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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS 

6.1 Vigència del mètode de l’anàlisi límit per al càlcul d’arcs de fàbrica 

A partir de l’estudi realitzat sobre les diferents teories i tècniques aparegudes al llarg e la història 
per al càlcul d’arcs d’obra de fàbrica, i considerant les tècniques actuals de càlcul per aquesta 
tipologia estructural es poden treure les següents conclusions sobre el mètode de l’anàlisi límit: 

1. Es tracta d’un mètode clàssic (es coneix des del segle XVIII), però manté la seva 
vigència degut al seu realisme per caracteritzar l’estat últim resistent dels arcs. 

2. La senzillesa que aporta aquest tipus de càlcul, juntament amb la facilitat de visualització 
dels resultats gràficament ha de ser un motiu suficient per al tècnic per contemplar-lo 
com una alternativa molt vàlida davant altres tècniques actuals que requereixen més 
mitjans tècnics i matemàtics. 

3. L’anàlisi límit té limitacions degudes a la quasi impossible adaptació a estructures 
complexes i a la incapacitat per proporcionar informació relativa als desplaçaments o 
l’estat tensional, però dins del seu rang d’aplicació resulta una eina suficient. 

4. Degut a que el camp d’actuació més directe d’aquest tipus d’anàlisi és la comprovació 
d’estructures antigues existents, la utilització de mètodes que requereixin poques dades 
com l’anàlisi límit pot ser un factor a tenir en compte, donada la incertesa de l’estat de 
conservació de les mateixes. 

5. L’estudi realitzat a partir d’un model amb elements finits basat en les equacions 
elàstiques mostra la incoherència de la informació que proporciona aquest mètode, 
doncs pronostica l’aparició de traccions a la fàbrica. No obstant els resultats són 
qualitativament coherents i mostren un punt de partida prou vàlid. Això, unit a la rapidesa 
de càlcul i a la disponibilitat de programes que el realitzen fan que el mètode elàstic sigui 
un mètode a tenir en compte a l’hora de realitzar un primer anàlisi de l’arc objecte 
d’estudi. 

6. El coeficient de seguretat geomètric proposat per Heyman (1982) és conservador, doncs 
el concepte clàssic de seguretat definit en les normatives vigents (càrrega última/càrrega 
aplicada) dóna valors de seguretat més elevats segons s’ha pogut concloure de l’ús de 
l’aplicació elaborada.  

7. El coeficient de seguretat geomètric definit per Heyman (1982) és especialment 
conservador en considerar la càrrega de ruptura repartida en tota la longitud de l’arc. 
L’efecte favorable d’aquest tipus de càrrega per estabilitzar la línia de pressions i fer-la 
entrar dins de la secció fa que el seu valor límit sigui molt superior al pronosticat pel 
coeficient de seguretat de Heyman. No obstant en aquests casos s’haurien de tenir en 
compte altres tipus de ruptura de l’arc, com la inestabilitat d’origen no lineal geomètric. 

6.2 Sobre l’aplicació informàtica elaborada 

Després d’elaborar un full de càlcul capaç de calcular línies de pressions d’arcs amb geometries 
diverses i estat de càrregues diferents, intentant fer-lo útil per a estudiar qualsevol tipus d’arc de 
fàbrica aïllat, es poden treure les següents conclusions: 
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1. L’elaboració del full de càlcul per calcular línies de pressions és senzilla, doncs està 
basat en la discretització de l’arc en elements més petits i l’aplicació de les 3 equacions 
d’equilibri bidimensional per a cada partició, obtenint així una sèrie de punts que 
marquen la trajectòria de la línia de pressions. 

2. La generalització del full de càlcul per a poder ésser utilitzat en qualsevol tipus d’arc 
porta a considerar una extensa gamma de casos possibles que compliquen una mica la 
formulació. No obstant aquesta complicació es pot pal·liar simplificant certs processos 
sense afectar sensiblement a la precisió. 

3. La conjugació dels teoremes de l’anàlisi límit amb les tècniques modernes basades en 
l’ordinador redueix notablement el temps de càlcul necessari per obtenir resultats 
satisfactoris i permet sistematitzar-lo, cosa que a la pràctica i unit al plantejament 
generalista adoptat, dóna una gran versatilitat a l’aplicació elaborada. 

4. A partir dels exemples analitzats i la similitud amb els resultats obtinguts per altres autors 
i en assaigs reals d’aquests mateixos exemples, es pot concloure que l’eina elaborada 
és vàlida i aplicable a un gran nombre de tipologies d’arc. A més a més, la possibilitat 
d’introduir geometries molt diverses és un pas endavant cap al nivell de versatilitat 
adquirit pel mètode dels elements finits. 

5. El mètode numèric escollit per aplicar els teoremes de l’anàlisi límit requereix d’un temps 
considerable de càlcul (aproximadament 5 minuts per a trobar la càrrega de ruptura), 
variable en funció de la potència del processador que es faci servir, no obstant s’han 
obtingut resultats coherents en el 90% dels casos estudiats. Així doncs, el mètode 
escollit és una mica lent però robust. 

6.3 Sobre els exemples estudiats 

Els exemples estudiats són una manera de validar i calibrar el mètode de càlcul escollit i 
l’aplicació elaborada. A partir els exemples estudiats es pot concloure: 

1. La càrrega límit que obté l’aplicació s’ajusta als valors obtinguts per altres autors i en els 
assaigs realitzats per al cas el pont de Bridgemill. La influència de la capacitat resistent 
del material és escassa a partir dels 15 MPa, coincidint així amb els valors obtinguts per 
Molins (1996). 

2. La càrrega última dels arcs del Saló del Tinell obtinguda amb el full de càlcul augmenta 
si és aplicada uniformement en la totalitat de la longitud de l’arc, de manera que 
l’aplicació és coherent amb la teoria. Aquesta diu que les càrregues més perjudicials per 
als arcs són les asimètriques. 

3. Els arcs del Saló del Tinell tenen una càrrega última molt per sobre de les càrregues 
estipulades a les normatives vigents per a cobertes en edificació, tant en la hipòtesi de 
reblert resistent com en la de no resistent. 

4. En els arcs del Saló del Tinell, per a la hipòtesi de reblert resistent el mecanisme de 
ruptura es produeix amb la bolcada d’un dels contraforts, mentre que en la hipòtesi de 
reblert resistent les ròtules plàstiques o fissures als junts es formen totes a l’arc. 
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5. Les fissures existents a la clau d’alguns arcs del Saló del Tinell podrien ésser degudes a 
la posterior construcció dels contraforts en relació als arcs. La línia de pressions 
encaixada sense els contraforts en la hipòtesi d’absència de contraforts puja fins al 
contorn superior de la clau i arriba al peu dels murs, de manera que es podrien haver 
produït obertures en els junts de la clau. La construcció dels contraforts no hauria 
corregit les obertures sinó que simplement les hauria estabilitzat. 

6.4 Possibles millores i vies de continuïtat 

Malgrat tenir una gran versatilitat, l’aplicació és millorable i es poden corregir certs aspectes que 
fan que no tingui un funcionament òptim per a la generalitat dels casos possibles. A continuació 
s’indiquen aspectes que caldria millorar en el futur: 

1. S’ha detectat un problema de precisió en el càlcul del coeficient de seguretat geomètric 
definit per Heyman quan s’estudien arcs amb reblert resistent. El problema és degut al 
plantejament de càlcul que s’ha fet al full, doncs es mesura la distància al contorn 
mitjançant una aproximació que pot cometre un error excessiu si el pendent de la línia de 
pressions no és semblant al dels contorns. En els casos convencionals en els que els 
contorns de l’arc són paral·lels i amb pendent semblant al de la línia de pressions 
l’aproximació considerada no presenta errors excessius. Per solucionar aquest error 
caldria redefinir el càlcul de les distàncies de la línia de pressions als contorns. 

2. El temps de càlcul pot resultar molt gran si la velocitat de l’ordinador de càlcul és baixa. 
Per tal de millorar aquest aspecte és possible programar un codi més complex que acoti 
el rang de solucions amb més precisió. Una altra manera de reduir el temps de càlcul és 
disminuir la precisió. 

3. Per a llums molt grans la discretització realitzada pot resultar insuficient, doncs les 
dimensions de les dovelles poden arribar a ser massa grans. És possible replantejar el 
full de càlcul per a més particions de les considerades (actualment són 41) però per les 
dimensions dels arcs estudiats, que són considerables, no s’ha cregut necessàri. 

L’aplicació és millorable i en aquest sentit s’han plantejat un seguit de possibilitats que podria 
incloure una futura versió. Es consideren dos tipus de millora per a l’aplicació: millores en la 
programació i millores en el mètodes de càlcul. Les millores en la programació poden anar 
encaminades cap al canvi en el llenguatge de programació i cap a la inclusió de tot el full de 
càlcul dins d’un codi útil per si mateix. Tot i així, es considera que aquestes millores no són 
objectiu de la present tesina, doncs requereixen més nocions d’informàtica que de càlcul 
estructural. 

Pel que fa a les millores en el mètode de càlcul, a part de la solució dels error abans esmentats, 
es contemplen les següents: 

1. El mètode de càlcul del pes de l’arc i el material de reblert està condicionat al sistema de 
partició amb plans verticals. En cas d’adaptar el full de càlcul per a particions diferents 
de les verticals caldria modificar aquest mètode de càlcul. La solució podria ser utilitzar 
dovelles triangulars i realitzar un càlcul vectorial. 

2. Per a l’anàlisi d’arcs en edificació caldria incloure la possibilitat de considerar un suport 
compost de dos cossos, com un mur de càrrega i un contrafort. Caldria millorar el 
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tractament donat als suports, doncs són un dels punts de fallada més comuns en l’estudi 
d’arcs de fàbrica. 

3. Encaminar el full de càlcul cap a l’estudi d’arcs múltiples i intentar adaptar el mètode de 
càlcul plantejat per a estructures més complexes és una possible via de continuïtat de 
l’estudi. Per a arcs múltiples, la via de continuïtat pot ser en dos sentits: arcs adjacents 
(ponts multiarc) o arcs superposats (aqüeductes, catedrals). 


