ens serveix per veure de quina forma el gat aplica càrrega al model al 
llarg del temps i per començar a donar alguns valors rellevant de cara a l’estudi. 
 
En primer lloc veiem com la gràfica no comença a zero, això és així perquè el gat va 
començar l’assaig aplicant una càrrega de 2,54 KN. Així mateix durant els primers 12 
minuts aproximadament l’aplicació de la càrrega segueix una llei lineal, a partir 
d’aquest moment continua essent una llei lineal però amb un pendent diferent una mica 
més suau.  
 
En el minut 18, més o menys, la càrrega aplicada arriba al seu valor més alt, 21.32 KN, 
arribats en aquest punt la càrrega cau en picat degut a que el model perd part de la seva 
resistència ja que la majoria de les parets del tercer pis, ja s’han fissurat de forma 
aparent. (Fig. 5.4). 
 

 
Figura 5.4.- Fotografia on es poden començar a veure les primeres fissures a les parets del 

tercer pis. 
 
Tot i aquestes fissures el model no es va enderrocar i per tant es va continuar amb 
l’assaig i com es pot observar en la gràfica la càrrega va disminuint de forma 
progressiva però molt lentament fins arribar al minut 29 d’assaig on la càrrega 
disminueix de forma brusca passant dels 16,56 KN als 11,45KN. Fins aquest punt la 
càrrega disminuïa de forma lenta degut que tot i les fissures de les parets, aquestes no 
s’havien obert, per contra la disminució brusca de la càrrega es deu al fet que les 
fissures s’han fet molt més grans i per tant la paret ha quedat dividida en gairebé dues 
parts perdent quasi tota la seva resistència. (Fig. 5.5) 
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Però a partir d’aquest moment la càrrega del gat comença de nou anar augmentant de 
forma lenta seguint una llei lineal molt semblant a la del inici del assaig. Això es deu al 
fet que encara s’ha de vèncer la resistència del fregament entre les diferents parts en que 
el model ha quedat un cop la fissura s’ha obert. I aquesta va ésser la tònica fins a la fi de 
l’assaig. 
 

 
Figura 5.5.- En aquesta imatge es pot observar com la fissura s’ha obert completament i per 

tant la paret ha quedat dividida en gairebé dues parts. 
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Gràfica 5.1.- Càrrega aplicada pel gat enfront la duració de l’assaig. [Elaboració pròpia]. 
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5.3.2.2.- Gràfiques Desplaçaments pisos – Temps  
 
Les següents gràfiques ens mostraran quina ha estat el desplaçament dels diferents pisos 
durant l’assaig. El desplaçament usat per la realització d’aquestes gràfiques és el 
desplaçament mig obtingut com la suma del desplaçament de cadascun dels LVDT de 
cada pis i dividits per dos. 
 
En la Gràfica 5.2 es pot observar el desplaçament mig del tercer pis. Hi ha un primer 
tram on el desplaçament és no lineal fins al minut 18 on té lloc un salt en el 
desplaçament degut a l’aparició de les fissures a les paret del 3er pis, Fig. 5.4. A partir 
d’aquest moment el desplaçament segueix una distribució lineal fins arribar al minut 29 
on trobem un segon salt en la gràfica que apareix a causa de l’obertura de les fissures, 
Fig. 5.5. D’aquí fins al final de l’assaig, el desplaçament del 3er pis continua 
augmentant segons una llei lineal. 
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Gràfica 5.2.- Desplaçament mig del tercer pis enfront la duració del assaig [Elaboració pròpia]. 

 
 
En les Gràfiques 5.3 i 5.4 es mostra el desplaçament mig del segon i del primer pis, tal 
com es veu les dues gràfiques tenen la mateixa forma però amb valors diferents i 
sobretot molt més baixos que els del tercer pis. El desplaçament dels dos pisos va 
augmentant fins arribar al minut 18 on el desplaçament es redueix de forma molt brusca 
deguda a l’aparició de les fissures a les parets del tercer pis i per tant el desplaçament es 
dóna pràcticament tot en el tercer pis. Una cosa semblant passa en el minut 29 degut a 
l’obertura de les anteriors fissures. 
 
A partir d’aquest punt el desplaçament dels dos pisos comença a augmentar lentament 
fins a mantenir-se gairebé constant al final de l’assaig. 
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Gràfica 5.3.- Desplaçament mig del segon pis enfront la duració de l’assaig. [Elaboració pròpia].  
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Gràfica 5.4.- Desplaçament mig del primer pis enfront la duració de l’assaig. [Elaboració pròpia]. 

 
 
Per últim la Gràfica 5.5 servirà per comparar els desplaçaments dels tres pisos i així 
podrem veure com el pis que s’emportà gairebé tot el desplaçament del model és el 
tercer pis.  
 
 



Anàlisi de la resposta d’edificis de parets de càrrega davant de sisme i vent 
 

 
Marc Renart i Vila                                                                                                                                                        Pàgina 111 de 125 

Desplaçament pisos - Temps

-5

0

5

10

15

20

25

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Temps (s)

D
es

pl
aç

am
en

t (
m

m
)

Pis 1

Pis 2

Pis 3

 
Gràfica 5.5.- Desplaçament mig dels tres pisos enfront de la duració de l’assaig. [Elaboració pròpia] 

 

5.3.2.3.- Gràfiques Càrrega aplicada pel gat – Desplaçament pisos 
 
A continuació es mostraran les gràfiques en les quals es podrà veure el desplaçament 
sofert pels diferents pisos del model, a mesura que el gat anava aplicant càrrega. 
 
En primer lloc es necessari fer una repartició, entre els tres pisos, de la càrrega que el 
gat aplica. Aquesta repartició és fa segons el mètode simplificat en l’apartat 3.7.2 
d’aquesta tesina el qual proporciona els factors mostrats en la Taula 3.4. 
 
En la gràfica 5.6 s’observa com la càrrega màxima que rep el tercer pis té un valor de 
9,15 KN, valor que rep en el moment que el gat està aplicant la seva càrrega màxima. 
En aquest punt té lloc un desplaçament de 4 mm. A partir d’aquests moment la càrrega 
comença a disminuir però per contra el desplaçament es fa més important, això és així 
degut a que ja han aparegut les fissures i per tant els murs perden la major part de la 
seva resistència. 
 
En la gràfica també es pot observar els diferent salts que fa la càrrega aplicada, els quals 
es donen quan les fissures sobren i per tant el mur es separa i el model queda separat en 
dos parts ben diferenciades. 
 
Per últim també comentar que al final de l’assaig la càrrega sembla que vulgui repuntar, 
aquest fet es degut bàsicament a que s’ha de vèncer la resistència del fregament entre les 
dues parts. 
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Gràfica 5.6.- Càrrega aplicada pel gat en el tercer pis enfront el desplaçament mig. 

 
 
En la següent gràfica, la 5.7 es representa la càrrega que rep el segon pis enfront el seu 
desplaçament. En ella es pot observar com el desplaçament màxim és dóna per la 
càrrega màxima, i partir d’aquest moment la càrrega comença a disminuir i el seu 
desplaçament també. Un comportament anàleg és el que observem en la gràfica 5.8 que 
representa les mateixes variables però del primer pis. 
 
Aquest fet es pot explicar perquè fins que les parets del tercer pis no es fissuren el 
model es mou tot com un sòlid rígid i per tant els tres pisos és van desplaçant amb uns 
valors proporcionals a les càrregues que reben. Recordem que la càrrega aplicada als 
pisos no és la mateixa, degut al repartiment  que ja s’ha comentat, i que el pis que rep 
major càrrega és el pis superior. 
 
Un cop apareixen les fissuren el desplaçament és concentra en el tercer pis per què és on 
troba menys resistència i per aquest motiu en els pisos inferiors l’edifici recupera part 
del desplaçament que ha patit com si volgués tornar a la posició inicial. Així mateix al 
final de l’assaig els dos pisos tornen a augmentar el seu desplaçament. Aquest fet es 
podria relacionar amb la resistència que el model obté gràcies al fregament que tenen les 
dues parts en que el model ha quedat dividit. 
 
Per últim en la gràfica 5.9 es superposen les tres gràfiques anteriors, en ella es pot 
observar el comentat en els paràgrafs anteriors. Sobretot el fet que el desplaçament 
màxim el rep el tercer pis.   
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Gràfica 5.7.- Càrrega aplicada pel gat en el segon pis enfront el desplaçament mig. 
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Gràfica 5.8.- Càrrega aplicada pel gat en el primer pis enfront el desplaçament mig. 
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Gràfica 5.9.- Càrrega aplicada pel gat enfront el desplaçament mig dels tres pisos del model.. 

 

5.3.2.4.- Gràfiques Càrrega vertical murs – Càrrega aplicada pel gat 
 
En aquest apartat s’intentarà explicar com varia la càrrega vertical que rep cada mur a 
mesura que es va aplicant càrrega al model, o sigui a mesura que augmenta la càrrega 
horitzontal. 
 
Primerament com ja s’ha comentat només s’han instrumentat les parets posteriors de la 
planta baixa i en segon lloc recordar que per cada mur hi ha dues cèl·lules de càrrega. O 
sigui que abans de res el que s’ha de fer és agafar les dues cèl·lules de cada mur i sumar-
les per poder obtenir la càrrega vertical total que rep cada mur. Un cop realitzada 
aquesta operació ja es poden realitzar les gràfiques. 
 
La primera d’elles és la 5.10, a on es pot veure com la càrrega vertical del mur 2 
augmenta molt lentament a mesura que va augmentant la càrrega aplicada pel gat fins 
quasi arribar al moment en que la càrrega aplicada pel gat és màxima, a partir d’aquest 
moment la càrrega vertical va disminuint d’igual manera com disminueix la aplicada pel 
gat.  
 
En la segona gràfica 5.11, ens mostra la càrrega vertical del mur 1 que augmenta al llarg 
de l’aplicació de la càrrega horitzontal, però a diferència de la gràfica 5.10 l’augment de 
la càrrega al principi és més lineal però quan la càrrega horitzontal s’acosta al seu 
màxim l’augment de la càrrega vertical creix d’una forma molt més ràpida.  
 
Pel que fa a la gràfica 5.12, ens mostra les mateixes variables que en les dues gràfiques 
anteriors però del mur 3, aquest mur funciona d’una manera anàloga que el mur 1. Tots 
dos són murs perimetrals i per tant la càrrega vertical que reben és la mateixa en tots dos 



Anàlisi de la resposta d’edificis de parets de càrrega davant de sisme i vent 
 

 
Marc Renart i Vila                                                                                                                                                        Pàgina 115 de 125 

casos. Si superposem les gràfiques del mur 1 i del mur 3, es pot veure com els valors 
són gairebé idèntics. 
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Gràfica 5.10.- Càrrega vertical del mur 2 enfront  la càrrega aplicada pel gat. 
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Gràfica 5.11.- Càrrega vertical del mur 1 enfront  la càrrega aplicada pel gat. 
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Gràfica 5.12.- Càrrega vertical del mur 3 enfront  la càrrega aplicada pel gat. 

 
 
En la gràfica 5.13 s’han superposat les tres gràfiques anteriors per tal de veure si hi ha 
alguna correlació entre elles. Una de les correlacions més rellevant i que més destaca, 
com ja s’ha comentat anteriorment, és el fet que els dos murs perimetrals, el mur 1 i el 
mur 3, tenen gràfiques gairebé idèntiques. Això ens pot donar una intuïció de com es 
reparteix la càrrega vertical al llarg dels diferents murs del model.  
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Gràfica 5.13.- Superposició de  les diferents gràfiques Càrrega vertical dels murs enfront  la càrrega 
aplicada pel gat. 
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A partir d’aquest moment i de les diferents conclusions extretes de les anteriors 
gràfiques podem calcular quina serà la càrrega vertical dels altres dos murs perimetrals, 
els murs 4 i 5, de la planta baixa, tot i no tenir cap cèl·lula de càrrega en aquestes parets. 
 
Per tal de trobar la càrrega vertical d’aquest mur ens basarem amb el fet que el mur 1 i 
el mur 3 tenen  pràcticament la mateixa distribució de càrrega vertical al llarg de 
l’aplicació de la càrrega horitzontal. I també gràcies a les lleis de l’estàtica. A més a més 
en tot l’estudi que s’ha realitzat se sap exactament el pes del model de la UPC, estudiat 
en l’apartat 3.7.1 i resumit en la Taula 3.3. Així mateix es coneix la càrrega vertical que 
han de suportar els murs 1, 2 i 3.  
 
A partir d’aquestes premisses i aplicant les lleis de l’estàtica, en aquest cas el sumatori 
de les forces verticals igual a zero, es pot determinar la càrrega vertical dels murs 4 i 5, 
sempre i quan amb la suposició que la distribució de càrregues verticals d’aquests murs 
sigui idèntica entre ells. 
 
En la gràfica 5.14 es mostra la distribució de càrrega vertical del mur 4,  en ella es pot 
veure com la càrrega vertical va disminuint a mesura que augmenta la càrrega 
horitzontal. Així mateix arriba un punt en que la càrrega vertical que rep aquest mur 
passa a ser negativa, el que significa que el mur s’ha aixecat i per tant ja no suporta 
càrrega vertical.  
 
Aquest fet durà fins al moment en que les fissures de l’edifici són tan importants que ja 
no poden suportar més càrrega i els murs del tercer pis es trenquen, és en aquest punt on 
les parets davanteres de la planta baixa tornen a tocar a la llosa de fonamentació i per 
tant poden tornar a suportar càrregues verticals. 
 
Pel que fa al mur 5 es comporta d’una manera anàloga per què així ho hem suposat 
nosaltres. D’aquesta manera en la gràfica 5.15 es pot observar les gràfiques dels cinc 
murs totes superposades, i en ella es podrà veure com la  gràfica del mur 4 és la mateixa 
que la del mur 5. 
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Gràfica 5.14.- Càrrega vertical del mur 4 enfront  la càrrega aplicada pel gat. 

 



Anàlisi de la resposta d’edificis de parets de càrrega davant de sisme i vent 
 

 
Marc Renart i Vila                                                                                                                                                        Pàgina 118 de 125 

 

Càrrega vertical - Càrrega aplicada pel gat

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25

Càrrega aplicada pel gat (Kn)

C
àr

re
ga

 v
er

tic
al

 (K
n)

Mur 1

Mur 2

Mur 3

Mur 4

Mur 5

 
Gràfica 5.15.- Superposició de  les diferents gràfiques Càrrega vertical dels murs enfront  la càrrega 
aplicada pel gat. 
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CAPÍTOL 6 

CONCLUSIONS 
 

6.1.- CONCLUSIONS SOBRE L’ESTUDI DE L’ ESTAT ACTUAL 
DEL CONEIXEMENT 

 
L’estudi de l’estat del coneixement ha permès constatar que no hi ha gaires assaigs 
comentats sobre models d’edificis a escala reduïda amb estructura basada en parets de 
càrrega d’obra de fàbrica no armada. Els dos dels quals s’ha trobat informació són els 
duts a terme a la Universitat d’Edimburg, un assaig en condicions de càrrega lateral 
estàtica simulant l’acció del vent, i el realitzat al ZMRK de Ljubljana assajat en 
condicions de càrrega lateral pseduo-dinàmica intentant simular l’acció d’un sisme. 
 
Per l’estudi d’altres aspectes fonamentals com poden ésser la distribució de la càrrega 
horitzontal entre les diferents parets que formen l’estructura del model i la contribució 
d’aquestes a la resistència última de l’edifici que no han estat degudament abordats pels 
assaigs realitzats fins al moment. S’ha cregut oportú la realització de nous assaigs amb 
models d’edifici a escala reduïda amb una estructura de les parets de càrrega, tal que es 
poguessin estudiar aquests altres aspectes. 
 

6.2.- CONCLUSIONS SOBRE EL MODEL UPC. PREPARACIÓ I 
CARACTERÍSTIQUES 
 
A partir de l’estudi de l’estat del coneixement, s’ha proposat un model d’edifici a escala 
reduïda 1:4. Aquesta escala ja ha estat assajada en d’altres campanyes experimentals del 
Laboratori de Tecnologia d’Estructures de la UPC en murs individuals d’obra de fàbrica 
i es creu que pot ser representativa per tal de reproduir el comportament d’un edifici 
real. De forma anàloga aquesta escala es troba dins dels límits establerts per 
l’experiència amb models d’edificis anteriors. 
 
El model en qüestió és una simplificació d’un edifici de tres pisos d’altura, amb una 
estructura formada per parets de càrrega. La distribució d’aquestes parets segueix 
l’esquema de quatre parets perimetrals i una de central. Les dues famílies de parets 
tenen diferents longituds i espessors però tenen la peculiaritat que tenen igual secció 
transversal encara que repartida de manera diferents en la secció de treball de les parets.  
 
Els materials components de l’obra de fàbrica usats en la construcció de les parets de 
càrrega del model seran els mateixos que els usats en la construcció de les parets 
d’edificis reals, només adaptats a l’escala reduïda del model. Aquest fet implica que 
s’ha hagut d’introduir una sobrecàrrega addicional al model per tal que el seu 
comportament fos anàleg al d’un edifici real. Aquesta sobrecàrrega s’ha introduït 
mitjançant blocs d’acer.  
 
Així i tot per a futurs assaigs amb models a escala reduïda s’haurien de tenir present 
algunes de les següents dificultats que ens hem trobat per dut a termes l’assaig d’aquest 
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model, per tal que es pugui millorar l’eficàcia dels nous assaigs i així obtenir uns 
resultats més acurats. 
 
En primer lloc comentar que durant la construcció del model al tractar-se d’un procés 
manual és inevitable trobar-se amb algunes imprecisions alhora de la col·locació de les 
parets, dels forjats o de les sobrecàrregues. Anàlogament amb els aparells de presa de 
dades. Així i tot es va intentar que durant el procés d’acoblament de tots els elements 
que formaven part del model, aquests estiguessin col·locats correctament. Per exemple 
que els murs estiguessin a la seva posició i quedessin totalment alineats els uns amb els 
altres, estiguessin aplomats i anivellats, per tal que quan es procedís a la col·locació del 
forjat aquest quedes totalment pla i aconseguíssim una adherència perfecta. 
 
Com a consell per a futurs assaigs remarcar que les parets que formin el model tinguin 
uns bons espessor i que la seva longitud i alçada siguin tal que una persona per si sola 
els pugui col·locar, així s’evitaran possibles imperfeccions o fins i tot que les parets 
estiguin sotmeses a esforços que les puguin malmetre.  
 
Pel que te a veure amb la sobrecàrrega, aquesta també ha d’ésser manejable per tal que 
durant la seva col·locació interfereixi el menys possible amb l’estructura del model. 
També molta atenció en la col·locació d’aquesta sobrecàrrega, s’ha de fer d’una manera 
acurada intentant equilibrar el pes simètricament per tot el forjat. 
 
Per últim dir que totes les parets del model estaven col·locades amb el seu pla fort 
treballant en direcció de la càrrega aplicada pel gat, això ha estat així per tal de veure 
com influïa la càrrega horitzontal, en la càrrega última del model. Això fa que l’edifici 
fos estable en la direcció de l’aplicació de les càrregues i tot el contrari en la direcció 
perpendicular, per això es recomana que durant tot el procés d’acoblament de posteriors 
models, aquests puguin estar travats amb algun tipus d’estructura auxiliar. 
 

6.3.- CONCLUSIONS SOBRE ELS RESULTATS DE L’ASSAIG 
 
Degut al comportament fràgil de l’obra de fàbrica s’ha usat una freqüència elevada 
d’adquisició de les dades això i el fet que la càrrega s’apliqués a una velocitat 
suficientment lenta ha fet que es poguessin obtenir un nombre important de dades per a 
un posterior anàlisi de resultats. Amb tot s’ha de tenir un ordre de magnitud correcte per 
què sinó es tindrien un gran nombre de dades que seria molt complicat la seva ordenació 
i el seu posterior estudi. En el nostre cas les dades s’adquirien cada 5s. i crec que es pot 
mantenir per a posterior assaigs ja que ha donat un nombre de dades prou important per 
estudiar el fenomen. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment la càrrega màxima aplicada pel gat va ésser de 21,32 
KN, una càrrega més petita de la que s’havia predit en els càlculs analítics realitzats. Tot 
i això l’edifici va trencar seguint un esquema aproximat de bieles i tirants, no del tot 
clar. Ara bé es creia que l’edifici trencaria per les parets del primer pis quan en realitat 
les parets que van fallar van ésser les del tercer.  
 
Una de les possibles explicacions d’aquest fet podria ser el que aquestes parets són les 
que rebien una càrrega horitzontal més gran en comparació a la càrrega vertical a les 
quals estaven sotmeses, ja que aquestes únicament rebien el pes de la sobrecàrrega del 
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tercer pis. Per contra les parets del primer pis estaven més confinades, degut que la 
càrrega vertical que absorbien era molt més important, i per tant podien aguantar més 
càrrega horitzontal.  
 
Amb tot es pot dir que la predicció de càrrega última que s’ha calculat amb mètodes 
analítics, seguint un model de ruptura basat en l’aparició de bieles i tirants, no està gaire 
lluny de la realitat ja que en un posterior assaig del model resultat d’haver extret el 
tercer pis al model inicial, aquest si que va trencar seguint aquesta hipòtesi. 
 
Tenint en compte aquests resultats crec que per a posteriors assaigs amb nous models 
s’hauria de modificar algunes de les dimensions de l’edifici. I també potser provar amb 
distribucions de parets i sobrecàrregues diferent 
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