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CAPÍTOL 3. ANÀLISI LÍMIT 

3.1 Plantejament 

Des de la segona meitat del segle XIX ja no hi va haver noves aportacions a la teoria dels arcs 
de fàbrica, doncs aquesta tipologia estructural estava en plena decadència. Cap a l’any 1920 es 
van deixar de construir grans arcs i voltes de fàbrica, tot i que els ponts fets d’aquest material 
continuaven en servei. I continuaren en servei durant aquest segle, sense despertar massa 
interès, fins que cap al 1930, l’augment de sobrecàrrega degut al pes dels nous vehicles va 
obligar a plantejar-se de nou el problema de la resistència dels arcs i les voltes de fàbrica. 

Cap al 1950 s’havia produït un canvi en la mentalitat dels científics especialitzats en aquesta 
matèria. Els assaigs de l’ultima dècada realitzats a Anglaterra havien demostrat, 
experimentalment,  la gran sensibilitat dels resultats dels càlculs elàstics amb les petites 
variacions que s’introduïen en les condicions de contorn, unes condicions de contorn que no 
deixaven de ser aproximacions grolleres de la realitat. No feia gaire temps que havia sorgit el 
càlcul plàstic o a trencada per a les estructures d’acer, amb el qual es va comprovar que, si bé 
l’estat tensional podia patir grans variacions amb petites pertorbacions, la càrrega de col·lapse 
de l’estructura es mantenia constant per aquelles mateixes pertorbacions. Així doncs, semblava 
lògic orientar la investigació cap a la capacitat de càrrega de les estructures (anàlisi límit) més 
que cap a la obtenció d’un estat tensional per a cada punt  (anàlisi elàstica), molt sensible a 
condicions de contorn fixades arbitràriament. La demostració dels Teoremes fonamentals del 
Càlcul Plàstic va donar rigor teòric als resultats obtinguts als assaigs i l’anàlisi límit sorgí com 
“una filosofia de càlcul basada en l’aplicació dels teoremes de la plasticitat” [5]. 

A finals del segle XX es realitzaren, al Regne Unit, diversos programes sistemàtics per a 
caracteritzar el comportament resistent dels arcs de fàbrica. Dels assaigs realitzats és possible 
distingir 3 tipus de ruptura diferents en els arcs [6]: 

• Per formació d’un mecanisme caracteritzat per la progressiva obertura de fissures 
en la rosca en 4 punts (5 en el cas de càrregues simètriques), coincidents amb els 
punts de màxima excentricitat de la línia de pressions. 

• Per produir-se una inestabilitat d’origen no lineal geomètric que accelera la 
formació del mecanisme. 

• Per produir-se aixafament en compressió en zones sotmeses a compressions 
elevades. 

3.2 Hipòtesis de partida 

El responsable del desenvolupament de la teoria de l’anàlisi límit per a arcs i estructures de 
fàbrica durant els últims 30 anys ha estat, principalment, Jacques Heyman. Heyman va observar 
que, si es complien determinats principis o hipòtesis, els Teoremes Fonamentals de l’anàlisi límit 
demostrats per a estructures d’acer i formigó es podien aplicar també a les fàbriques. Aquestes 
hipòtesis són [7]: 

1. La pedra no té resistència a tracció. Si es considera un bloc de pedra massís 
segurament s’estaria exagerant en excés la poca capacitat resistent de la pedra a 
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tracció, però tenint en compte que les fàbriques les formen carreus de pedra o ceràmics 
que sovint no porten ni tan sols morter en els junts, aquesta hipòtesis es compleix quasi 
bé sempre i de forma exacta. En qualsevol cas, el fet de no considerar resistència a 
tracció del material deixa sempre del costat de la seguretat. Només es pot considerar 
una hipòtesi excessivament conservadora si la construcció no fos de tipus adovellat, o si 
la disposició dels carreus donés lloc a un conjunt molt travat que fes no despreciable la 
resistència a tracció. 

2. La fàbrica te resistència a compressió infinita. Aquesta hipòtesi es justifica perquè els 
nivells de tensió existents a les seccions son molt baixos (veure capítol 2.3.8). Per tant, a 
efectes de càlcul, la consideració d’un límit en la resistència a compressió de la fàbrica 
no te rellevància. 

3. La fallada per lliscament entre dovelles és impossible. Efectivament la direcció de 
l’empenta no estarà mai prou inclinada respecte l’orientació d’un pla de debilitat i la 
compressió existent en els junts farà que el fregament sigui prou elevat com per garantir 
que els carreus no llisquin els uns sobre els altres, ni tan sols en aplicar una càrrega 
vertical directa. 

3.3 Teoremes de l’anàlisi límit 

3.3.1 Plantejament 

Un cop establertes i assumides com a certes les tres hipòtesis es poden enunciar els Teoremes 
Fonamentals del càlcul Plàstic de pòrtics metàl·lics adaptats a estructures de fàbrica. Tal com 
passa en els materials plàstics, la deformació anelàstica tendeix a concentrar-se en una única 
secció o en una sèrie de seccions que es poden identificar com ròtules. Aquestes ròtules es 
formen quan la línia d’empentes es fa tangent al contorn (figura 3.1). 

 
Figura 3.1 – Mecanisme de ruptura d’un arc d’obra de fàbrica [6]. 

La formació de ròtules és un fenomen ben real i conegut. Malgrat tot, eventualment les ròtules 
poden ser de tipus distribuït, desenvolupant-se a través dels junts entre varies dovelles 
consecutives. Tot i així, els càlculs realitzats amb la hipòtesis de ròtules individuals produeixen, 
en general, resultats satisfactoris [5]. 



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

 

35 

La condició d’estat límit d’estabilitat de l’estructura es satisfà en el moment en què es construeix 
una línia de pressions que quedi continguda dins la fàbrica, donat que això ja assegura que es 
puguin transmetre les forces entre una secció transversal i la següent únicament mitjançant 
esforços de compressió. De la mateixa manera, no és possible que la línia de pressions passi 
per fora de la secció, donat que per transmetre les càrregues seria necessari desenvolupar 
esforços de tracció, esforços que la pròpia naturalesa de la fàbrica no és capaç de resistir. 

Un cop fixada una condició d’estabilitat per a l’estructura, es poden enunciar els teoremes 
plàstics adaptats a les estructures de fàbrica. 

3.3.2 Teorema de la seguretat 

Aquest teorema és una conseqüència directa del teorema estàtic, també anomenat teorema del 
màxim o de la cota inferior en estructures d’acer. El teorema per a pòrtics d’acer assegura que a 
partir d’unes càrregues, si és possible trobar una distribució de moments que sigui compatible 
amb les equacions d’equilibri en la que en cap secció es superi el moment d’esgotament o 
moment plàstic, aquestes càrregues son una cota inferior de la càrrega real de ruptura [8]. 

Traslladat a l’obra de fàbrica, aquest teorema proposa la localització d’una línia d’empentes 
continguda dintre la secció. Per tal de demostrar que un arc és estable, és suficient trobar una 
línia d’empentes en equilibri amb totes les càrregues que gravitin sobre l’estructura, i que 
aquesta estigui totalment continguda dins de la secció de la fàbrica. La potència d’aquest 
teorema radica en el fet que no és necessari trobar la línia d’empentes real per a poder 
assegurar l’estabilitat, doncs qualsevol línia continguda en la secció que no sigui la que realment 
es forma dins la fàbrica, tindrà una càrrega límit o de col·lapse inferior a la càrrega real de 
ruptura [7]. 

D’aquest teorema aplicat a l’obra de fàbrica se’n pot deduir un corol·lari força evident, i és que un 
petit assentament de l’estructura, que pot donar lloc a un canvi considerable de la línia real 
d’empentes, no pot desencadenar el col·lapse, donat que una línia que satisfaci el teorema de la 
seguretat abans de l’assentament també ho farà després del mateix. Les càrregues són les 
mateixes i la configuració deformada és pràcticament la mateixa que l’original, sempre que es 
tracti de petites deformacions, així que seguirà existint una línia de pressions continguda dins de 
la secció de l’arc. 

3.3.3 Teorema cinemàtic 

Aquest teorema resulta de gran ajuda per entendre el tercer teorema o teorema de la unicitat, 
que és el que finalment dóna una eina potent per a l’anàlisi última d’arcs de fàbrica. El teorema 
cinemàtic, també anomenat teorema el mínim o de la cota superior, diu que la càrrega límit o de 
ruptura és la menor de les càrregues obtingudes al disposar de forma arbitrària ròtules plàstiques 
en diferents seccions de l’estructura. Això implica considerar una configuració de ruptura i 
avaluar la càrrega que fa produir aquest mecanisme [8]. 

Mitjançant aquest teorema es pot assegurar que la càrrega obtinguda és una cota superior de la 
càrrega real de col·lapse, i que trobant la configuració que dóna la mínima càrrega de ruptura 
s’haurà trobat, precisament, la càrrega real que fa fallar l’estructura. El teorema es basa en 
considerar que el sistema sempre tendirà a treballar amb la configuració que li faci utilitzar la 
mínima energia interna, amb la qual cosa les configuracions il·lògiques que es puguin considerar 
donaran lloc a càrregues molt grans de ruptura, donat que hauran de fer servir molta energia per 
col·lapsar amb aquella configuració [8]. 
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Per a l’anàlisi d’estructures d’obra de fàbrica aquest teorema es pot adaptar considerant una línia 
d’empentes de col·lapse (que toqui els límits de la secció en tants punts com calgui per formar un 
mecanisme) compatible amb unes càrregues aplicades. Per a determinar la càrrega de col·lapse 
es procedeix com en el cas d’estructures d’acer, avaluant el treball realitzat per les forces 
internes i el realitzat per les càrregues externes. El resultat és la determinació de la càrrega de 
col·lapse que faria fallar l’estructura de la manera com s’ha suposat (amb la línia d’empentes 
suposada), que no té perquè ser la configuració real de ruptura de l’arc. Avaluant la càrrega de 
col·lapse per a diferents configuracions de la línia d’empenta en ruptura i considerant la que dóna 
la mínima càrrega es pot trobar la disposició real de les ròtules plàstiques en el moment de 
fallada de l’arc. 

3.3.4 Teorema de la unicitat 

Aquest tercer postulat engloba els altres dos i els complementa, de manera que sense ell, 
l’anàlisi límit de Heyman (1982) només hagués avançat fins a la meitat del camí. Per a pòrtics 
d’acer, el teorema diu que la càrrega de col·lapse per a una estructura és única i el mecanisme 
que es forma en trencar també. Gràcies als dos primers teoremes se sap que la càrrega real de 
col·lapse es troba entre la cota superior obtinguda mitjançant el teorema estàtic, i la cota inferior 
obtinguda amb el cinemàtic, tot i que a priori és impossible conèixer el mecanisme real de 
ruptura. Això no és del tot cert, doncs si és possible trobar la màxima cota inferior, aquesta serà 
igual a la mínima cota superior que es pugui obtenir mitjançant l’estàtica, i igual a la càrrega real 
de ruptura; i el mecanisme que es formarà amb l’esmentada càrrega serà el mecanisme real de 
ruptura. 

El teorema de la unicitat aplicat a obra de fàbrica té un caire molt semblant, tot i que precisa 
d’alguns petits matisos. Suposant una línia d’empentes qualsevol inclosa dintre la secció de 
pedra, que pel teorema de la seguretat es pot saber que l’arc és estable, es va augmentant la 
càrrega actuant sobre l’estructura (o les càrregues, però en un percentatge igual totes elles) de 
manera que la línia d’empentes es va tornant més apuntada en la zona on hi ha la càrrega 
aplicada, fins que un punt de la línia d’empentes toca una fibra extrema de la secció. En aquell 
punt, pel fet de sortir la línia d’empentes fora de la secció, les dovelles començaran a bolcar en el 
junt més proper formant una ròtula en el punt de contacte. D’aquesta manera, si es produeixen 
suficients articulacions com per transformar l’estructura en un mecanisme, el col·lapse és 
possible. 

Així, per a conèixer la càrrega real de ruptura i el mecanisme real de col·lapse de l’arc és 
necessari trobar una línia d’empentes que tingui tants punts de contacte amb les fibres extremes 
de l’arc com graus d’hiperestaticitat tingui l’arc, i només aquests punts de contacte. El teorema 
d’unicitat assegura que aquesta línia d’empentes és única i que es forma per a la càrrega de 
col·lapse de l’estructura amb una distribució de càrregues donada. 

En poques paraules, es pot trobar el mecanisme de col·lapse i la càrrega límit d’un sistema de 
càrregues actuants sobre un arc trobant una línia d’empentes que toqui en tants punts i només 
en aquell nombre de punts que facin formar les ròtules suficients com per transformar l’estructura 
en un mecanisme.  

3.3.5 Coeficient de seguretat geomètric segons Heyman 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el gran problema de la primera meitat del segle XX fou la 
necessitat d’adaptar el ponts existents (i estructures en general) d’obra de fàbrica a les noves 
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càrregues que els sol·licitaven, càrregues degudes sobretot a l’aparició de l’automòbil i els 
vehicles pesats. Així doncs la tasca principal que desenvolupà Heyman (1982) fou la de 
comprovar les estructures de fàbrica existents i assegurar-ne el seu correcte funcionament en les 
noves condicions de càrrega. Es tractava de determinar quina era la seguretat d’un arc per tal de 
solucionar-ne els problemes en cas que en tingués o restringir-ne l’ús si no tinguessin solució. 

Segons Heyman (1982), la seguretat de l’arc està determinada, en cada secció, per la distància 
relativa de l’empenta als límits de l’arc. Heyman ha definit en aquest context un coeficient de 
seguretat geomètric per als arcs de fàbrica, comparant l’espessor de l’arc real amb l’espessor de 
l’arc límit. Per a l’autor, l’arc límit és aquell que té la línia d’empentes el més centrada en l’eix 
possible; així, un arc com el de la figura 3.2, amb el doble d’espessor que l’arc límit, tindrà un 
coeficient de seguretat de 2. Un corol·lari evident és que, si enlloc d’agafar la línia d’empentes 
corresponent a l’arc límit de mínim espessor s’escull una altra, el coeficient de seguretat respecte 
aquesta línia representa una cota inferior del coeficient de seguretat geomètric real. 

Heyman ha aplicat la idea de l’estimació del coeficient de seguretat geomètric a l’estimació de la 
resistència dels ponts de fàbrica. En aquests casos, a més del pes propi s’ha de considerar una 
sobrecàrrega mòbil en tota la longitud del pont. Per a cada posició de la càrrega és possible de 
calcular l’arc límit. El coeficient de seguretat serà el resultat de dividir l’espessor real per el del 
major arc límit (en general, la posició més desfavorable es dóna quan la càrrega mòbil es situa 
aproximadament a ¼ de la llum respecte les arrencades). Heyman conclou, després d’analitzar 
diversos ponts, que un coeficient de 2 representa una estabilitat suficient [1]. 

 
Figura 3.2 – Interpretació gràfica del coeficient de seguretat geomètric de Heyman [1]. 




