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CAPÍTOL 2. ARCS D’OBRA DE FÀBRICA: ESTAT DEL CONEIXEMENT 

2.1 Introducció 

L’arc és la base de la construcció en obra de fàbrica: és la forma natural de salvar un vànol amb 
un material que resisteix bé les compressions i poc o gens les traccions. Les dovelles de l’arc 
s’empenten entre si quan intenten caure mogudes per la gravetat, i són precisament aquestes 
empentes les que el mantenen en equilibri. “L’arc mai dorm” [1]. 

Però com s’inicia i es desenvolupa la solució arquejada? Quin és el procés des que es conforma 
un intradós corb (si és que es comença així) fins a l’apoteosi gòtica? Les moltes teories que hi 
pot haver respecte d’això es poden resumir en dues: 

• L’origen dels arcs, les voltes i les cúpules està en la utilització sistemàtica dels 
elements sortints, dins les diferents filades successives, fins a aconseguir les 
anomenades “falses voltes”. 

• L’origen dels arcs, les voltes i les cúpules està en l’ús de les llindes fetes amb 
dos elements inclinats per salvar la llum, o en tres o més elements 
successivament. 

Diversos autors apunten a la primera opció com a la més probable i en citen diversos exemples, 
com la Porta dels Lleons de Micenes o la tomba d’Agamenón. També Antoni Gaudí utilitzà les 
“falses voltes” per a l’elaboració de les seves construccions [2]. 

2.2 Desenvolupament històric de la construcció d’arcs de fàbrica 

Els arcs són construccions que cobreixen llums aguantant el seu propi pes i altres càrregues 
afegides. El fet de basar la seva resistència en la curvatura de la seva forma i el fet de funcionar 
amb esforços interns de compressió en tots els seus junts,  fan que aquesta tipologia estructural 
hagi permès a l’home cobrir i salvar, des de temps immemorials, amplis espais emprant un 
material tan simple i natural com son les pedres, els maons o els carreus tallats [3]. 

Per arribar a la construcció d’arcs i voltes, tal i com ja s’apuntava anteriorment, es va haver de 
passar per la construcció de les anomenades “falses voltes”, obtingudes a partir de la col·locació 
de successives fileres de pedra, cadascuna d’elles en voladís respecte de la immediatament 
inferior, fins arribar a tancar-se en el seu punt més alt. Aquestes “falses voltes” devien sorgir de 
forma natural en el camp de la construcció en comprovar que, amb un voladís moderat, cada 
nova filera restava en equilibri provisional, equilibri que creixia rotundament quan s’arribava a 
tancar tota la volta amb la que, segles més tard, s’acabaria anomenant “clau” de la construcció. 
D’aquestes “falses voltes” se’n conserven a totes les cultures antigues i són l’antecedent directe 
més clar del que després foren les voltes romanes a Europa [3]. 

Sembla que va ser el poble etrusc el que va dominar i transmetre als romans la tècnica de 
construir veritables voltes, amb el junt entre les pedres orientat més o menys perpendicularment 
a la cara interior de l’arc. Aquesta disposició significa haver entès que els esforços interns són 
més o menys paral·lels a la citada cara interior de l’arc i, en conseqüència, junts perpendiculars a 
ella es veuen sotmesos pràcticament de forma única a esforços normals de compressió. El salt 
que suposa el pas de la “falsa” a la “veritable” volta es immens i la capacitat constructiva de 
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l’home fa un pas de gegant de cara el futur. D’allí en endavant podrien cobrir els amplis espais 
de les basíliques romanes, o salvar amb seguretat i fermesa els rius que passaven per dessota 
les seves calçades [3]. 

2.2.1 Voltes romanes 

Els romans van fer un ús molt extens de l’arc, sobretot el de mig punt. Es conserven estructures 
arquejades romanes des del segle III, i des de llavors aquesta tipologia es va convertir en una 
constant constructiva en totes les obres de l’imperi. La feren servir tant per construir ponts com 
per cobrir les basíliques, i quasi sempre utilitzaren voltes de mig punt. No es tenen gaires dades 
històriques per donar una explicació a la utilització única i exclusiva de l’arc de mig punt, però es 
sospita que els romans donaven gran valor al fet que aquest arc tingués un radi constant i que, 
per tant, les seves dovelles poguessin ser totes de la mateixa forma i mida. D’aquesta manera 
aconseguien un gran estalvi en la talla de la pedra [3]. 

Una altra explicació a aquesta insistència en l’arc de mig punt podria ser que, coneixedors com 
eren de l’empenta horitzontal que tot l’arc transmet a la fonamentació, imaginessin que en una 
volta de canó aquesta empenta fos més petita per ser les seves arrencades verticals. En 
qualsevol cas aquestes empentes horitzontals no suposaven un problema gaire important per a 
les robustes construccions romanes: els espessors de pila que s’utilitzaven en els ponts romans 
anaven des de 1/2 fins a 1/3 de la llum lliure de l’arc (veure figura 2.1). A simple vista, la 
imponent sensació de massa d’aquelles obres fa pensar que els constructors i enginyers de 
l’època no tenien interès en construir obres més lleugeres [3]. 

 
Figura 2.1 – Pont de l’Alcántara: volta romana de mig punt [3]. 

D’altra banda, l’arc de mig punt, a part de la seva senzillesa formal i de la possibilitat de 
construir-lo amb dovelles totes iguals en forma de tascó o falca, no presenta cap avantatge 
resistent especial, sinó més aviat al contrari: resulten bastant inadequats per transmetre les 
càrregues a compressió, tal i com pretenen treballar les estructures arquejades. És evident que 
en cap cas un arc que arrenqui amb els seus extrems en direcció vertical podrà transmetre 
adequadament una resultant que té una component horitzontal [3]. 
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És per aquest motiu que els arcs romans, o almenys els que han arribat fins a l’actualitat, van 
acompanyats de murs carcanyols, reblerts i piles suficientment importants com per pal·liar aquest 
defecte de forma que fa dubtar de la seva estabilitat. Aquests murs resistents i les piles fan que 
el veritable arc resistent no comenci a l’arrencada de la volta, sinó aproximadament a 30º. Les 
primeres peces de la volta es disposen horitzontalment fins a la cota d’inici (30º) on un carreu 
anomenat salmer fa la tasca de recolzar l’arc i portar els esforços fins a la pila (veure figura 5.7). 

Hi ha múltiples exemples, tant en aquest país com a la resta de territoris de l’antic imperi, d’arcs 
de mig punt romans que encara ara es mantenen perfectament drets (figura 2.1). Molts d’ells son 
ponts o aqüeductes,  però també utilitzaven la mateixa forma de volta quan es plantejaven cobrir 
espais circulars com el del Panteó, tot resultant un acabat en forma de casquet semiesfèric a 
l’interior [3]. 

Una curiositat de l’arc de mig punt i que moltes vegades pot passar desapercebuda és la seva 
rigidesa geomètrica. Això és que, pel fet de tractar-se d’un semicercle, la relació fletxa - llum és 
sempre la mateixa (1/2), amb la qual cosa per a una obertura de volta donada, l’altura de la 
rasant (en el cas de ponts sobretot) queda fixada. D’aquesta manera, en segons quines 
situacions es poden trobar ponts amb perfils curiosos en la seva rasant per tal d’assolir l’altura 
necessària per construir l’arc de mig punt amb l’obertura donada. En altres casos s’optava per 
completar la volta principal amb unes voltes laterals més petites que donen certa fragilitat 
estètica a l’obra degut al desequilibri de dimensions que s’hi podia observar. Amb les voltes 
medievals es superaria aquesta situació gràcies a la llibertat de traçat que aquestes 
representarien [3]. 

2.2.2 Voltes medievals 

Després de l’època romana l’art de construir ponts va passar per una etapa fosca en la que no 
se’n van construir de nous. És l’anomenada Alta Edat Mitjana, que avarca fins ben entrat el segle 
XI.  A partir de llavors es recuperà l’art sota la influència de l’església, amb un salt qualitatiu en la 
tècnica, doncs s’abandonà la forma semicircular de la directriu dels arcs de pedra. En el seu lloc 
apareixerien els arcs apuntats, els arcs de tres centres (com els apuntats però amb una forma 
més suau a la punta) i els arcs escarsers, fets a partir d’un arc circumferencial tallat abans 
d’arribar al semicercle i que permetien més rebaixament que els dos primers [3]. 

En el cas dels arcs apuntats crida l’atenció la forma molt inclinada que havia de prendre moltes 
vegades la rasant d’un pont fet amb aquesta tipologia d’arc: tot i la llibertat de traçat que 
suposava l’arc apuntat, sembla que la influència de l’església era tan important que els propis 
ponts acabaven tenint una forma semblant a les catedrals, que tenien els sostres alts per intentar 
crear una tensió ambiental que “pugés al cel” (veure figura 2.2). En el cas d’arcs escarsers es 
notava una millora sensible pel que fa a l’aspecte funcional dels ponts, donat que permetia 
rasants més horitzontals [3]. 

Des del punt de vista resistent, val a dir que aquestes noves tipologies d’arc presenten diferents 
comportaments que mereixen ésser comentats. D’una banda, l’arc apuntat (i per extensió el de 
tres centres) no aporta cap millora resistent respecte l’arc de mig punt romà, l’únic que confereix 
al constructor és una llibertat de traçat de la directriu de l’arc que abans no tenia. Tot i així, el fet 
de poder portar l’arrencada de l’arc fins a la mateixa base de la pila que l’aguanta fa que aquesta 
última, i l’estructura en general, guanyi en estabilitat. A part d’això, l’arc apuntat aflora a l’Edat 
Mitjana com una moda, una “operació de marketing” que tenia com a referent el gran publicista 
de l’època: l’església [3]. 
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Figura 2.2 – Pont del Diable a Martorell: volta medieval [3]. 

D’altra banda l’arc escarser presenta dues cares oposades pel que fa al sentit resistent de la 
seva forma. Per un costat el fet de no acabar verticalment (com passa amb el de mig punt i 
l’apuntat) i d’oferir rebaixaments molt importants respecte aquests, fa que hi hagi una empenta 
horitzontal més gran que compromet més l’estabilitat de la pila. Al costat oposat hi ha la forma de 
la directriu de l’arc, que en un sentit més analític s’assembla molt més a la forma que hauria de 
tenir l’arc ideal perquè només treballés a compressió en tota la seva longitud. En resum, durant 
l’Edat mitjana hi va haver una gran llibertat i progrés en la construcció d’estructures arquejades 
(especialment ponts i edificis religiosos) que es traduí en una millora dels traçats de les directrius 
dels arcs (sense tantes restriccions i apropant-se més a la forma ideal d’arc antifunicular) i una 
reducció en l’ample de les piles respecte les construccions romanes (fins a només 1/5 de la 
llum), que va millorar molt el desguàs de les riuades per dessota els ponts, aspecte fonamental 
perquè aquests durin molt anys [3]. 

2.2.3 Voltes Renaixentistes 

Els segles que comprenen el renaixement van suposar avenços diferents en els diferents 
territoris i cultures europees. En el cas de l’estat Espanyol el renaixement va suposa un retorn a 
l’estètica romana en la construcció de ponts (s’anomena la construcció de ponts perquè són 
pràcticament les úniques voltes de l’època de les quals se’n poden fer anàlisis, doncs han 
perdurat fins als nostres temps). Les obres civils del gran Imperi van servir de font d’inspiració 
per a molts constructors dels segles XVI i XVII a la península, donat que aquí es conservava una 
de les millors herències d’aquella època de tota Europa. Per tant, les obres més significatives 
d’aquell període es limiten a reproduir les formes de volta romana amb uns acabats més propis el 
renaixement [3]. 
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Figura 2.3 – Pont de Santa Trinitat a Florència: volta el·líptica renaixentista [3]. 

Pel que fa a Europa, va ser a Itàlia on es van construir les voltes que donarien pas a tota una 
nova tendència sorgida de l’abandó de l’arc de mig punt. Els arcs escarsers, amb rebaixaments 
de fins a 1/5 de la llum, juntament amb els arcs apuntats (i de tres centres) de l’època medieval, i 
aquesta recerca constant de la bellesa que impregnà tot el període, varen donar pas a voltes tan 
agosarades com les dels ponts el riu Arno, a Florència (veure figura 2.3). Sense voler-ho van 
arribar a construir arcs amb una forma quasi bé perfecta per poder treballar amb les condicions 
òptimes de resistència. També a França afloraren aquestes noves tendències en les voltes, tot i 
que es construïren molts ponts a base d’arcs de mig punt [3]. 

2.2.4 Segle XVIII 

Va ser a mitjans d’aquest segle quan s’obrí, a França, l’escola de Ponts et Chaussées, que va 
tenir com a primer director l’home que va revolucionar la construcció de ponts arc d’obra de 
fàbrica: Perronet. Altres grans constructors de l’època també varen contribuir per a que el segle 
XVIII es convertís en un referent pel que fa a aquesta tipologia estructural [3]. 

Perronet i l’escola francesa de constructors de ponts van introduir moltes millores en la 
construcció de ponts arc, però segurament es podrien resumir en dues, que van ser les més 
importants de cara a entendre el funcionament de les voltes que els formen. Per una banda la 
modificació de la directriu de la cara interna de l’arc fins a formes tan espectaculars com les del 
Pont de la Concòrdia, a Paris, que recorden pràcticament a un pont actual de tram recte amb 
cantell variable (veure figura 2.4). Aquest és un arc escarser de radi molt gran que resulta 
sorprenent que s’hagi construït únicament amb obra de fàbrica [3]. 

Les directrius es dissenyaven sense cap mena d’estudi previ, només basant-se en l’experiència i 
la intuïció d’aquests grans constructors de l’època. L’experiència els deia que l’arc escarser no 
era del tot fiable, segurament perquè més d’un havia donat problemes en altres construccions, i 
començaren a construir arcs on l’elevació del mateix a l’arrencada fos més pronunciada que la 
d’un arc escarser. L’escarser no deixa de ser un tros de circumferència, amb la qual cosa té un 
centre i un radi constants. Perronet va introduir, en les noves construccions de l’època, l’arc de 
diversos centres i diversos radis, els anomenats arcs carpanells o arcs en anse de panier (nansa 
de cistell). Aquest arcs van suposar, no tan sols una millora estètica en les voltes dels ponts, sinó 
també un avenç immens cap a les formes funiculars sense que hi hagués hagut pel mig cap 
mena d’estudi analític previ per determinar la resistència d’aquesta forma [3]. 
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Figura 2.4 – Pont de la Concòrdia a París: arc rebaixat de Peronet [3]. 

La segona gran millora que va introduir en aquest segle l’escola francesa de constructors fou la 
reducció de l’ample de les piles (dels ponts bàsicament) a relacions de fins a 1/10 de la llum de 
l’arc (cal recordar que els romans construïen amples de pila de 1/2 i 1/3, i que a l’època medieval 
s’havia arribat a reduccions de fins a 1/5). Aquest rebaixament en el gruix de les piles el va idear 
Perronet, durant la reparació d’una pila d’un pont. La idea era ben simple: construir tots els arcs 
alhora de manera que s’evitava l’empenta al buit que exercia cada arc en les seves arrencades. 
Així ja no es necessitava una pila molt potent per aguantar els arcs [3]. 

De fet Perronet no es va limitar a observar què passava amb els arcs que construïa sinó que va 
raonar perquè les piles aguantarien millor si els arcs es construïen tots alhora. Les empentes 
horitzontals originades a les arrencades dels arcs contra la pila quedaven compensades amb dos 
arcs consecutius sobre la mateixa pila, de manera que en ella només es generaven esforços 
verticals que permetien a la pila treballar com millor podia fer-ho: a compressió. Aquest 
raonament portava necessàriament a idear una manera per construir tots els arcs a la vegada, 
idea que va sorgir naturalment del procés constructiu de les voltes dels arcs: el descindrat 
simultani de totes les voltes. Evidentment aquesta reducció de l’ample de les piles només era 
possible a les piles centrals dels ponts multiarc, perquè els estreps havien de seguir sent 
estructures potents capaces de resistir empentes horitzontals de gran magnitud [3]. 

Aquest avenç en la tècnica per construir arcs xoca una mica amb la idea heretada dels romans 
de construir estructures arquejades molt potents, que no donin sensació de fragilitat al 
observador. Les potents piles dels ponts romans fan pensar que, en realitat, els ponts multiarc 
que van construir no treballaven com a tal, sinó que ho feien com un seguit d’arcs simples, on les 
piles podien resistir l’empenta horitzontal de cada arc per separat. Es creu que els romans ja 
coneixien els avantatges dels ponts multiarc i la possibilitat de construir piles més esveltes, però 
que d’aquesta manera podien esfondrar un tram de pont sense que tot ell caigués, cosa molt útil 
en temps de guerra [3]. 

2.2.5 Segle XX 

Cal dir que fins al segle XVIII la construcció de voltes en ponts i edificació era una tasca basada 
en la intuïció, l’experiència i el valor dels constructors de cada època. No és fins a 
començaments del segle XIX que es comencen a dissenyar i calcular directrius de voltes 
mitjançant la tècnica de l’estàtica gràfica, i fins llavors la humanitat ha estat aixecant ponts i 
catedrals d’obra de fàbrica per tot el món. A principis del segle XX es seguien fent ponts i 
edificació d’obra de fàbrica amb dissenys millorats que permetien arribar a llums més grans. La 
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decadència de l’obra de fàbrica arribà amb la Primera Guerra Mundial, quan els nous materials 
per a la construcció, que eren capaços de resistir tensions de tracció, van fer possible la ràpida 
reconstrucció en temps de postguerra de ponts i edificis destruïts. Així, l’obra de fàbrica va anar 
quedant en desús i ja no interessava als constructors, que veien en els nous materials noves 
formes en el disseny de les estructures [3]. 

2.3 Desenvolupament històric de la teoria de l’arc de fàbrica 

En aquest apartat es pretén explicar, en línies generals, el desenvolupament de la teoria 
científica de l’arc de fàbrica, des de les primeres aportacions conegudes fins a l’actualitat. 
Segurament el fet que la història de la teoria d’estructures es comencés a escriure a la segona 
meitat del segle XIX, en plena decadència de la construcció d’obra de fàbrica, fa que els estudis 
relatius a la teoria d’arcs de fàbrica siguin més aviat escassos. Cal dir que aquest apartat no s’ha 
d’entendre només com un enriquiment cultural, sinó que el fet de seguir les experiències del 
millors constructors dels últims segles és una bona manera d’arribar a comprendre els principis 
bàsics que regeixen el comportament de l’arc l’obra de fàbrica. 

I és que en una època, l’actual, tan dominada per una visió excessivament analítica del 
comportament estructural, el que les voltes de pedra transmeten és un missatge de senzillesa i 
claredat; un més que interessant motiu de reflexió. 

2.3.1 Els tractats clàssics i Leonardo da Vinci 

El disseny dels arcs en el sentit modern, amb anàlisis teòriques i assaigs experimentals, no va 
començar fins al segle XVIII. Els dissenys de voltes fets anteriorment a aquesta època es 
basaven, com ja s’ha comentat, en l’experiència adquirida durant els anys que es portaven 
construint obres amb fàbrica. Durant tot aquest temps es van obtenir lleis i regles senzilles 
totalment empíriques, que podien donar des del cantell òptim per a una llum determinada, fins al 
tipus d’estrep que necessita un pont arc determinat [4]. 

La teoria de l’arc de fàbrica, però, ja preocupava als especialistes d’èpoques anteriors al segle 
XVIII, especialistes que van mirar de resoldre el problema amb les quasi inexistents bases 
matemàtiques de que disposaven. 

I és que antany, a part de la fusta, l’obra de fàbrica era l’únic material que es disposava per a 
construir, i mitjançant l’art de l’arc o volta, és a dir, organitzant en correcta geometria aquests 
carreus o dovelles, s’aconseguia i s’aconsegueix fer actuar la sempre problemàtica llei de la 
gravetat a favor de l’estructura. El propi pes dels carreus, dels murs carcanyols i del reblert és el 
que comprimeix unes dovelles contra les altres i aconsegueix que l’estructura sigui ferma, 
consistent i es mantingui en peu. Aquest és el principi que regeix l’equilibri estructural de les 
voltes, principi que podria equiparar-se a la contemporània tècnica del formigó pretensat, on 
artificialment s’aconsegueix comprimir dovelles de formigó entre si, assegurant d’aquesta manera 
la resistència interna de les estructures. Si es permet l’abús de llenguatge, un arc vindria a ser 
una estructura “pretensada” per la gravetat, un pretensat totalment natural [1]. 

Tot i que els romans construïren pràcticament tot el que es pot fer amb arcs, voltes i cúpules, des 
de la més gran i més complexa de les conegudes, el Panteó d’Adrià, de 43,3 m de llum, fins a 
l’aparent contrasentit de la llinda adovellada, passant per les voltes de morter putzolànic, gairebé 
només es conserva el mínim testimoni de Vitruvi amb el seu text Deu llibres d’arquitectura per 
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entendre els seus coneixements. Es sap que hi va haver altres textos antics, però cap no va tenir 
la transcendència del de Vitruvi [2]. 

Així doncs, es podria dir que el primer que intentà un estudi mecànic dels arcs pròpiament dit fou 
Leonardo da Vinci. En el seu Còdex de Madrid hi apareixen nombrosos dibuixos d’experiments 
ideats per entendre la forma amb la que els arcs empenten els estreps i aquests resisteixen 
(figura 2.5). Són textos on es comença a parlar de la forma i les càrregues que poden resistir els 
arcs, i de com han d’estar disposades per garantir la seva estabilitat. Tot això passava a principis 
del segle XVI i llavors ja hi havia un llegat de construccions d’obra de fàbrica que feia aparèixer 
la curiositat en els estudiosos de l’època, però no hi havia, ni de bon tros, una base matemàtica 
ni mecànica suficient per arribar a resultats satisfactoris. Leonardo da Vinci, per exemple, 
desconeixia l’eina fonamental per estudiar l’equilibri en qualsevol estructura: la llei del 
paral·lelogram de forces [4]. 

Cal dir que els estudis de Leonardo da Vinci no es van publicar fins al segle XIX, i que la seva 
influència fou nul·la en tots els descobriments posteriors, però s’ha de mencionar que fou ell el 
primer en descobrir el mecanisme correcte de col·lapse dels arcs per formació d’articulacions, 
anticipant-se als primers assaigs publicats per Danizy 200 anys més tard. Tot i realitzar anàlisis 
amb idees confuses de la mecànica medieval, els assaigs que va realitzar per determinar 
l’empenta dels arcs i l’equilibri de les dovelles són extraordinaris i demostraven la genialitat 
d’aquest polifacètic personatge. Amb Leonardo s’arriba al cim de la saviesa de l’època.  

 
Figura 2.5 – Assaigs en arcs realitzats per Leonardo da Vinci i publicats al Còdex de Madrid [1]. 

Després d’analitzar les obres dels grans pensadors de l’època, es pot arribar a concloure que els 
tractats clàssics de construcció van tenir poca influència sobre els constructors d’arcs d’aquells 
temps. Per tant, aquests constructors havien de rebre la formació, les instruccions o 
l’aprenentatge a través de la tradició oral, que consistia en regles o normes que no es van 
escriure, segurament per falta de rigor, de verificació científica o d’assaigs suficients. De fet, 
sembla raonable suposar que els constructors medievals, més pròxims a la gent del poble que 
als savis patriarques de la ciència i dels experiments, no es molestaven a adquirir llibres escrits 
en llengües estrangeres i editats fora del país, o fins i tot pot ser que en desconeguessin 
l’existència. Si tot el que s’ha vist fins aquí, el que diuen els tractats i els escrits relacionats amb 



Desenvolupament d’una aplicació per a l’estudi d’arcs d’obra de fàbrica mitjançant anàlisi límit 
 

 

12 

la teoria i la tècnica dels arcs, sembla poc, és perquè segurament en la pràctica aquells 
constructors en sabien bastant més [2]. 

2.3.2 Hooke i Gregory: l’escola anglesa 

Ja s’ha vist que l’art de construir arcs és molt antic. Els romans van utilitzar arcs de llums molt 
importants de forma semicircular en ponts i aqüeductes que han arribat fins als nostres dies. El 
Panteó de Roma o Santa Sofia de Constantinoble en són dos grans exponents. Aparentment els 
constructors romans no tenien una teoria o formulació que permetés determinar les dimensions 
dels arcs i és de suposar que es guiaven exclusivament per regles empíriques. 

Durant l’edat mitjana no es construïren grans ponts ni carreteres i els mètodes dels romans 
s’oblidaren. Després, amb el Renaixement, ressuscità la vida econòmica d’Europa i es féu 
necessari aprendre de nou l’art d’edificar arcs dels romans. Encara sense cap teoria científica o 
formulació, calia trobar les proporcions de les estructures de manera purament empírica [1]. 

Com s’ha vist, els tractats clàssics tampoc ajudaven el constructor, i les orientacions que 
donaven per al disseny posaven l’accent molt més en la part formal que no pas en l’estructural. 
Així doncs, cal suposar que el conjunt de regles que s’utilitzaven es transmetia per tradició oral 
dins dels clans familiars o grups de constructors. Aquestes regles milloraven progressivament, en 
la mesura que acumulaven l’experiència construïda. El conjunt de regles assimilades constituïa, 
en cada època, la “teoria d’estructures” aplicable, i la seva bondat quedava demostrada pels 
edificis construïts, que perduraven de manera exemplar; les grans catedrals gòtiques en són 
bons exemples. La majoria d’aquestes regles eren de tipus geomètric però a vegades també hi 
havia regles aritmètiques. Per adquirir certs coneixements sobre l’obra de fàbrica, l’experiència 
pràctica era imprescindible, però també s’experimentava amb models a escala [2].  

A França, el bressol de les noves teories que farien fer un tomb important al camp del disseny 
dels arcs, les coses no estaven en una situació gaire diferent. Un exemple molt extès i conegut, 
la regla de Blondel (figura 2.6), indica el mètode per resoldre el gruix del suport en un arc 
qualsevol, de mig punt, apuntat o rebaixat: 

 
Figura 2.6 – Regla empírica de Blondel per a la determinació de l’ample dels suports [2]. 
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1) Es divideix la longitud de la corba de l’intradós en tres parts iguals, definides a la figura 
2.6 pels punts B i C. 

2) Es traça una recta que uneixi un d’aquests punts, C, amb el punt d’arrancada més 
proper, D, i a sobre d’aquesta recta es porta, amb l’ajuda del compàs, la distància CD, a 
partir de D per trobar el punt E. 

3) El punt E dóna la mesura de l’estrep o contrafort de l’arc, que es considera de secció 
constant, sense reculades. 

Aquesta regla antiga dóna estreps més amples en arcs rebaixats i més petits en arcs apuntats, la 
qual cosa sembla lògica si es considera la inclinació de l’empenta de l’arc que arriba al contrafort 
en el punt d’arrancada. Però, en canvi, l’amplada de l’estrep no depèn de l’altura que té, i això 
resultava inadmissible. A finals del s. XVII el descobriment de la Llei de descomposició de forces 
donà pas a una nova teoria d’estructures [2]. 

Robert Hooke i Philippe de La Hire, de manera independent, intentaren buscar un procediment 
científic de càlcul que permetés determinar l’estabilitat de qualsevol arc i dimensionar els suports 
corresponents. Els enfocaments que donaren van ser molt diferents, però tots dos van marcar el 
desenvolupament de la teoria de voltes i la seva aplicació en els respectius països, Anglaterra i 
França. 

Cap al 1670, Robert Hooke planteja per primera vegada en termes científics el problema de l’arc. 
Fou ell qui plantejà per primer cop la solució de la catenària invertida com a forma ideal per a 
l’arc. De fet ell no plantejà l’equació d’aquesta corba sinó que escriví, amb un anagrama, la frase 
“tal com penja un fil flexible, així, però invertit, es matindrà estable l’arc rígid” (figura 2.7). A més 
a més, Hooke colaborà en el projecte de la cúpula de Sant Pere i Sant Pau de Londres, i aplicà 
la seva teoria en els estudis realitzats per dissenyar-la [4]. 

Uns anys més tard, al 1698, Gregory va més enllà en els seus postulats (de forma independent, 
donat que els anagrames de Hooke no van ser desxifrats fins al 1705) i exposa que “(...) si arcs 
d’altres formes (que no siguin la catenària invertida) s’aguanten és perquè en el seu espessor hi 
ha continguda una catenària” (D Gregory, “Catenaria” 1698) [4]. A més a més Gregory resol un 
problema latent al llarg de la història, el del càlcul dels estreps o brancals on recolzen les 
arrencades dels arcs. “La força que a la cadena empenta cap a l’interior, en l’arc empenta cap a 
l’exterior” afirmà també Gregory, que va assentar el principi d’estabilitat de qualsevol forma 
arquejada i va establir un mètode per calcular les dimensions dels recolzaments dels arcs i 
assegurar-ne l’estabilitat. Hooke i Gregory van obrir una via que va ser seguida, en major grau, 
per enginyers anglesos, que consideraven la catenària invertida de les càrregues que suporta 
l’arc com la trajectòria de tensions. Anomenaven a aquesta corba “curve of equilibrium” (corba 
d’equilibri) [4]. 

2.3.3 De La Hire i Perronet: l’escola francesa 

A França, paral·lelament als estudis dels anglesos Hooke i Gregory, Philippe de La Hire empra 
un plantejament diferent per intentar entendre la mecànica de l’arc de dovelles. Utilitza la teoria 
de la falca, una de les quatre màquines clàssiques, imaginant que les dovelles no presenten 
fregament entre sí, i suposa que la ruptura de l’arc es produeix precisament per aquest efecte 
tascó del bloc superior sobre l’inferior [1]. 
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Figura 2.7 - Principi de la catenària invertida de Hooke, segons Poleni [1]. 

En el seu primer treball, La Hire troba el polígon funicular i l’usa per primer cop en l’anàlisi dels 
arcs. Considera un arc semicircular i, en partir de la hipòtesi que les superfícies de contacte entre 
les dovelles formen una perfecta junta, infinitament polida i per tant sense fregament, determina 
que entre les dovelles tan sols es podran transmetre tensions normals a la junta. Aquest treball 
va tenir una gran influència en els projectes d’arcs i a partir d’aquest moment van aparèixer 
nombrosos arcs de secció variable, mínima en la clau i màxima en els suports [1]. 

Disset anys més tard, el 1712, La Hire retorna al problema de l’arc i aplica la seva teoria per 
determinar les dimensions dels suports (pilars, estreps o contraforts) que suporten un arc 
semicircular o volta de canó (figura 2.8). 

 
Figura 2.8 – Teoria de La Hire per a determinar les dimensions dels suports [2]. 

Considera que aquest problema pertany al camp de la mecànica i adverteix que calen alguns 
supòsits de partida. Els que pren per fer aquesta anàlisi són els següents: 

1) Defineix l’empenta com l’esforç que fan totes les dovelles per intentar separar els 
brancals o estreps. 
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2) Considera que la fractura es produirà en el lloc més desfavorable de l’arc, i per 
observació suposa que se situarà en la secció MN (i la simètrica M1N1), prop del punt 
mitjà entre el suport i la clau. 

3) Considera l’arc dividit per aquestes suposades juntes de ruptura en tres porcions  
rígides, amb totes les dovelles de cada porció com si estiguessin íntimament lligades o 
unides i formessin un bloc que es desplaça o gira d’una sola peça. 

4) Considera que l’empenta del bloc superior sobre l’inferior passa just pel punt N de la 
junta de ruptura, a l’intradós de l’arc. 

5) En no considerar el fregament entre dovelles, aquestes forces F seran perpendiculars a 
la junta, i, per tant, seran tangents a l’intradós de l’arc, encara que La Hire no fa explícita 
aquesta darrera observació [2]. 

Aplicant la teoria del seu primer treball, sense considerar cap fricció, i considerant la meitat de 
l’arc fruit de seccionar-lo per l’eix de simetria, proposa el següent procediment (figura 2.9): 

 
Figura 2.9 – Esquema de càlcul proposat per La Hire per a la determinació de les dimensions dels suports 

[2]. 

1) Calcula la força F, que representa l’acció de la porció superior de l’arc sobre la part 
inferior. 

2) Després descompon aquesta força F en dues components ortogonals: F1, que passa pel 
punt H del suport (centre de rotació de tot el bloc), i F2, perpendicular, que és la força 
que cal estabilitzar. 
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3) Aleshores calcula la força gravitatòria P (que correspon al pes del pilar més la porció 
d’arc amb la qual forma bloc) i busca quin gruix del pilar HS és el que es requereix per 
contrarestar la força F2 i evitar la rotació dels pilars respecte del punt H del suport A. 

Aquest càlcul significa resoldre l’equació (2.1): 

∑ =⇒= 1220 dPdFMH ··   ( 2.1) 

i La Hire el resol tres vegades. Primer analíticament, considerant totes les variables. Després 
simplificant el càlcul en assimilar el sector inferior de l’arc (el que forma bloc amb el pilar) en una 
prolongació del pilar equivalent en pes. Finalment proposa un mètode gràfic de resolució [2]. 

Aquest segon llibre de La Hire va tenir una repercussió immediata; feia temps que els 
constructors buscaven un procediment científic per calcular els estreps. En particular el primer de 
posar en pràctica aquest mètode d’anàlisi va ser el gran enginyer francès Belidor, qui s’adonà de 
les possibilitats de la teoria de La Hire i de la necessitat de simplificar-ne l’aplicació. Les 
simplificacions de Belidor són: 

1) Per acabar amb la incertesa a l’hora de saber quina és la secció de ruptura, suggereix 
que l’angle “α” de la figura 3 podria ser considerat igual a 45º. 

2) Situa l’empenta al punt mitjà d’aquesta junta o secció de ruptura. 

3) Pren els moments directament des del centre de rotació sense necessitat de 
descompondre la força F en les dues components F1 i F2. 

Finalment, Belidor considerava el tema de la seguretat de l’estrep: advertia que el càlcul donava 
la dimensió justa de l’estrep per al punt d’equilibri i per això recomanava augmentar aquesta 
dimensió en 5 o 6 polzades, o sinó afegir contraforts. El llibre incloïa nombrosos exemples 
d’aplicació a les situacions més usuals en la pràctica de la construcció, i com a conseqüència 
d’això es va convertir ràpidament en el mètode estàndard de càlcul d’estreps d’arcs, voltes i 
cúpules [2]. 

El gran enginyer francès del segle XVIII i primer director de l’escola d’enginyers de camins de 
Paris, Perronet, revolucionà el projecte i la construcció de ponts. Va estendre el mètode de La 
Hire a la construcció de ponts amb arcs carpanells i va elaborar unes taules per al càlcul dels 
arcs dels ponts i els seus estreps, taules que van tenir una gran difusió tant a França com a la 
resta d’Europa [1]. 

Com s’ha comentat, Perronet va millorar molt les tècniques de descindrament de ponts i va 
aconseguir reduir el gruix de les piles gràcies al descindrament simultani. D’altra banda va 
acceptar la teoria de La Hire per al càlcul dels estreps (situant l’empenta a l’intradós del junt de 
ruptura), tot i que en els arcs carpanells, que ell mateix va utilitzar en multitud de construccions, 
considerava que aquest junt de ruptura no es situava a 45 graus, tal i com havia proposat 
Bélidor, sinó que era just a la secció on es produïa el canvi de curvatura de l’arc [2]. 

Cap al 1750, utilitzant aquestes idees, Perronet confeccionà unes taules per al càlcul dels 
estreps de ponts amb arcs de mig punt i arcs carpanells de tres centres, en les quals, segons el 
tipus d’arc i la relació entre la llum i l’alçada dels suports, donava els gruixos necessaris per a la 
clau de l’arc i per als estreps. Perronet també escrigué una memòria, teòrica, que justificava 
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aquestes taules, però no s’arribà a publicar mai, tot i que es conserva un manuscrit complet 
d’una de les primeres versions [2]. 

Després de morir Perronet, Chezy publicà les taules, basades en essència en el mètode de La 
Hire, amb un breu text introductori explicatiu del procés de càlcul. Així, després, aquestes taules 
foren recollides en molts dels tractats de construcció de més difusió de la primera meitat del s. 
XIX, tot i que la teoria de La Hire es considerava àmpliament superada. Perquè tot i que les 
hipòtesis de partida de La Hire donaven molt bons resultats pràctics, era evident que el col·lapse 
dels arcs no es produïa per lliscament entre els junts sinó per rotació de les dovelles al voltant de 
les seves arestes, com ho demostraven les runes d’algunes voltes i els assaigs amb models. Tot 
i així, els bons resultats pràctics i la senzillesa del model matemàtic van fer que les hipòtesis 
d’absència de fregament i de la falca sobrevisquessin més d’un segle [1]. 

2.3.4 Mecanisme de trencada per formació d’articulacions 

A principi del s. XIX ningú no dubtava que la teoria de La Hire tenia una base teòrica defectuosa, 
però malgrat això se seguia usant. Veient l’elevat fregament que realment existeix entre les 
dovelles, resulta difícil de creure, com va passar a Belidor, que l’empenta horitzontal de la volta 
sobre els suports és deguda a l’efecte tascó (o falca) que produeix la part central de la volta que, 
en descendir, empeny els suports enfora. Els experiments amb models de voltes demostraren, ja 
el 1732, que les pedres no llisquen, i que el col·lapse es produeix per formació d’articulacions 
entre les pedres. Couplet escriu la primera contribució sobre aquesta base el 1729 i Coulomb 
estableix la teoria correcta per calcular l’empenta de les voltes el 1773. Els assaigs a gran escala 
de Boistard, el 1800, ratificaren per a arcs i voltes aquesta suposició de com es produïa la fallida 
[1]. 

Ja s’ha vist com Leonardo da Vinci havia observat que el col·lapse d’un arc es produïa per 
formació d’articulacions i no per lliscament, com deia La Hire. El fregament entre les pedres es 
tan gran que impedeix que uns carreus llisquin sobre els altres. Però els textos de Leonardo no 
es van descobrir fins uns centenars d’anys més tard d’haver-los escrit, amb el que es pot dir que 
el primer anàlisi basat en aquesta hipòtesi correspon a P. Couplet. Couplet, després de 
considerar en la seva memòria la hipòtesi d’absència de fregament, considera a la segona part la 
impossibilitat de lliscament, produint-se doncs el col·lapse quan es formen suficients articulacions 
com per convertir l’arc en un mecanisme. Couplet s’ocupa, en primer lloc, del mínim espessor 
d’un arc que és compatible amb la seva estabilitat, i el calcula per a un arc de mig punt i per un 
arc escarsser. Més endavant estudia l’empenta dels arcs per tal de calcular-ne els estreps. 
Couplet fixa arbitràriament la junta de ruptura entre la clau i les arrencades a 45 graus, si bé 
l’error que produeix aquesta hipòtesi és mínim [2]. 

La verificació experimental de l’anàlisi de Couplet arribà més tard, quan el 1732 Danizy publicà a 
les Actes de l’Acadèmia de Montpellier els resultats d’uns assaigs amb petits models d’arcs fets 
d’escaiola, amb els quals demostrava el mecanisme de ruptura proposat per Couplet (figura 
2.10). Posteriorment, Gauthey realitzà també assaigs amb idèntics resultats, que Boistard va 
repetir amb models de majors dimensions (arcs de 2,6 metres de llum), considerant-se a partir de 
llavors com a definitius [1]. 
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Figura 2.10 - Esquerra: col.lapse d'arcs per formació d’articulacions (Danyzy, 1732). Dreta: Assajos de 

col.lapse sobre arcs de vuit peus de llum (Boistard, 1810) [1]. 

Com s’ha vist, Couplet exclou la possibilitat de lliscament entre les dovelles i suposa una cohesió 
nul·la a les juntes, a més de fixar la posició de les articulacions de forma arbitrària. Aquestes 
simplificacions estan plenament justificades (com es podrà veure més endavant), però en el seu 
moment es van considerar com una limitació en la seva teoria. Així, el primer anàlisi 
completament general de la mecànica dels arcs correspon a Coulomb, que al 1776 va presentar 
a l’Acadèmia Reial de Ciències de París una memòria que resultava genial per la seva claredat i 
senzillesa. De fet, Coulomb “resol” el problema de la teoria de l’estabilitat dels arcs de fàbrica, 
establint la base matemàtica de  les diferents formes de col·lapse possibles, incloent la 
possibilitat de lliscament [2]. 

 
Figura 2.11 – Típic mecanisme de col·lapse d’un arc amb càrregues simètriques [2]. 

Coulomb proporcionà un progrés important en la teoria dels arcs. Al seu temps ja se sabia, pels 
experiments amb models, que la típica caiguda dels arcs era com es mostra a la figura 2.11. De 
fet, La Hire ja coneixia aquest model de col·lapse, ja que feia passar les resultants de les forces 
pels punts de contacte entre els diferents blocs. L’aportació de Coulomb a la investigació de 
l’estabilitat dels arcs fou la de concloure que no n’hi ha prou de considerar només el lliscament 
relatiu entre les dovelles, sinó que també cal considerar la possibilitat d’una rotació relativa entre 
aquestes dovelles. En la seva memòria, el 1773, Coulomb contempla simultàniament aquests 
dos tipus de trencament i en fa l’anàlisi següent [2]: 
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Figura 2.12 – Anàlisi realitzat per Coulomb per a determinar el mecanisme de col·lapse d’un arc [2]. 

Considera la meitat d’un arc simètric amb càrregues simètriques (porció ABFE, figura 2.12). 
Anomena  l’empenta horitzontal a la secció central AB i Q el pes de la porció ABDC de l’arc, 
essent CD una secció qualsevol de la meitat de l’arc considerada. Descomponent aquestes 
forces, troba les components normal i tangencial que actuen en el pla CD, que són: 

)·sin()·cos( αα QH +  component normal ( 2.2) 

)·sin()·cos( αα HQ −  component tangencial ( 2.3) 

on α és l’angle entre aquest pla CD i el vertical AB. 

La reacció enfront del lliscament de la porció ABCD al llarg del pla CD ve donada per l’expressió 
(2.4): 

AQH ·))·cos()·cos(·( τααµ ++   ( 2.4) 

on µ és el coeficient de fregament i τ·A és la resistència total de l’arc al lliscament al llarg del pla 
CD. Aleshores Coulomb vol trobar els límits de H, és a dir, els valors màxim i mínim, per tal que 
el lliscament no pugui ser possible. 

Quan l’empenta H és massa petita, s’inicia un lliscament cap avall de la porció superior, 

)·sin()·cos( αα HQ >   ( 2.5) 

i per tant: 

AQHHQ ·))·sin()·cos(·()·sin()·cos( τααµαα ++=−   ( 2.6) 

Aïllant H en funció de l’angle α en l’expressió (2.6) troba aquest límit inferior, Hmin: 
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)·cos()sin(
·)·sin(·)·cos(

min αµα
ταµα

+
−−

=
AQQH   ( 2.7) 

De la mateixa manera, troba el límit superior, Hmàx, que provocaria un lliscament cap amunt de la 
porció ABDC, quan Q·cos(α)<H·sin(α), aleshores: 

AQHQH ·))·sin()·cos(·()·cos()·sin( τααµαα ++=−   ( 2.8) 

I aïllant H s’obté: 

)·cos()sin(
·)·sin(·)·cos(

max αµα
ταµα

−
++

=
AQQH   ( 2.9) 

Per tant, per evitar el lliscament de la porció ABDC de l’arc, cal que l’empenta H respecti aquests 
dos límits: Hmín (2.7) < H < Hmàx (2.9). 

Quan tracta el problema de la rotació relativa entre les dues porcions, Coulomb ho fa de manera 
similar, és a dir, buscant uns límits superiors i inferiors que l’empenta H’ ha de respectar per 
evitar aquesta mena de fallida.  

En considerar el punt D centre de rotació (figura 2.12), l’equilibri de moments imposa que: 

11 aQhH ·'· =   ( 2.10) 

i per tant, 

1

1

h
aQH ·'=   ( 2.11) 

En canvi, en considerar el centre de rotació situat al punt C (figura 2.12), aleshores: 

22 aQhH ·'· =   ( 2.12) 

i per tant, 

2

2

h
aQH ·'=   ( 2.13) 

Per trobar el valor mínim de H’ en l’expressió (2.11), suggereix que el punt d’aplicació de 
l’empenta s’hauria de desplaçar cap amunt, fins al punt A (figura 2.12), engrandint h1. L’empenta 
ha de complir que H’mín<H’<H’màx. 

Després, dels seus estudis de casos pràctics, Coulomb conclou que usualment per al disseny 
d’un arc es necessita tenir en compte només els límits (2.11) i (2.13). Aquest és el mètode d’atac 
de Coulomb. 

Coulomb no dóna les regles definitives per dissenyar arcs, però determina els límits per a 
l’empenta necessaris per a l’estabilitat. Per aquesta raó el valor del treball de Coulomb no va ser 
apreciat pels enginyers del seu temps, però poc més tard, ja al s. XIX, quan es desenvoluparen 
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els mètodes gràfics per calcular aquests límits (2.11) i (2.13), les seves idees van ser usades 
extensament pels constructors d’arcs. 

La teoria de Coulomb, sense exemples pràctics, trigà a ser assimilada. Uns 50 anys més tard 
Audoy la redescobrí i la desenvolupà per oferir fórmules més pràctiques, tot i que encara eren 
amb una expressió matemàtica excessivament complicada. Durant la primera meitat del s. XIX 
els dissenyadors d’arcs seguiren usualment la teoria de Coulomb i assumiren que un arc es 
trenca en quatre peces, tal com es mostra a la figura 2.11. L’aplicació pràctica d’aquesta teoria 
va representar les següents suposicions [2]: 

1) Se suposa que l’empenta horitzontal H s’aplica en el punt més alt, A, de la secció 
transversal AB (figura 2.12). 

2) L’empenta H, juntament amb el pes Q de la porció ABDC de l’arc i la sobrecàrrega en 
aquesta porció dóna una resultant R que passa pel punt D (figura 2.12). 

3) La secció transversal CD es troba quan l’empenta H assoleix el valor màxim (figura 
2.12). 

La dificultat principal d’aquesta anàlisi rau a trobar la localització de la secció transversal de 
fractura CD (figura 2.12). Aquest problema es resolia usualment amb un mètode de prova i error 
[2]. 

El procés imposava calcular, per a algunes determinades localitzacions presumibles de la secció 
CD (figura 2.12): 

1) el pes Q de la porció d’arc segons la secció considerada (en funció de l’àrea del sector 
de corona circular i de la densitat del material). 

2) el punt d’aplicació d’aquest pes (el centre de gravetat del sector de corona). 

3) finalment, el valor corresponent de l’empenta H, que s’havia de calcular per les 
equacions de l’estàtica. 

Per trobar el valor màxim de H amb suficient precisió aquest càlcul s’havia de repetir força 
vegades, i des d’aquell moment el treball es tornà analític i demanava invertir molt de temps. Per 
simplificar el treball es prepararen unes taules que donaven el pes i la posició del centre de 
gravetat de la porció ABDC de l’arc per localitzar la secció BC en alguns tipus d’arcs . Un cop 
localitzada la secció de fractura i el corresponent valor d’empenta màxima Hmàx, la dimensió EF a 
la base inferior del suport s’havia de fixar de manera que el moment del pes de la meitat de l’arc 
ADEF respecte de l’eix F contrarestés l’acció de Hmàx aplicada en A amb un factor de seguretat 
(figura 2.12). 

2.3.5 Línia d’empentes i resistència de materials 

Coulomb ja havia mencionat que, en un arc, l’empenta H havia d’actuar a una certa distancia del 
punt A, punt superior de la clau, a l’extradós de l’arc, ja que havia d’haver-hi àrea suficient per 
distribuir l’esforç. Igualment en la secció del suport, la reacció R havia d’actuar a una certa 
distància del punt D, a l’intradós. Navier afegeix una discussió molt important sobre aquesta 
qüestió. Assumeix que l’esforç normal al llarg de les seccions transversals AB i CD (figura 2.13) 
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es distribueix d’acord amb una llei lineal que s’anul·la en els punts B i C on, d’acord amb la teoria 
de Coulomb, comença la fissura quan es produeix el trencament [2]. 

 
Figura 2.13 – Distribució lineal de tenisons proposada per Navier [2]. 

A partir d’aquest fet es dedueix que en els punts A i D la tensió resulta ser el doble que no pas si 
s’obté en el supòsit d’un repartiment uniforme d’un mateix esforç (naturalment, sobre un mateix 
cantell e el repartiment uniforme (rectangular) dóna una tensió màxima que té com a valor la 
meitat de la tensió màxima fruit d’un repartiment triangular). També es dedueix d’aquest fet que 
les forces resultants H (empenta a la clau) i R (reacció en el suport) han de ser aplicades a la 
distància d’un terç del cantell e de la secció transversal des dels punts A i D, respectivament, ja 
que la resultant del sistema triangular de tensions ha de passar pel baricentre del triangle, que 
sempre se situa a un terç. D’aquí prové la coneguda regla del terç central. 

Amb aquests nous punts d’aplicació de les forces H i R, Navier va posar les bases per trobar la 
manera de valorar Hmàx que ens ha arribat fins als nostres dies. Efectivament, a partir de la 
resultant de les càrregues gravitatòries i coneixent el gruix de la clau i el punt d’aplicació de la 
resultant R en el suport, és possible trobar la dimensió del suport CD (figura 2.13) que garanteixi 
que no se sobrepassaran les tensions màximes que admet el material. La nova posició de les 
forces H i R guanyaren l’acceptació general i es van adoptar en el treball futur en l’anàlisi d’arcs 
[2]. 

Entre 1830 i 1840 apareix el concepte de la línia d’empentes, que permetrà incloure la quasi 
oblidada teoria de la catenària invertida de Hooke (només a Anglaterra i alguns casos aïllats a 
Alemanya van continuar aprofundint en aquesta teoria) dintre les hipòtesis de trencada de 
Coulomb. Per obtenir la línia d’empentes imaginem una fàbrica formada per un conjunt de blocs 
separats per plans, o alternativament, imaginem un sistema de plans que divideix hipotèticament 
la fàbrica en blocs (figura 2.14). Es defineix la línia d’empentes com el lloc geomètric dels punts 
de pas de la resultant de les forces per cadascun dels plans de tall [1]. 

La forma de la línia d’empentes, per tant, dependrà bàsicament de la geometria de la fàbrica, 
però també del sistema de plans de tall considerats. En aquestes condicions la resultant no té 
perquè ésser tangent a la línia d’empentes, a diferència del que passava amb la corba d’equilibri 
definida per Hooke i Gregory. 

Aquesta idea ja va ser intuïda amb anterioritat per Thomas Young, però la formulació rigorosa es 
produeix de forma quasi simultània i independent per Gertsner (Alemanya), Méry (França) i 
Moseley (Anglaterra) [1]. 
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Figura 2.14 – Línia d’empentes en un massís de fàbrica (Moseley, The mechanical principles of engineering, 

1843) [1]. 

F. J. Gerstner és, aparentment, l’autor de la primera investigació sobre línies de pressions. 
Gerstner començà amb l’anàlisi dels ponts penjats, tractà la catenària i donà taules per a la 
construcció d’aquesta corba. Aleshores indicà que aquesta corba, invertida, havia de ser la més 
adequada per a un arc amb una secció constant. Amb aquesta consideració, i considerant 
només l’acció del seu propi pes, va veure clar que aquest tipus d’arc treballaria sempre a 
compressió. Com que els arcs circulars i el·líptics s’utilitzaven molt freqüentment, Gerstner va 
investigar la qüestió de com s’hauria de distribuir la intensitat de la càrrega de tal manera que les 
línies de pressió prenguessin la forma dels cercles o les el·lipses. Així va mostrar que, a la 
pràctica, la càrrega distribuïda és diferent de l’obtinguda teòricament en un cas ideal. Amb això 
va veure que, en realitat, no sols calia prendre en consideració la compressió sinó que també hi 
havia una mica de flexió en la mesura que la línia de pressions se separava de la línia mitjana de 
l’arc [4]. 

Finalment, també va demostrar que el problema és estàtic i indeterminat i que és possible 
construir un infinit nombre de línies de pressions amb les quals satisfer les condicions d’equilibri i 
que passin a través de diferents punts de la clau de l’arc i dels encastaments. Cadascuna 
d’aquestes corbes té un valor diferent de l’empenta horitzontal H. Per convertir el problema en 
determinat, Gerstner va emprar finalment algunes assumpcions arbitràries pel que fa a la posició 
veritable de la corba de pressions [4]. 

Henry Moseley investigà sobre la posició veritable de la línia de pressions en un arc. El principal 
mèrit del treball de Moseley és que introduí els mètodes dels enginyers francesos a Anglaterra, 
així que els seus escrits representaren un considerable progrés en la literatura de l’enginyeria 
anglesa d’aquell temps. Moseley esdevingué interessant pels problemes indeterminats d’estàtica 
i va introduir el principi de la Reacció Mínima en les seves solucions. Finalment, Moseley també 
desenvolupà un mètode per aplicar aquest principi en l’anàlisi dels arcs [4]. 

El tractament de Moseley és molt rigorós, altament matemàtic, i representa el primer intent amb 
èxit de formular una teoria general sobre els arcs de fàbrica, considerats un conjunt de blocs 
rígids en contacte sec i directe. Amb la corba d’equilibri de Hooke, la resultant en cada punt era 
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tangent a la corba. La corba de resistència de Moseley, en canvi, depèn de la geometria del 
sistema de plans de junta entre blocs.  

La memòria de Méry va ser dirigida específicament als enginyers, escrita de forma clara i 
senzilla, i amb nombrosos exemples pràctics que estan en relació amb els resultats dels assaigs 
de Boistard. Moseley i Méry formularen explícitament la condició d’estabilitat d’un arc: “Només 
cal que la línia de pressions estigui continguda en el seu interior”. L’empenta mínima correspon a 
la línia de pressions més peraltada i la màxima a la més rebaixada. El problema és indeterminat 
ja que amb un gruix suficient l’arc pot contenir infinites línies de pressions [4]. 

El mètode de Méry per a l’avaluació de les línies de pressions resulta molt senzill i aporta 
simplificacions considerables [2]: 

1) Proposa redibuixar l’extradós de l’arc de tal manera que la sobrecàrrega del material de 
reblert es converteixi en un gruix afegit de pes equivalent. Així ho transforma tot en un 
sol material amb una sola densitat. 

2) Considera, a efectes del càlcul de la línia de pressions, aquest nou arc subdividit segons 
plans verticals, separats sempre per un valor constant d. Amb aquestes porcions d’arc, 
en ser d tan petit com el dibuix permeti, es pot assimilar l’àrea del segment circular a la 
d’un trapezi, és a dir, que converteix les línies corbes de l’intradós i l’extradós en línies 
poligonals. Això facilita molt el treball i aquesta imprecisió no té importància si d és 
realment petit. 

3) L’àrea de cada trapezi serà A = (b1 + b2) · d / 2 però en ser d constant per a tots els 
trapezis, aleshores per a cada trapezi (b1 + b2) és un segment proporcional a la seva 
àrea, amb una raó de proporcionalitat coneguda. 

4) Localitza el junt de ruptura en el pla que formi 60º amb el pla vertical de simetria de la 
volta. 

5) Estableix els punt de pas de la línia de pressions pel terç superior a la clau i pel terç 
interior en el junt de ruptura. 

6) Troba la resultant de les càrregues gravitatòries sobre la porció de l’arc considerada, Q, i 
troba gràficament la direcció i la magnitud de la reacció i de l’empenta H, utilitzant les 
dues premisses bàsiques (han de ser concurrents en un punt i han de passar pels punts 
suposats inicialment a la clau i al suport). 

7) A partir del valor de H ja es pot traçar la línia de pressions component aquesta empenta 
amb les diferents components gravitatòries fruit de subdividir l’arc segons plans verticals 
separats una dimensió d constant.  

Amb el següent dibuix (figura 2.15) es mostra l’escassa diferència en la corba de pressions 
obtinguda si es contemplen els junts verticals o radials. Aquest fet valida la simplificació de Méry i 
els seus mètodes gràfics, entre els quals val la pena destacar una senzilla construcció gràfica 
que facilita l’obtenció del centre de gravetat de cada trapezi i també un segment proporcional a 
l’àrea continguda. 
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Figura 2.15 – Esquerra: línia de pressions obtinguda amb plans verticals de tall. Dreta: línia de pressions 

obtinguda amb plans radials de tall [2]. 

Segons Méry, per garantir l’estabilitat n’hi ha prou si es dóna a l’arc gruix suficient perquè pugui 
contenir tota la línia de pressions i si s’assegura també que les tensions no superen la desena 
part de la tensió límit de ruptura del material a compressió [2]. 

El treball de Moseley va atraure l’interès dels enginyers alemanys i uns anys més tard, Hermann 
Scheffler va intentar millorar la teoria de Moseley introduint la consideració de la resistència del 
material de l’arc. Scheffler fa notar que si la línia de pressions passa a través dels punts extrems 
en la secció per la clau i en la secció de ruptura, la tensió esdevé infinitament gran en aquests 
dos punts. Per eliminar aquesta dificultat, Scheffler proposa que la línia de pressions es mogui 
dins de l’arc i considera que la veritable línia de pressions serà la línia per la qual la tensió 
màxima en els esmentats punts extrems arribi al valor de la tensió última del material [1]. 
D’alguna manera aquesta és la discussió que ja havia introduït Navier (figura 2.13).  

2.3.6 El càlcul gràfic de línies d’empenta 

El càlcul analític de les línies de pressions era encara massa feixuc perquè esdevingués una 
eina útil als enginyers. La utilització dels polígons funiculars i de forces va simplificar 
enormement el procés i va portar, a partir de mitjans del segle XIX, la popularització del càlcul 
gràfic com a eina de càlcul de línies de pressions més comunament usada entre arquitectes i 
enginyers [1]. 

 

Malgrat tot, no va ser fins a Karl Culmann, el 1866, amb el seu llibre L’estàtica gràfica, que 
realment es popularitzaren tots els mètodes gràfics, inclosos els càlculs de línies de pressions. 
Després d’aquest llibre es publicaren desenes de centenars de llibres sobre estàtica gràfica, que 
sempre tenien un o diversos capítols dedicats als arcs i les voltes de fàbrica, als estreps i a les 
línies de pressions [1]. 

2.3.7 El problema de la indeterminació 

Com ja s’ha comentat, el problema de la obtenció de la línia d’empentes d’un arc és la seva 
indeterminació. Aquesta indeterminació era vista com un defecte en la teoria de les línies 
d’empentes per molts enginyers de l’època. En conseqüència, en la segona meitat del segle XIX 
molts autors centraren els seus esforços en obtenir la “veritable” línia d’empentes [1]. 
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Moseley, juntament amb Gertser, Méry, i Scheffler optaren pel principi de Reacció Mínima, que 
gaudí de gran difusió. Culmann ho va intentar utilitzant el principi de l’esforç mínim, que establia 
que de totes les línies possibles, la veritable era la que més s’apropava a la línia mitja de l’arc. 
Altres enginyers intuïren, ja llavors, el Teorema Fonamental de l’Anàlisi Límit i afirmaren que n’hi 
havia prou amb trobar una línia d’empentes continguda dins de l’arc que complís certes 
condicions (com ara que estigués continguda dins del terç central de la secció), per assegurar 
que l’arc era estable. Rankine fou qui expressà aquest enunciat, sense demostració, i aquesta 
“regla” es convertí en pràctica habitual durant la segona meitat del segle XIX i principis del segle 
XX [1]. 

Aquest enfocament té certa similitud al plantejat anys enrera per Gregory fent referència a la 
corba d’equilibri o catenària invertida.  

2.3.8 El càlcul analític 

Yvone Villarceau va intentar demostrar que l’obra de fàbrica està sotmesa sempre a tensions 
molt baixes de compressió, molt menors que les que realment pot resistir el material petri que la 
conforma. D’aquesta forma es pot considerar que la ruptura d’una arc és una qüestió de simple 
equilibri que depèn més de la geometria de l’arc que no pas de l’abast d’uns determinats valors 
límits. 

Per fer aquesta demostració va utilitzar l’exemple d’una columna prismàtica, considerada 
idealment sense cap mena d’inestabilitat, i es preguntà quina seria l’altura màxima que podria 
assolir abans no trenqués a compressió per la base degut al seu propi pes. El càlcul que aquest 
plantejament representa és senzill: és una simple relació entre la tensió de ruptura i la densitat o 
el pes específic del material. Per a una pedra sorrenca de tipus mitjà (σmax=45 N/mm2; γ=24 
kN/m3) feu el següent raonament [2]: 

El pes de la columna màxima es pot expressar com:  

max·· hAN γ=   ( 2.14) 

Llavors la tensió en la base de la columna és el pes dividit per l’àrea, que ha de ser menor que la 
tensió màxima suportada per la pedra: 

maxmax· σγ ≤= h
A
N   ( 2.15) 
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===
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Amb la qual cosa una columna ideal podria tenir quasi 2 km abans no trenqués per compressió 
degut al seu propi pes. 

En el treball sobre els ponts en arc, Villarceau va veure clar que el problema és estàtic i 
indeterminat i que la solució completa requereix la consideració de les deformacions elàstiques. 
Però de totes maneres, després, en la seva llarga memòria, estableix que la teoria de les 
estructures hiperestàtiques no és l’eina adequada per al càlcul dels arcs [2]. 
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El mètode de Villarceau és invers al plantejat fins aleshores. A partir d’un sistema de càrregues 
conegut (pes propi més sobrecàrregues), busca la línia de pressions, i prenent aquesta com a 
línia mitja de l’arc i amb el gruix necessari per garantir el marge de seguretat enfront de la ruptura 
per compressió del material que ell mateix havia proposat abans, troba el disseny òptim de l’arc 
per resistir les càrregues considerades [1]. 

L’equació diferencial que totes aquestes premisses imposen per trobar la línia de pressions 
esdevé complicada. Per això, per visualitzar la solució amb un profit pràctic, Villarceau va 
calcular nombroses taules que permetien obtenir de manera pràctica la línia mitja de l’arc i el 
gruix en cada cas particular. Les taules encara són útils avui en dia [2]. 

En conclusió, Villarceau enceta el debat de considerar l’arc una barra corba i elàstica per 
resoldre l’hiperestatisme amb les equacions de compatibilitat de deformacions, però en aquesta 
discussió finalment menysprea l’efecte de l’elasticitat dels materials i inverteix el problema. No 
calcula un arc donat sinó que busca donar-hi la millor forma, la que identifiqui la línia central de 
l’arc amb la línia de pressions, per garantir l’estabilitat fins i tot després de la deformació. 

J. A. C. Bresse tracta les barres corbades i la seva aplicació en la teoria d’estructures. Aquesta 
va ser l’aportació més gran de Bresse a la ciència de l’enginyeria, la teoria de les barres corbes 
amb la seva aplicació al disseny dels arcs, amb la qual va donar una solució completa per als 
arcs elàstics d’extrems encastats. En els seus estudis de deformació de barres corbes en el pla 
de la curvatura, Bresse no sols considera el canvi de curvatura, que ja havia investigat abans 
Navier, sinó també l’allargament axial de la barra. Un estudi molt rigorós enfocat, sobretot, a 
estructures arquejades metàl·liques [2]. 

El plantejament de Bresse és nou i modern. Amb ell s’inicia una altra etapa en el càlcul dels arcs, 
que culminarà al s. XX i s’accentuarà amb el desenvolupament de la informàtica, en la qual el 
càlcul analític substitueix plenament el càlcul gràfic. Aquesta nova etapa ha perdut, però, la visió 
intuïtiva de la mecànica, que és justament aquella visió clara i directa que tenia, per exemple, 
Gaudí i que li permetia copsar ràpidament solucions als problemes estructurals dels dissenys 
que proposava. 

2.4 Tècniques actuals d’anàlisi d’arcs de fàbrica 

2.4.1 Plantejament 

Europa és el bressol del món antic i posseeix un extens patrimoni arquitectònic de gran valor 
artístic i històric. Tot i que actualment ja no es construeixen arcs de fàbrica, el seu estudi resulta 
molt interessant, doncs existeixen nombroses estructures d’aquest tipus que són part de les 
infrastructures viàries de molts països i moltes d’elles ho són del patrimoni històrico-arquitectònic. 
Així doncs, actualment l’estudi d’arcs de fàbrica es centra en l’estudi de construccions antigues. 

La major part d’aquestes construccions antigues, i especialment aquelles que es mantenen en 
servei, necessiten alguna forma de reforç, o si més no, i degut al seu propi envelliment, d’un 
estudi del seu estat actual i de la seva capacitat resistent enfront de les noves accions a les pot 
arribar a ésser sotmesa. 

L’estudi d’aquestes construccions presenta algunes dificultats a l’especialista. En primer lloc el 
desconeixement de l’estat de l’estructura i els materials que la conformen fan que siguin la 
inspecció i l’experimentació els primers passos que haurà d’emprendre el tècnic, doncs permeten 
un anàlisi acurat de diversos aspectes a tenir en compte en l’estudi [5]. 
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En segon lloc la complexitat geomètrica d’aquest tipus de construccions, unit a l’heterogeneïtat 
dels materials emprats i a un seguit d’accions cícliques històriques de tipus ambiental, 
reològiques o químiques fan que els estats tensionals i deformacionals de l’estructura puguin 
haver sofert importants canvis i la capacitat resistent de l’arc se’n ressenteixi. Per aquest motiu 
tot tipus d’inspecció i experimentació és convenient acompanyar-la de models numèrics que 
ajudin a interpretar millor els resultats els assaigs mitjançant una simulació [5]. 

L’analista de construccions antigues ha de parar especial atenció als següents punts [5]: 

• Coneixement del comportament real dels materials involucrats i de les tècniques de 
construcció històriques. 

• Utilització de les eines de càlcul , amb consciència de les hipòtesis admeses i de les 
limitacions dels mètodes utilitzats. 

• Integració en grups de treball multidisciplinars on es combinin les tasques d’anàlisi amb 
els treballs experimentals i les mesures in situ. 

2.4.2 Inspecció i experimentació 

La caracterització del comportament mecànic d’una estructura antiga es realitza a través 
d’assaigs a diferent nivell, en funció de les dimensions de l’element assajat. En el cas específic 
d’estructures de fàbrica és possible distingir quatre grans categories d’assaigs emprats en la 
seva caracterització [5]: 

• Assaigs sobre les components (peces i morter per separat) 

• Assaigs sobre acoblaments constituïts per un nombre reduït de peces, també 
denominats micro-elements. 

• Assaigs sobre elements estructurals complets, tal com murs, pilars o arcs aïllats, també 
anomenats macro-elements. 

• Assaig sobre l’estructura completa, tal com proves de càrrega o l’auscultació.  

Els dos primers assaig es realitzen a laboratori, mentre que els dos últims és interessant poder-
los realitzar in situ. Difícilment s’empren en una mateixa estructura i de forma simultània assaigs 
de cadascuna de les categories [5]. No obstant existeix una correlació empírica entre ells gràcies 
als nombrosos treballs d’investigació realitzats, com ho és la determinació de la resistència 
global de la fàbrica a partir de les resistències particulars dels seus components (2.17). Els valors 
de K estan tabulats a l’Eurocodi 6 en funció del percentatge i mida dels buits en les peces. 
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Entre els diferents assaigs in situ destaquen els no destructius (NDT), donat que seran menys 
perjudicials per al patrimoni arquitectònic. Entre els assaigs que proporcionen bàsicament 
informació qualitativa de les característiques mecàniques dels materials es poden citar: martell o 
escleròmetre d’Schmidt, anàlisi químic, difracció de raigs X, detectors electromagnètics, radar, 
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endoscòpia, ultrasons (UPV o “ultrasonic pulse velocity”); mentre que altres proporcionen, a més 
a més, certa informació quantitativa: ruptura de testimonis de 50-60 mm de diàmetre obtinguts 
per perforació, penetròmetre Windsor, penetròmetres convencionals, energia de perforació (en 
fase d’investigació, ruptura de mini testimonis de morter (difícil execució), “bond wrench” 
(adherència entre la peça i el morter dels junts horitzontals), “shove test” i gats plans [5]. 

Les mostres per assaigs a laboratori poden presentar alteracions pel transport i extracció, i 
també per l’extracció del seu medi, de manera que el seu estudi pot no ser representatiu, doncs 
l’extracció de panells s’ha de realitzar en zones de fàcil accés, no comportin un deteriorament 
estètic i no originin cap risc estructural. Per aquest motiu s’han desenvolupat tant les tècniques 
d’experimentació in situ. Malgrat tot, de la relació d’assaigs abans esmentada, únicament els 
gats plans i el “shove test” proporcionen informació directa sobre les propietats dels materials, i 
els gats plans són els que difusió han tingut donada la seva senzilla execució i fiabilitat dels 
resultats [5]. 

La tècnica consisteix en la introducció d’un gat de pocs mil·límetres d’espessor dins d’un junt 
horitzontal del que se li ha extret el morter prèviament. Així es poden registrar les pressions del 
gat i les deformacions simultànies que experimenta la fàbrica en la direcció perpendicular als 
junts horitzontals. Un cop finalitzat l’assaig es pot extreure fàcilment el gat i emplenar de nou el 
junt amb morter. La proveta és assajada en les seves condicions reals inalterades. A més a més, 
l’assaig es realitza sobre un macro-element, que proporciona característiques representatives del 
comportament mitjà de l’obra de fàbrica [5]. 

2.4.3 Anàlisi estructural 

En afrontar l’anàlisi estructural d’una construcció antiga, el tècnic té a la seva disposició una sèrie 
de mètodes que és possible classificar en tres grans grups [5]: 

• Mètodes basats en les teories clàssiques, essencialment fonamentats en la visualització 
de formes simples d’equilibri. 

• Mètodes inscrits en la mecànica del medi continu, habitualment mantenint la hipòtesi de 
material elàstic lineal. 

• Mètodes més sofisticats, de tipus no lineal, que mitjançant la inclusió d’equacions 
constitutives adequades per al material (obra de fàbrica de maó o la maçoneria), 
reprodueixen els principals aspectes del seu comportament real. 

A continuació s’exposen els trets fonamentals de cada tipologia d’anàlisi, els seus avantatges i 
les seves limitacions. 

2.4.3.1 Mètodes clàssics 

Com s’ha vist en aquest capítol, les dificultats que presenta l’anàlisi d’estructures de 
fàbrica per a l’enginyer actual ja foren descobertes pels primers tècnics, que intentaren 
aplicar les seves eines de càlcul a aquest tipus de construccions. La teoria de la 
Resistència de materials de mitjans del segle XIX constituïa l’única eina desenvolupada 
per analitzar genèricament estructures estàticament indeterminades. En aplicar aquesta 
tècnica per analitzar la resistència d’estructures d’obra de fàbrica, els enginyers de l’època 
trobaren importants desajustos, principalment pel fet que en algunes zones d’estructures 
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existents, aparentment intactes, l’anàlisi predeia tensions de tracció, sovint força elevades 
[5]. 

Els especialistes de l’època arribaren a creure que la fàbrica podia arribar a resistir 
traccions importants, tot i que eren conscients que el material no compleix les hipòtesis del 
comportament elàstic. En qualsevol cas el fet que la línia de pressions estigués continguda 
dins del nucli central de la secció (regla del terç central) era condició suficient d’estabilitat 
estructural [5]. 

Tal i com descriu Heyman (1982), en aplicar Castigliano el seu conegut teorema al pont 
Mosca de Torí, constituït per un arc de 45 metres de llum construït l’any 1827, va haver de 
constatar que la línia de pressions no sempre es trobava dins del nucli central de la secció. 
En consonància amb els càlcul, Castigliano observà l’obertura dels junts a l’extradós de 
l’arc, a prop de les arrencades, un fenomen que resulta freqüent en arcs rebaixats. Això 
portà a Castigliano a realitzar un segon anàlisi considerant que una part del material no 
contribuïa a la resistència, realitzant així un anàlisi no lineal aproximat. 

El fet que la ciència de la resistència de materials no fos adequada per a l’obra de fàbrica, 
quan tan bé havia servit per a la fusta, l’acer i el formigó, va sorprendre als enginyers de 
l’època, fet que no deixa de tenir cert interès doncs resulta indicatiu de les dificultats que 
comporta l’anàlisi d’aquest material i de la possibilitat que els mètodes més convencionals 
resultin inadequats. Actualment aquestes dificultats segueixen sent causa de desconcert 
entre els tècnics, habituats a tractar estructures i materials moderns. Cal tenir en compte 
que la utilització de mètodes moderns en l’anàlisi de construccions antigues pot produir 
una inadequada percepció de la realitat resistent de la mateixa, i com a conseqüència, 
arribar a plantejar intervencions inadequades [5]. 

Seguint en la mateixa línia dels mètodes clàssics basats en formes simples d’equilibri, el 
mètode de l’anàlisi límit, com es veurà en el següent capítol, es pot utilitzar per avaluar la 
resistència de la tipologia estructural que és objecte d’estudi en la present tesina: els arcs 
de fàbrica. Com s’ha vist anteriorment, Coulomb fou el primer en aplicar els mètodes 
d’anàlisi límit als arcs, determinant la línia de pressions, establint els valors límit per a les 
reaccions i obtenint el mecanisme de trencada, establint la condició d’estabilitat en la 
inclusió de la línia de pressions dins de la secció. 

Aquesta visió del funcionament de la fàbrica fou plasmada anys més tard en les tres 
hipòtesis formulades per Heyman (1982), que permeten aplicar els teoremes de l’anàlisi 
límit basats en la teoria de la plasticitat. En el capítol 3 de la present tesina es 
desenvolupa àmpliament la tècnica de l’anàlisi límit aplicada a arcs d’obra de fàbrica. 

Amb tot, les principals limitacions pràctiques dels mètodes clàssics són [5]: 

• La difícil o virtualment impossible aplicació a construccions complexes (edificis 
sencers) o arcs múltiples. 

• La incapacitat per a proporcionar algun tipus d’informació relativa a la deformació 
de l’estructura, tant en servei com en ruptura. 

• La incapacitat per considerar altres mecanismes de ruptura fora de la formació 
d’articulacions, sobretot els de tipus no lineal geomètrics. 
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De fet, la funció principal d’aquests mètodes era la de caracteritzar la càrrega última. 

2.4.3.2 Anàlisi com a medi continu 

L’anàlisi elàstica lineal és encara, avui en dia, l’eina més utilitzada per a l’estudi global 
d’estructures antigues, gràcies al gran desenvolupament que han experimentat els 
mètodes informàtics, a la popularització del mètode dels elements finits i a la disponibilitat 
de programes comercials amb aquest tipus d’anàlisi implementada. 

Com és sabut, aquest anàlisi comporta la consideració de l’estructura com un cos continu, 
deformable i d’un material amb un comportament mecànic que es pot descriure mitjançant 
les equacions de l’elasticitat lineal. En conseqüència, la seva utilització en l’anàlisi 
d’estructures d’obra de fàbrica presenta contradiccions obvies, doncs aquest és un 
material fràgil, amb una gairebé nul·la resistència a tracció i amb una gran tendència a la 
localització del dany [5]. 

Hi ha diversos factors que han afavorit l’ús d’aquests mètodes en construccions antigues, 
com són el fet de poder realitzar fàcilment models geomètrics molt detallats i globals, de 
manera que fins i tot una petita esquerda pot representar-se com una discontinuïtat entre 
elements. La compatibilitat de moviments fa que es puguin simular una gran varietat 
d’accions, però té la contrapartida que reprodueix camps de tensions de tracció inexistents 
i, en conseqüència , pot representar malament l’equilibri de l’estructura [5]. 

Mentre l’anàlisi límit no verifica la compatibilitat de moviments, l’anàlisi elàstica no 
proporciona l’equilibri real de l’estructura. 

D’altra banda l’elasticitat ignora l’autèntica cinemàtica de l’obra de fàbrica, especialment si 
aquesta es troba en fases avançades de càrrega, on les hipòtesis de petits desplaçament 
ja no són vàlides. En qualsevol cas i de forma genèrica és possible afirmar que l’anàlisi 
com a medi continu elàstic constitueix una eina auxiliar excel·lent que s’ha d’utilitzar amb 
coneixement de les seves limitacions i sense la pretensió d’obtenir resultats exactes. Fins i 
tot disposant de mètodes més sofisticats, resulta sempre convenient i útil començar amb 
un primer estudi d’aquest tipus [5]. 

2.4.3.3 Mètodes no lineals 

A partir de la simulació numèrica mitjançant elements finits, és possible adquirir un major 
grau de detall i realisme per avaluar el comportament resistent de les estructures de 
fàbrica que el proporcionat pels models elàstics lineals, incorporant a la acurada 
reproducció geomètrica pròpia d’aquesta tècnica, el comportament real dels materials que 
la conformen, necessàriament implementada en models d’anàlisi no lineals. Durant les 
dues últimes dècades, i a partir de l’evolució que han experimentat les modernes 
tècniques de càlcul per ordinador basades en el mètode dels elements finits (MEF), s’han 
proposat models específicament desenvolupats per a l’anàlisi d’estructures de fàbrica que 
incorporen aspectes del comportament com les resistències reals a tracció i compressió, la 
degradació de la rigidesa causada per la fissuració en zones traccionades o sotmeses a 
esforços de tall, etc. [5]. 

Es distingeixen dos tipus de models no lineals per a l’anàlisi d’estructures de fàbrica: els 
micromodels i els macromodels. 
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En els micormodels el comportament global de material compost es simula mitjançant una 
discretització geomètrica detallada de la cartografia dels materials components, 
incorporant les lleis constitutives no lineals de comportament específiques de cadascun 
d’ells. Així, es representen per separat les peces i el morter dels junts. En els 
macromodels es considera l’obra de fàbrica com un material continu amb una determinada 
equació constitutiva, incloent una relació tenso-deformacional i un criteri de ruptura [5]. 

Els resultats obtinguts amb un micro o amb un macromodel, a part de requerir una gran 
capacitat de càlcul, són molt sensibles a les dades suposades de les propietats 
mecàniques dels materials. A la pràctica, la possibilitat de desenvolupar totes les activitats 
necessàries per a l’adquisició d’aquesta informació es presenta molt poques vegades. En 
general és necessàri arribar a un compromís entre el grau de realisme, la utilitat dels 
resultats i l’esforç necessari per aconseguir-los. Els autors han comprovat que en un gran 
nombre de casos la utilització d’un mètode de càlcul no lineal que tingui en compte la molt 
baixa resistència a tracció de la fàbrica resulta satisfactori [6]. 

2.4.4 Intervencions 

Qualsevol intervenció sobre una construcció antiga ha de partir d’un profund coneixement sobre 
la seva naturalesa resistent i la seva concepció estructural. En cas contrari es poden ocasionar 
interpretacions incorrectes sobre el seu estat real i les autèntiques necessitats de reparació, i per 
tant, arribar a plantejar intervencions de reforç inadequades, per no dir errònies. 

En aquest sentit, la simulació numèrica realitzada a partir de models informàtics detallats, que 
incorporen una part molt important de dades obtingudes experimentalment, permet arribar a un 
coneixement suficientment profund del comportament resistent. Els tècnics disposen d’una 
àmplia gamma d’eines experimentals entre les que han d’escollir les més adients per aconseguir 
la informació necessària, tant per al propi estudi com per a la realització del model numèric, que 
és l’autèntic banc de proves de l’enginyer estructuralista [5]. 

De la interacció entre l’experimentació i la simulació numèrica sorgeix el comportament resistent 
de la construcció, de manera que es pot dissenyar una intervenció mínima i segura. 

 




