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CAPÍTOL 5. EXEMPLES D’APLICACIÓ 

5.1 Introducció 

A continuació es presenten dos exemples d’aplicació del full de càlcul elaborat per a l’anàlisi 
d’arcs d’obra de fàbrica. L’objectiu perseguit és el de validar el mètode de càlcul basat en els 
teoremes límit, analitzant sistemes estructurals reals per tal d’il·lustrar les possibilitats de 
l’aplicació elaborada i validar-ne, així mateix, el seu ús. 

El primer exemple és l’anàlisi d’un pont arc d’obra de fàbrica que va ésser assajat fins a ruptura 
per un equip constituït a instàncies del TRL (Transport Research Laboratory) del Regne Unit [6]. 
Es comparen els resultats obtinguts, especialment la càrrega de ruptura, amb les mesures 
efectuades durant l’assaig i amb els resultats proporcionats per altres autors. Així mateix es 
comparen els resultats amb una anàlisi elàstica per elements finits i s’extreuen conclusions 
respecte la validesa de l’aplicació per al càlcul de càrregues últimes. 

El segon exemple és l’anàlisi dels arcs diafragmàtics d’un gran saló a l’interior d’un palau 
medieval, que presenten diversos desperfectes. Aquests desperfectes s’han pogut detectar en 
una observació in situ. No es disposa de cap assaig ni resultat per poder comparar amb els 
obtinguts mitjançant l’aplicació, però amb l’ajuda d’aquesta és possible deduir les possibles 
causes dels desperfectes i discutir sobre la seva seguretat i capacitat última. 

També es discuteix sobre la validesa dels mètodes elàstics per a càlculs d’estructures de fàbrica 
i sobre el coeficient de seguretat proposat per Heyman (1982) comparat amb el coeficient de 
seguretat clàssic (càrrega última/càrrega aplicada). 

5.2 Pont de Bridgemill 

5.2.1 Introducció 

En l’actualitat existeixen nombrosos ponts arcs d’obra de fàbrica en servei a tota Europa. Molts 
d’aquests ponts han de suportar càrregues per a les que no van ésser projectats. Concretament 
al Regne Unit es calcula que el 40% dels ponts en servei als vials de comunicació són d’obra de 
fàbrica [6]. 

Algunes administracions governamentals ja fa temps que realitzen una avaluació sistemàtica de 
la resistència real d’aquestes estructures. Les mesures adoptades en el passat limitaven la 
capacitat resistent de les esmentades estructures de forma arbitrària, degut a un coneixement 
insuficient del seu comportament estructural. Aquesta limitació suposava un perjudici econòmic 
important originat per la necessitat de substitució o de reforç. 

Cap al 1983, el TRL (Transport Research Laboratory) del Regne Unit inicià un programa per tal 
d’aprofundir en el coneixement del comportament d’aquestes estructures mitjançant el 
desenvolupament de mètodes de càlcul i assaig de càrrega fins a ruptura en ponts existents per 
calibrar els models analítics, assaigs en models reduïts, etc. El pont de Bridgemill a Girvan, 
Escòcia, que estava constituït per un arc de fàbrica de 18.29 metres de llum lliure, va ser assajat 
el 1984 pel TRL dins l’esmentat programa d’assaigs. L’arc del pont de Bridgemill és l’arc de 
maçoneria de major llum assajat fins ara per l’organisme esmentat [6]. 
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És per això que diversos autors, entre els quals es poden citar Crisfield i Willis (1985), Vilnay i 
Hughes (1988), Bridle i Hughes (1990), Choo et al. (1991) [6] i el mateix Molins (1996), han 
estudiat aquesta estructura mitjançant mètodes analítics, amb l’objectiu de calibrar les tècniques 
de càlcul. D’aquesta manera el pont de Bridgemill s’ha convertit, a la pràctica, en un exemple de 
referència. 

Els resultats obtinguts en la present tesina, especialment aquells relatius a la càrrega de ruptura, 
es contrasten amb les mesures d’assaig i amb els resultats proporcionats per Molins (1996) i els 
autors precedents. 

5.2.2 Descripció de l’estructura 

Es tracta d’un arc parabòlic de 18.29 metres de llum lliure, construït amb dovelles de pedra 
arenisca rejuntades amb morter de calç [6]. A la taula 5.1 i a la figura 5.1 es mostren les dades 
geomètriques i la posició de la càrrega d’assaig.  

L’aplicació de la càrrega d’assaig sobre la plataforma es realitzà mitjançant una biga de formigó 
armat de 0.75 metres d’ample i 8.3 metres de longitud (tot l’ample del pont), situada a ¼ de la 
llum (a 4.6 metres de l’inici). 

 

 
Figura 5.1 – Geometria i posició de la càrrega d’assaig del pont de Bridgemill [6]. 
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CARACTERÍSTICA VALOR 

Llum lliure (L) 

Fletxa en L/2 (f) 

Fletxa en L/4 

Cantell de la rosca de l’arc (h) 

Amplada de l’arc (b) 

Gruix del reblert a la clau (r) 

18.290 m 

2.840 m 

2.160 m 

0.711 m 

8.300 m 

0.203 m 

Taula 5.1 - Característiques geomètriques del pont de Bridgemill [6]. 

5.2.3 Idealització de l’estructura 

5.2.3.1 Geometria 

Es considera que la forma de la rosca de l’arc és una paràbola perfecta de 18.29 metres 
de llum lliure (intradós de l’arc) i 2.84 metres de fletxa. L’expressió analítica de les 
paràboles de l’intradós i l’extradós de l’arc, amb l’origen de coordenades situat a 
l’arrencada esquerra de l’intradós, es representa a les equacions (5.1) i (5.2) 
respectivament. 

xxxy 62110400339580 2 ..)( +−=     ( 5.1) 

   836981059355300324520 2 ...)( ++−= xxxy   ( 5.2) 

Degut a les irregularitats de l’arc, aquest no és perfectament parabòlic i la cota a ¼ de la 
llum definida a la taula 5.1 difereix en –3 cm respecte de la calculada mitjançant 
l’expressió (5.1). 

L’esquema estàtic respon al d’un arc biencastat. 

5.2.3.2 Materials 

En el present estudi es considera que l’estructura està composta per dos materials: la 
pedra de l’arc i el reblert. A la taula 4.2 proporcionada per Molins (1996) es resumeixen els 
valors de les propietats dels materials emprats per diversos autors per a l’anàlisi del pont. 
A la taula original s’han afegit els valors proposats per l’autor. 
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PEDRA 

Resistència (fp) 

(Page, 1993) 
(Choo et al., 1991) 
(Crisfield et al., 1985) 
(Molins, 1996) (*) 

5 – 7 MPa 
6.5 MPa 
15 MPa 

43.8 MPa 

Mòdul de deformació (Ep) 

(Choo et al., 1991) 
(Crisfield et al., 1985) 
(Bridle et al., 1985) 
(Molins, 1996) (*) 

5000 MPa 
4000 MPa 
4000 MPa 

15000 MPa 

Densitat (γp) 
(Bridle et al., 1985) 
(Molins, 1996) (*) 

2160 kg/m3 
2100 kg/m3 

REBLERT 

Mòdul de deformació (Er) (Choo et al., 1991) 
(Crisfield et al., 1985) 

100 MPa 
40 MPa 

Densitat (γr) (Bridle et al., 1990) 2100 kg/m3 
(*) Dades afegides a la taula original 

Taula 5.2 – Característiques dels materials emprades en l’anàlisi del pont de Bridgemill [6]. 

Partint de les hipòtesis considerades, per al present anàlisi no és necessari definir el 
mòdul de deformació de la pedra ni del reblert. Per a la resta de dades s’han pres els 
mateixos valors que Molins (1996). La densitat del reblert s’ha considerat igual que la de la 
pedra (taula 5.3). 

En l’anàlisi límit s’ha considerat una possible disminució de la resistència del material i 
l’efecte que aquest valor representa en l’estabilitat global de l’estructura. 

 

PEDRA 

Resistència (fp) 43.8 MPa 

Densitat (γp) 2100 kg/m3 

REBLERT 

Densitat (γr) 2100 kg/m3 
Taula 5.3 – Característiques dels materials utilitzades en el present treball 

5.2.3.3 Càrregues 

La càrrega puntual utilitzada en l’assaig del TRL estava aplicada a ¼ de la llum mitjançant 
una biga de 0.75 metres d’ample i 8.3 metres de longitud sobre la plataforma del pont. De 
la mateixa manera que Molins (1996) es considera que la sobrecàrrega es distribueix 
longitudinalment a través del reblert amb una inclinació 1:2 (horitzontal:vertical), mentre 
que en la direcció transversal es troba uniformement distribuïda. 

Amb aquestes hipòtesis la càrrega puntual es transforma en una càrrega repartida sobre 
l’arc entre els 3.6 i els 5.3 metres. En termes del full de càlcul, aquestes distències 
suposen repartir la càrrega entre la dovella 9 i la 11 (ambdues incloses). A la figura 5.2 es 
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pot veure un esquema de l’efecte de la càrrega puntual aplicada a la plataforma sobre 
l’arc.  

Per tal de poder analitzar el repartiment de la força puntual a través del reblert i avaluar el 
seu efecte sobre els resultats s’ha realitzat, a més a més, el càlcul de la càrrega última 
sense considerar l’esmentat repartiment. 

 

 
Figura 5.2 – Efecte de la càrrega puntual sobre l’arc 

5.2.4 Anàlisi dels resultats 

Les tasques dutes a terme en l’anàlisi de l’arc del pont de Bridgemill són les següents: 

• Obtenció de la càrrega puntual de ruptura aplicada a ¼ de la llum de l’arc, és a dir, a la 
dovella 10 del model elaborat amb l’aplicació. Comparació amb la càrrega de ruptura de 
l’assaig realitzat pel TRL. 

• Obtenció de la càrrega repartida de ruptura entre les dovelles 9 i 11 (ambdues incloses) 
equivalent al repartiment sofert per la càrrega puntual aplicada a ¼ de la llum a través 
del material de reblert. Comparació amb la càrrega de ruptura de l’assaig realitzat pel 
TRL i per la obtinguda per Molins (1996) en la seva tesi doctoral. 

• Comprovació de la validesa del coeficient de seguretat geomètric definit per Heyman 
(1982), avaluant l’esmentat coeficient per una càrrega puntual de 1000 kN aplicada a ¼ 
de la llum i comparant-lo amb el coeficient de seguretat clàssic, obtingut en dividir la 
càrrega de ruptura entre la càrrega aplicada.  

• Obtenció de les càrregues de ruptura per a diferents resistències a compressió del 
material, i elaboració d’un gràfic resistència - càrrega última per poder veure la influència 
d’aquest paràmetre en els resultats. 

A la taula 5.4 es resumeixen els resultats obtinguts per a les tres primeres tasques realitzades. A 
la figura 5.3 es pot veure la línia de pressions resultant de la càrrega de ruptura. 
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ESTUDI DEL PONT DE BRIDGEMILL 

Càrrega de ruptura puntual (dovella 10) 2800 kN 

Càrrega de ruptura repartida (dovelles 9-11) 2220 kN/m (2971 kN) 

C.S.G. segons Heyman (1000 kN a dovella 10) 1.6 

C.S. clàssic (1000 kN a dovella 10) 2.8 
Taula 5.4 – Resultats de l’estudi del pont de Bridgemill. 

 
Figura 5.3 – Línia de pressions del pont de Bridgemill en ruptura, obtinguda amb el full de càlcul elaborat. 

En l’assaig realitzat pel TRL la càrrega màxima aplicada arribà a 3000 kN i s’observà la formació 
d’un mecanisme de col·lapse de quatre ròtules (Molins, 1996). Es pot concloure, doncs, que el 
full de càlcul té una precisió suficient per a determinar la càrrega de ruptura. El repartiment que 
pateix la càrrega puntual fa augmentar la càrrega última en comparació amb l’aplicació d’una 
càrrega puntual directa, i el resultat s’apropa a la càrrega obtinguda en l’assaig. Tot i així la 
diferència entre ambdós resultats és molt petita perquè el reblert té poc espessor. 

Pel que fa al coeficient de seguretat geomètric proposat per Heyman (1982), veiem que el valor 
no s’ajusta gaire bé al coeficient obtingut en dividir la càrrega última entre la càrrega actual. 
Podem dir, doncs, que el coeficient de seguretat geomètric de Heyman (1982) infravalora la 
seguretat de l’arc. 

Quan a la influència de la resistència a compressió del material, en la figura 5.4 es mostra la 
càrrega límit obtinguda per a l’arc del pont de Bridgemill en funció de l’esmentada resistència. 
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Figura 5.4 – Evolució de la càrrega de ruptura en funció de la resistència de la fàbrica. 

Com es pot observar, la resistència del material deixa de ser determinant a partir dels 15 MPa 
aproximadament, doncs ja s’ha arribat pràcticament a la càrrega de ruptura obtinguda amb els 
valors de càlcul proposats per Molins (1996). 

5.2.5 Comparació dels resultats amb el mètode dels elements finits 

Per tal d’avaluar la funcionalitat els mètodes elàstics aplicats a estructures de fàbrica s’ha 
realitzat un model amb elements finits de l’alçat de l’arc, aplicant la càrrega de ruptura obtinguda 
en l’anàlisi límit (figures 5.5 i 5.6). 

Com es pot observar, el model preveu tensions de tracció (vectors vermells) en diverses zones 
de l’arc, que coincideixen amb els punts de màxima excentricitat de la línia de pressions. Les 
zones amb més densitat de vectors blaus són les més comprimides, i coincideixen amb el pas de 
la línia de pressions. 

Així doncs, qualitativament l’anàlisi elàstica per elements finits proporciona prou informació per 
saber com treballarà l’arc, però és excessivament pessimista pel que fa a la resistència, doncs 
sota les hipòtesis de l’obra de fàbrica, l’arc no resistiria la càrrega aplicada. 
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Figura 5.5 – Tensions en l’arc del pont de Bridgemill obtingudes mitjançant un model elàstic amb elements 

finits, aplicant la càrrega de ruptura. 

 
Figura 5.6 – Deformada de l’arc en el model elàstic per elements finits aplicant la càrrega de ruptura. 

5.3 Arcs diafragmàtics del Saló del Tinell 

5.3.1 Introducció 

El conjunt històric de la Plaça del Rei està format pel Palau Comtal, del segle XI, que més tard 
s’anomenà Palau Reial Major, dins del qual destaquen el Saló del Tinell i la capella palatina de 



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

 

61 

Santa Àgata, ambdós del segle XIV. Cap al segle XVI es va construir la torre-mirador del rei 
Martí. Finalment la Casa Padellàs, un palau gòtic traslladat a la Plaça del Rei a principis del 
segle XX, completa el conjunt monumental. 

Durant l’època de Pere el Ceremoniós es realitzà una important reforma al Palau Reial Major: la  
construcció de la gran sala del Tinell (1359-1370), sota la direcció de Guillem Carbonell. Per a 
l’edificació del Saló del Tinell s’enderrocà l’interior del palau i es respectaren només les façanes 
anterior i posterior de l’edifici. Així, aquesta gran sala resulta ser un espai rectangular de grans 
dimensions cobert per un embigat de fusta que es recolza sobre els sis arcs de mig punt que 
conformen l’estructura resistent [10]. 

La necessitat d’absorbir l’empenta horitzontal dels arcs de la Cambra Major va fer sobresortir per 
la façana del segle XIII una nova estructura de contraforts que van ser lligats entre ells, per la 
part alta, per dos pisos d’arcs rebaixats. 

Actualment és una sala diàfana que s’utilitza per a diferents esdeveniments culturals, com 
exposicions o conferències. 

5.3.2 Descripció de l’estructura 

Es tracta d’una sala rectangular de 17 x 33 metres, amb una alçada de 12 metres. La coberta 
d’aquesta sala està constituïda per un forjat fet amb bigues de fusta amb una lleugera inclinació, 
que recolza sobre sis arcs diafragmàtics de mig punt fets amb dovelles irregulars de pedra 
arenisca. Es comptabilitzen un total de 21 bigues de fusta  que cobreixen la llum entre arcs en tot 
el seu recorregut, llevat de les dues zones de recolzament, on unes voltes de canó massisses 
uneixen l’arc amb els seus adjacents a mode d’arriostrament i, suposadament, per generar un 
augment de càrrega vertical en l’arrancada de l’arc (veure Annex 1).  

La forma de la secció transversal dels arcs és la d’un rectangle aixamfranat, augmentada en les 
dues cares per un altre gruix també amb xamfrà. Aquesta forma, passant a través d’un senzill 
capitell, es prolonga pel pilar fins al terra (veure Annex 1). 

Tenint en compte que els arcs circulars treballen com a arcs fins als 30º d’inclinació respecte la 
horitzontal (veure capítol 2.2.1), es pot considerar que el cantell de l’arc forma part del 
recolzament. A més a més hi ha un mur de 80 cm de gruix abans del contrafort de 2.5 metres, 
amb el que l’arc disposa d’un contrafort eficaç de 4 metres de longitud. 

A la figura 5.7 i  a la taula 5.5 es mostren les dades geomètriques d’un arc diafragmàtic tipus. 
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Figura 5.7 – Geometria de l’arc tipus del Saló del Tinell 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Llum lliure (L) 

Fletxa en L/2 (f) 

Cantell de la rosca de l’arc (h) 

Amplada de l’arc (b) 

Gruix del reblert a la clau (r) 

Longitud del contrafort (Lc) 

15.90 m 

7.950 m 

0.620 m 

0.860 m 

0.830 m 

2.500 m 

Taula 5.5 – Característiques geomètriques de l’arc tipus del Saló del tinell 

Com es pot veure a la figura 5.7 la rosca de l’arc es transforma en recolzament mitjançant el 
salmer abans de completar els 180º. Concretament ho fa a falta de 18º de completar la mitja 
circumferència. 

5.3.3 Idealització de l’estructura 

5.3.3.1 Geometria 

Es considera que el contorn de l’intradós de l’arc és de forma semicircular, de 15,9 metres 
de radi. La cota de l’arrencada de l’intradós de l’arc és 2.6 metres per sobre el terra i el 
material de reblert té una alçada de 0.83 metres a la clau de l’arc. L’expressió analítica de 
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la circumferència que defineix l’intradós de l’arc, amb l’origen de coordenades situat a 
l’arrencada esquerra, es pot veure a l’expressió (5.3). 

2915 xxxy −= .)(   ( 5.3) 

L’extradós, per al cas de reblert no  resistent, s’ha considerat també semicircular, amb el 
mateix centre i radi la suma del radi de l’intradós més el cantell de la rosca de l’arc. 

L’intradós de l’arc presenta irregularitats en tot el seu recorregut que no s’han considerat 
en el model de l’estructura. L’esquema estàtic de l’estructura és el d’un arc biencastat. 

5.3.3.2 Materials 

En el present estudi es considera que l’estructura està composta per dos materials: la 
pedra de l’arc i el reblert. A la taula 5.6 es resumeixen els valors de les propietats dels 
materials emprats per als càlculs mitjançant l’anàlisi límit. S’han considerat els valors 
obtinguts per a la pedra arenisca que es mostren a la taula 5.5. Les característiques del 
reblert s’han considerat igual que les del material de l’arc. 

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICAS 
  DE DETERMINADAS CLASES DE PIEDRAS 

 GRANITO MÁRMOL P.CALIZA P.ARENISCA CUARCITA PÓRFIDO 
Peso específico 2.63 2.68 2.25 2.03 2.65 2.54 
C. absorción (%) 0.40 0.22 3.77 9.5 6.12 0.765 
Compresión (kg./cm2) 1890 850 688 175 2638 2830 
Flexión (kg./cm2) 150 180 80 11 377 243 
Choque (cm) 55 35 20 32 60 61 
Desgaste (mm) 0.95 2.35 12.53 22.3 0.15 0.36 
Coeficiente de dilatación 0.006500 0.005000 0.007500 - - 0.006500 

Taula 5.6 – Característiques fisico-mecàniques de la pedra (http://www.piedrapurpura.com.ar/detalles.htm) 

En l’anàlisi límit s’ha considerat una possible disminució de la resistència del material i 
l’efecte que aquest valor representa en l’estabilitat global de l’estructura. 

 

PEDRA 

Resistència (fp) 17.5 MPa 

Densitat (γp) 2030 kg/m3 

REBLERT 

Densitat (γr) 2030 kg/m3 
Taula 5.7 – Característiques dels materials utilitzades en l’anàlisi de l’arc tipus del Saló del Tinell 

5.3.3.3 Càrregues 

Per al càlcul del pes de cada dovella és necessari determinar un ample equivalent de la 
rosca de l’arc, degut a que la seva geometria no és rectangular. A l’annex 1 es pot veure la 
secció de la rosca de l’arc, l’àrea de la qual val 0.39 m2. Mitjançant l’expressió (5.4) s’obté 
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l’ample equivalent de la rosca de l’arc, dada necessària per a que l’aplicació calculi el pes 
de l’estructura. 

m
m
m

h
Abeq 630

620
390 2

.
.
.

===   ( 5.4) 

Segons la geometria de la rosca de l’arc el conjunt dels murs carcanyols més el reblert 
tenen un ample lleugerament superior a l’arc, tal i com s’indica a l’expressió (5.5). 

mbreblert 860.=   ( 5.5) 

La coberta és un embigat de fusta de 2 kN/m2 de pes propi. Amb un ample tributari en 
cada arc de 5 metres, la càrrega uniforme aportada pel forjat és de 10 kN/m (5.6). 

kN/m 105m · kN/m 2 == 2cobertaQ   ( 5.6) 

 Els arcs de trava o arriostrament carreguen en ambdues arrencades de l’arc per tal 
“d’empènyer” la línia de pressions cap als suports. Tenen un ample de 2 metres des del 
mur de càrrega i una llum lliure igual a l’ample tributari entre arcs diafragmàtics menys el 
seu ample, que són 4.2 metres (veure annex 1). Són arcs de mig punt massissos en el seu 
extradós, el pes dels quals es determina a partir de les expressions (5.7), (5.8), (5.9) i 
(5.10). 

3m   · , · , 2125224 ==hexaedreV   ( 5.7) 

3
 m ,·,· 85132

2
12 2

==
π

cilindremigV   ( 5.8) 

3m ,157=−= cilhextot VVV   ( 5.9) 

t t/m ,· 3 1852 ≈= totarc VQ   ( 5.10) 

La càrrega dels arcs d’arriostrament es considera aplicada en les 4 primeres i les 4 últimes 
dovelles, mitjançant una càrrega puntual de 45 kN/dovella. 
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Figura 5.8 – Taula de coeficients de seguretat per a accions i per a materials (Eurocodi 6). 

Pel fet de tractar-se d’un càlcul en estat límit últim les càrregues desfavorables s’han de 
majorar per un coeficient de majoració , que els diferents codis europeus de càlculs 
d’estructures actuals fixen en 1.35 per a càrregues permanents i 1.5 per a càrregues 
variables (figura 5.8). Les càrregues descrites en aquest apartat són totes favorables per a 
l’estabilitat de l’arc, de manera que no es considerarà cap coeficient de majoració. 
Qualsevol càrrega repartida i les càrregues aplicades en la zona propera als recolzaments 
seran favorables per a l’estabilitat de l’arc. 

Per al cas de reblert no resistent es considera que la càrrega aplicada a coberta es 
distribueix longitudinalment amb pendent 1:2 (horitzontal:vertical) tal i com mostra la figura 
5.9, de manera que l’efecte d’una càrrega puntual a ¼ de la llum es tradueix en una 
càrrega repartida entre les dovelles 7 i 12 de l’arc. 
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Figura 5.9 – Repartiment de la càrrega puntual aplicada a la coberta a través del reblert. 

5.3.4 Anàlisi dels resultats 

Per a realitzar l’anàlisi s’han considerat dues hipòtesis, per tal de poder comparar el resultat amb 
cadascuna. En primer lloc s’ha considerat que el reblert i els murs carcanyols no són resistents i, 
per tant, el límit per a la línia de pressions és el contorn superior de l’arc. En el segon cas s’ha 
considerat que l’esmentat reblert i els murs carcanyols sí són resistents. Les tasques dutes a 
terme en l’estudi dels arcs diafragmàtics del Saló del Tinell són: 

• Obtenció del coeficient de seguretat geomètric definit per Heyman (1982) en la 
hipòtesi de reblert no resistent, i la posterior obtenció de la càrrega repartida de 
ruptura per a calcular el coeficient de seguretat clàssic. Les càrregues aplicades 
en aquesta tasca són les definides anteriorment. 

• Obtenció del coeficient de seguretat geomètric definit per Heyman (1982) en la 
hipòtesi de reblert no resistent, aplicant una càrrega de 100 kN a ¼ de la llum 
(repartida amb pendent 1:2 longitudinalment) i comparació amb el coeficient de 
seguretat clàssic. 

• Obtenció de la càrrega puntual de ruptura aplicada a ¼ de la llum, tant per la 
hipòtesi de reblert resistent com per la de reblert no resistent. En el cas de reblert 
no resistent s’ha considerat un repartiment de la càrrega aplicada a coberta amb 
pendent 1:2 (horitzontal:vertical). Es mantenen les càrregues actuants 
originalment sense majorar, de manera que la càrrega última obtinguda s’afegeix 
a les ja existents. 

• Obtenció de la càrrega repartida de ruptura en una de les meitats de l’arc, situació 
molt desfavorable per a l’estructura. Igualment es mantenen les càrregues inicials 
sense majorar. 
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• Anàlisi del comportament de l’arc sense els contraforts per tal de considerar la 
possibilitat que aquests fossin construïts posteriorment i aquest fet fos el causant 
de les esquerdes observades a la clau. 

A la taula 5.8 es mostren els resultats obtinguts amb el full de càlcul per a les 4 primeres tasques 
realitzades. A continuació les figures 5.10, 5.11 i 5.12 mostren, respectivament, la línia de 
pressions en ruptura per a la càrrega repartida en tota la longitud, per a la càrrega puntual i per a 
la càrrega repartida en mig arc en la hipòtesi de reblert no resistent. Finalment les figures 5.13 i 
5.14 mostren la línia de pressions en ruptura obtinguda per a la càrrega puntual i la càrrega 
repartida en mig arc respectivament, per a la hipòtesi de reblert resistent. 

A tenor dels resultats es pot dir que el coeficient de seguretat proposat per Heyman (1982) és 
excessivament conservador, doncs en tots els casos infravalora la capacitat resistent de l’arc. En 
qualsevol cas, per a càrregues puntuals té més utilitat que per a un estat de càrrega repartida en 
la totalitat de la longitud de l’arc. 

 

TINELL 

C.S.G. Heyman (sense càrrega puntual) 2.1 

Càrrega repartida ruptura 280 kN/m 

C.S. clàssic (sense càrrega puntual) 28 

C.S.G. Heyman (100 kN a ¼ llum) 1.7 

Càrrega puntual ruptura ¼ llum 302.5 kN 

C.S. clàssic (amb càrrega puntual) 3 

Re
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o 
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nt
 

Càrrega repartida ruptura ½ arc 60 kN/m 

Càrrega puntual ruptura ¼ llum 1360 kN 

Re
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t 

re
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n

t 

Càrrega repartida ruptura ½ arc 250 kN/m 
Taula 5.8 – Resultats de l’anàlisi dels arcs diafragmàtics del Saló del Tinell 
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Figura 5.10 – Línia de pressions obtinguda per a la càrrega de ruptura repartida en tota la longitud. 

 
Figura 5.11 – Línia de pressions obtinguda per a la càrrega puntual de ruptura a ¼ de la llum, amb reblert no 

resistent. 



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

 

69 

 
Figura 5.12 – Línia de pressions obtinguda per a la càrrega repartida de ruptura en la meitat esquerra de 

l’arc, amb reblert no resistent. 

 
Figura 5.13 – Línia de pressions obtinguda per a la càrrega puntual de ruptura aplicada a ¼ de la llum, amb 

la hipòtesi de reblert resistent. 



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

 

70 

 
Figura 5.14 – Línia de pressions obtinguda per a la càrrega repartida de ruptura en la meitat esquerra de 

l’arc, per a la hipòtesi de reblert resistent. 

Un altre fet destacable de l’anàlisi realitzat és l’augment de la capacitat resistent de l’arc quan es 
permet a la línia de pressions utilitzar el reblert i els murs carcanyols. És en aquesta hipòtesi 
quan els contraforts prenen més importància i la configuració de ruptura fa aparèixer una ròtula 
plàstica a la base dels mateixos. En qualsevol cas els arcs estan treballant a molta menys 
càrrega que la seva capacitat. 

Pel que fa a les esquerdes observades a la clau d’alguns dels arcs, cal valorar la hipòtesi que els 
contraforts fossin construïts posteriorment als arcs, doncs en absència dels mateixos la línia de 
pressions necessitaria desplaçar-se fins al contorn superior de l’arc en la clau per entrar dins la 
secció i no fer perillar l’estabilitat dels murs (figura 5.15). 
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Figura 5.15 – Línia de pressions de l’arc en el cas d’absència de contraforts.  




