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L’objecte d’aquesta tesina és un pont de formigó construït als anys 50 al cantó de 
Vaud, Suïssa. Es troba en una carretera cantonal entre Vallorbe i Lausanne.  
 
La seva localització ha fet que durant els darrers anys hagi suportat un tràfic amb poc 
volum de vehicles pesats però per contra està exposat a condicions ambientals 
severes. És una zona obaga i freda, i en període hivernal les sals de desglaç són 
habituals.  
 
Es tracta d’un pont “sa” però amb un cert grau “d’envelliment” que es manifesta 
sobretot a través de la corrosió de les armadures. Per una altra banda la norma Suïssa 
que regula el tràfic (SIA 263) ha estat modificada de tal manera que aquest pont pot 
veure’s sotmès a càrregues superiors de les considerades en la seva concepció. Així 
doncs aquests han estat els dos factors que han portat a les Autoritats Suïsses a 
demanar un estudi d’aquestes característiques.  
 
L’estudi es divideix amb tres grans etapes: 
 
1.- Una auscultació del pont 
2.- Una verificació de la seguretat estructural i de l’estat de servei 
3.- Un projecte d’intervenció (proposta)  
 
L’auscultació ha estat de caràcter visual i ens ha portat a saber l’origen dels diferents 
problemes: la  impermeabilitat del taulell. El fet de que el taulell sigui permeable, tant 
per les juntes de dilatació com per la pròpia llosa, fa que el clorurs –que viatgen amb 
l’aigua i provenen de les sals de desglaç- ataquin directament tant les piles com la part 
inferior del taulell. Aquest atac directe es tradueix amb una corrosió de les armadures i 
conseqüentment amb pèrdues de secció de les barres i amb una fissuració que 
provoca l’esclat del recobriment.  
 
Per dur a terme la verificació estructural s’ha modelitzat el pont en dues i tres 
dimensions, això ens ha permès poder distribuir les càrregues on són més 
desfavorables. Les càrregues de tràfic s’han actualitzat segons la norma SIA 263. Els 
coeficients de seguretat, tant per la resistència dels materials com per les accions, 
també han estat actualitzats. Els càlculs en dues i tres dimensions s’han fet de manera 
independent i al mateix temps ens han servit per verificar la seva certesa. El programa 
informàtic utilitzat està basat en els elements finits. S’han tractat els elements 
estructurals per separat i s’han detectat els punts febles.  
 
El projecte d’intervenció proposa una solució als problemes estructurals (estat límit 
últim) i de durabilitat (estat límit últim de servei). Aquesta solució està basada i 
orientada en la utilització del BFUP (formigó amb fibres ultra-resistent). Aquest material 
es caracteritza principalment per la seva impermeabilitat i les seves altes prestacions 
quant a resistència. Així doncs la seva utilització ens permet solucionar tant la manca 
de resistència com la permeabilitat del taulell amb una sola intervenció. 
 
 

 


