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CAPÍTOL 4:    LA IMPORTÀNCIA DE CONSIDERAR EL REBLE 
 
 

Per tal de veure la diferència entre considerar o no el reble en la 
resistència última d’un pont, foren fets dos models amb la mateixa geometria 
considerant en el primer només la rosca de l’arc obviant qualsevol efecte del 
reble i un altre amb la rosca com a element resistent amb aportació de pes 
també per part del reble. La geometria triada, presa de Hughes (1995) permeté 
comparar els resultats obtinguts amb els publicats en l’article, que foren trobats 
amb el mètode del mecanisme. 

 
Al model, la geometria del qual es detalla a la Fig. 3.1, li fou aplicada una 

càrrega en ganivet aplicada en una longitud de 0.4m i distribuïda amb un 
pendent 1:2 cap a l’arc. Aquest repartiment de la càrrega permet tenir en 
compte la distribució de tensions cap a la rosca a través del reble, la qual cosa 
succeeix a la realitat i és convenient tenir en compte per evitar efectes puntuals 
sobre l’arc en aquest tipus de models. 

 

 
Fig. 4.1: Geometria del model analitzat per Hughes amb el mètode del 
mecanisme i amb el programa CRIPTA. 

 
En aquesta anàlisi queda palès que el punt més desfavorable d’aplicació 

de la càrrega per ambdós casos se situa al voltant del 40 per cent de la llum de 
l’arc, tal i com apunta Hughes (1995). A més, es veu que la influència en la 
posició de la càrrega no és tant gran com en ponts d’un sol arc, en els quals la 
posició més desfavorable és amb marcada diferència a un quart de la llum.  

 
L’explicació donada per Hughes es basa en l’anàlisi basat en el mètode 

del mecanisme: ja que els moviments dels arcs depenen del gir de la pila des 
de la seva base, si s’analitza la pila com un sòlid rígid veiem que les forces que 
li arriben  degudes a la sobrecàrrega produeixen moments de signe contrari 
des de la base dreta de la pila. Com que aquestes prenen diferent valor segons 
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la posició de la càrrega aplicada, el moment desestabilitzador degut a aquesta 
també varia, resultant ser màxim per a un x=0.4 L per aquesta geometria. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.2: Forces actuants al pilar.  Taula 4.1: Propietats mecàniques usades  
 

 
Gràfic 4.1: Càrrega última dels dos models analitzats. 

 
 

 

 
 Gràfic 4.2: Valors obtinguts per Hughes amb el mètode del mecanisme 
 
Els resultats tenint en compte el pes del reble pràcticament coincideixen 

amb els obtinguts amb el mètode del mecanisme obtinguts per Hughes (veure 
Gràfic 3.2). El programa fet servir per Hughes feia servir un algorisme que 
buscava automàticament la posició de les ròtules que feia mínima la càrrega de 
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ruptura un cop definit el punt d’aplicació d’aquesta. L’anàlisi amb FMG, en 
canvi, troba directament per equilibri les posicions de les ròtules que es formen, 
i així les resultants de les forces acaben passant pels mateixos punts. El 
mètode del mecanisme fa però una hipòtesi que no pren la FMG: el primer 
dóna per suposat un mecanisme de ruptura i per tant un nombre determinat de 
ròtules que se suposen en un entorn de posicions predefinides. 

 
Els resultats obtinguts amb aquest exemple (totalment generalitzables 

qualitativament) mostren com és d’important considerar l’efecte del reble en la 
resistència última en un pont d’obra de fàbrica. Si aquest no es té en compte, la 
càrrega suportada és gairebé ridícula. La raó és ben evident: si bé l’element 
resistent principal és la rosca de l’arc, l’aportació del conjunt format pel reble i 
els parapets fa que aquesta tingui una capacitat portant molt major. La manera 
més senzilla per tenir-lo en compte és considerant la seva aportació en pes, tal 
i com s’ha fet en aquesta anàlisi. Això fa que la línia de pressions que en 
resulta es desviï menys cap a l’extradós o intradós davant d’una sobrecàrrega, i 
les ròtules es formen per a càrregues majors. La seva consideració queda 
doncs clarament justificada, encara que en aquest tipus de model estem 
menystenint la coacció de moviments que el reble suposa, i les tensions que 
aquests pugui desenvolupar. Cal recordar que l’objectiu final és poder donar un 
valor que, encara que conservador, s’acosti al real.  
 


