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CAPÍTOL 2.    ESTAT DEL CONEIXEMENT 
 
 
2.1.  COMPORTAMENT DELS PONTS ARC DE MAÇONERIA 
 
2.1.1. Definicions 
 
Veiem previament una petita descripció dels principals elements que composen 
aquestes estructures. Ja hem descrit la nomenclatura bàsica d’un pont arc en el 
capítol I d’introducció. 
 
Els ponts d’obra de fàbrica estàn composats bàsicament per dos elements: l’arc 
i el reble. 
 
L’arc, element bàsic de l’estructura, és el que permet que es mantingui en peu. 
Les seves formes bàsiques són parabòliques i escarsanes, i menys comunment 
els el.líptics i els apuntats. Els materials emprats són l’obra de fàbrica, la pedra 
o el maó,  utilitzant o no com conglomerant el morter. El ample dels arcs no 
sempre és constant, creixent de la clau cap els estreps. 
 
El reble de materials deslligats, compactats o no, i en segons quins casos amb 
formigó ‘pobre’ o de baixa resistència, és el material que es disposa sobre l’arc. 
A mès d’aconsseguir que les superficies finals siguin horitzontals, és un 
important estabilitzador de l’arc, i fa la seva aportació a la resistència final. 
 
 
2.1.2.  Mecanismes resistents 
 
 A continuació es descriuen els mecanismes resistents que intervenen i 
interactuen en els ponts de maçoneria (obra de fàbrica) quan són carregats. 
Tots són presents en menor o major grau en qualsevol pont, prenent major o 
menor importància segons la geometria i les característiques mecàniques de 
les seves parts. 
 
• L’arc: és el principal i es basa en la seva pròpia forma. És ben conegut que 

la forma estructural que només genera compressions (l’antifunicular) per a 
una sobrecàrrega repartida és una paràbola. Ja el 1697 Gregory afirmava 
que un arc és estable només si en el seu interior s’hi troba una catenària 
invertida. 

 
• El reble: ofereix una doble aportació: d’una banda com a pes mort que fa 

que les empentes siguin majors dins de l’arc i costi més desviar-les cap a 
l’intradós o extradós per formar les ròtules que porten l’arc a ruptura. D’altra 
banda, i a conseqüència de les deformacions que sofreix l’arc, es generen 
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esforços que coaccionen els moviments d’aquest augmentant així la 
capacitat resistent. 

 
• Els murs del carcanyol: la seva aportació depèn molt del seu gruix i de la 

geometria de l’arc. En arcs de mig punt solen ser bastant importants, però la 
seva contribució decau amb el rebaixament dels arcs. En ponts multiarc 
poden oferir força rigidesa al conjunt per a càrregues de servei. No obstant 
això, quan es carrega fins a ruptura els moviments en els arcs provoquen 
als murs esforços de flexió que aquests són incapaços de resistir, de 
manera que a part d’una certa imbricació entre les parts en que queda 
dividit, només es poden comptar com a pes mort. 

 
 
2.1.3.  Procediments de càrrega i tipus de ruptura en ponts arc 
 

Depenent de la geometria de l’arc, del seu estat de conservació i del 
mode d’aplicació de la càrrega, els arcs poden tenir diversos modes de fallada 
que deixi el pont fora de servei.  

 
• Formació de mecanisme: és el més comú i el que es va identificar primer: 

consisteix en la formació i rotació d’un cert nombre de ròtules que tornen 
l’estructura en un mecanisme i que acaba col·lapsant quan l’equilibri ja no 
és possible. En un arc ben proporcionat, la línia d’empentes resultant de les 
càrregues mortes passa prop del centre de la secció i per tant cau dins del 
nucli central provocant compressions en tota la secció. Davant de 
sobrecàrregues, la línia de pressions es va tornant excèntrica i en alguns 
punts s’acosta a l’intradós i en d’altres a l’extradós. Això desencadena la 
progressiva formació del nombre de ròtules que sigui necessari perquè 
l’estructura col·lapsi. La posició més desfavorable per a un arc simple és a 
un quart de la llum, resultant un mecanisme de quatre ròtules. 

 
• Aixafament per compressió: Aquest tipus de fallada s’ha observat en 

diversos assaigs en ponts reals portats a terme pel TRL (Transport 
Research Laboratory) al Regne Unit (Page, 1993). Se sol donar en ponts de 
poca llum que tenen una rosca molt massiva que permet que les empentes 
es transmetin directament als estreps. En alguns casos el progressiu 
aixafament i trituració de la roca no comporta que el pont col·lapsi durant el 
procés de càrrega. En descarregar-lo, però, l’arc cedeix perquè el material 
ha quedat tot esmicolat i sense cap cohesió que li confereixi la més mínima 
resistència. 
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• Fallada per tallant: Es coneixen pocs exemples de fallades a causa del 

tallant. Un d’aquests és un assaig en un model sense reble usant una 
simulació de roda per aplicar la càrrega. El resultat fou una fallada per 
punxonament a la rosca. De tota manera, en un arc ben proporcionat i ben 
mantingut és molt poc probable que ocorri. Només en ponts mal conservats 
i en llocs on la pèrdua de morter sigui important poden donar-se fallades 
locals d’aquest tipus. 

 
 
2.1.3.  Tipus de ruptura en ponts multiarc 
 
 Els ponts multiarc poden tenir diferents comportaments depenent 
bàsicament de l’esveltesa de les piles. Els ponts amb pilars molt gruixuts es 
comporten com arcs aïllats, i poden ésser analitzats com a tals. Per aquests 
casos és aplicable tot el dit a l’apartat anterior. En canvi, per ponts amb piles 
més esveltes, més d’un tram es veu involucrat en el mecanisme de ruptura. La 
posició més desfavorable ja no es troba a un quart de la llum, sinó que es va 
acostant cap a la clau de l’arc a mesura que l’esveltesa de les piles creix. El 
nombre de ròtules per a un col·lapse total seria teòricament de 3q+1, on q és el 
nombre de trams, però de fet, tal i com assenyalen Hughes (1996) i Melbourne 
(1997), els trams afectats són rarament més de dos, excepte quan les piles són 
extremadament esveltes. En aquest tipus de ruptura que afecta dos arcs, que 
comporta la formació de 7 ròtules, el tram carregat sofreix descensos mentre 
que l’adjacent ascensos, essent necessària la formació d’una ròtula a la base 
del pilar entre els dos trams. No hi ha una raó alçada:gruix clara que es pugui 
prescriure com a frontera entre els dos comportaments, ja que a més de 
l’esveltesa de les piles hi ha altres factors que influeixen (com ara les 
característiques dels murs del carcanyol i del reble) que fan que cada cas sigui 
diferent. 

 
Algunes vegades els ponts multiarc presenten una mena de massissat 

sobre les piles que omple l’espai entre una rosca i l’altra fins una certa alçada. 
Aquest pot estar materialitzat amb murs interiors o bé amb un reble barreja de 
grava, sorra i calç que el fa una part molt dura. Quan això succeeix, és molt 
improbable que es desenvolupin ròtules just a les arrencades dels arcs, ja que 
la rosca es troba massa coaccionada. Aleshores, tot el triangle que està 
massissat és probable que basculi sobre el cap del pilar i que el mode de 
ruptura canviï,  comportant-se tota aquesta part com un sòlid rígid.  És molt 
difícil de preveure aquest tipus de ruptura, ja que no coneixem la majoria de 
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vegades el que es troba dins els carcanyols. De tota manera, si aquest possible 
massissat no es té en compte estarem pel costat de la seguretat, perquè 
aquest tipus de ruptura implicarà sempre càrregues majors. 
 

 
Fotografies 2.1 i 2.2: Viaducte ferroviari de 
Séjourné a Fontpedrosa i pont medieval (s.XIII) 
sobre el riu Llierca a la Garrotxa.  

 
 
Cal fer notar que les alçades de reble en molts ponts multiarc (i sobretot 

en viaductes) no solen ser massa altes: la cota a la qual s’havia de construir la 
plataforma s’aconseguia amb les piles i es preferia estalviar material en rebles i  
murs dels carcanyols. Les alçades de reble eren les mínimes per tal 
d’aconseguir una estabilitat mínima amb l’aportació de pes i un mínim 
repartiment de la càrrega de servei. La idea queda clara comparant les 
Fotografies 2.1 i 2.2. La segona correspon a un pont medieval d’un sol arc amb 
uns carcanyols d’alçada considerable, els quals fan que l’arc es trobi 
sobrecarregat a la part dels ronyons. 

 
  Un altre tipus de fallada és aquella que acaba fent col·lapsar tot el pont 
degut a la fallada d’un tram. Aquesta es pot donar en ponts com els que, a 
partir de Perronet es construïen amb piles molt primes i arcs rebaixats fins a 
raons fletxa-llum de 1:15. Aquests havien de ser construïts de cop i la fallada 
d’un tram comportava normalment un efecte dòmino que feia col·lapsar 
diversos trams. Això és el que va passar al viaducte de London Road a 
Brighton quan aquest va ser tocat per una bomba durant la Segona Guerra 
Mundial, o bé recentment durant la demolició del tram central de St. John’s 
Station Bridge a Londres. Per tal de prevenir aquestes possibles fallades 
catastròfiques, molts dels viaductes construïts durant el s.XIX presenten a 
intervals regulars piles molt més gruixudes que siguin capaces de resistir 
l’empenta lateral d’un dels arcs quan l’adjacent deixa de ser-hi present. 
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2.2.  MÈTODES D’ANÀLISI PER AL CÀLCUL DE PONTS DE FÀBRICA 
 
 No hi ha una distinció clara entre el comportament de ponts construïts en 
pedra o en maó: el terme maçoneria s’usa generalment abastant ambdós tipus 
de construccions. El punt que els fa semblants en comportament és que estan 
construïts discontínuament per blocs molt rígids i resistents units per un morter 
que és més dèbil i tou. Potser la diferència més gran, tal com assenyala 
Hughes (1997), rau en què als arcs construïts amb maó solen estar fets (al 
Regne Unit) amb més d’un anell que no tenen cap imbricació entre ells, la qual 
cosa pot comportar una separació quan es formen ròtules per desenvolupar el 
mecanisme de ruptura. Els arcs de pedra de gran secció, per contra, solen tenir 
una imbricació entre doveles que fa que no existeixi a la pràctica un pla de 
debilitat entre els diferents anells. 
  
 En els següents apartats es descriuen els mètodes més usats en els 
últims anys i que constitueixen avui en dia una referència per a comparar 
resultats d’altres models, tot i les seves limitacions. 
 
2.2.1.  Anàlisi per a ponts d’un sol arc 
 
 Entre els mètodes més populars d’ençà de la Primera Guerra Mundial 
per a avaluar la capacitat portant de ponts arc es troben els següents: 
 
• MEXE: Són les sigles de Military Engineering Experimental Establishment, i 

és una amalgama de teoria clàssica d’arcs (elàstica) com ara el Pippard i 
combinada amb resultats de sèries d’experiments. Les hipòtesis que pren 
aquest mètode són que l’arc sigui parabòlic, articulat als estreps, raó 
llum/fletxa de 4 i que el pont estigui en bones condicions. El resultat és 
corregit per uns factors tabulats quan les característiques de partida 
canvien. Les seves mancances són bàsicament les següents: 

 
Els factors són considerats independents entre ells, cosa que és poc 
creïble. 
 
El reble es té en compte només segons el tipus de material que el 
composa. Així, un arc més apuntat, en el que la influència del reble és 
major, anirà multiplicat pel un factor que un pont molt rebaixat, en el qual 
l’efecte del reble és molt menor. 
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Només es poden reproduir fallades per formació de ròtules que 
desenvolupen en mecanisme 

 
• Mecanisme: Aquest mètode suposa que el pont té les doveles infinitament 

rígides i que falla per la formació de ròtules que tornen l’estructura en un 
mecanisme. La resistència a tracció de la fàbrica se suposa nul·la i es pot 
incloure l’acció d’empentes passives del terreny entre les dues ròtules més 
allunyades de la posició de càrrega. Aquest mètode se sol usar amb 
programes informàtics aplicant la càrrega en un punt determinat i 
optimitzant les posicions de les quatre ròtules per tal que la càrrega sigui 
mínima. Canviant la posició de càrrega i repetint el procés podem trobar la 
posició més desfavorable per l’estructura i també la càrrega crítica. Aquest 
tipus d’anàlisi s’ha portat més enllà permetent plastificació a les ròtules i 
portant la posició del punt en el qual la ròtula gira cap al centre de la zona 
plàstica. Els resultats d’aquest mètode són massa conservadors si no es té 
en compte la col·laboració del reble. Quan aquest es té en compte, els 
resultats tenen una gran variabilitat en funció del coeficient d’empenta 
passiu adoptat. 

 
• Cracking-elastic analysis: és una anàlisi basada en teoria elàstica clàssica 

on les càrregues són aplicades a la rosca i els esforços resultants 
determinats. Aquests són usats per a determinar l’estat de tensions, els 
quals permeten identificar les àrees traccionades i les zones on el material 
plastifica, que permeten després calcular les deformacions i modificar la 
geometria. Això permet la modelització d’una fallada per snap-through i 
també la variació de pressions del sòl. L’àrea de la rosca, la inèrcia 
d’aquesta, les coordenades i la càrrega aplicada són després actualitzades i 
així fins a convergir. L’efecte del sòl és considerat com a pes propi i com a 
coacció depenent proporcionalment del moviments cap a dins o fora del 
reble, fent servir els coeficients actiu i passiu adaptats a la geometria corba. 

 
• MEF: En els últims anys ha estat el tipus d’anàlisi que s’ha desenvolupat i 

extès en totes les vessants del càlcul estructural. Basat en el Principi dels 
Treballs Virtuals, troba desplaçaments als nusos compatibles amb les 
condicions de contorn imposades i a partir d’aquí per interpolació es troben 
els camps de desplaçaments. Amb el PTV es troba l’equilibri i aleshores es 
troben les tensions. A banda dels micromodels (que modelitzen 
separadament el bloc i el morter), que són només útils en treballs a nivell de 
laboratori, el més comú són els macromodels, en els quals s’adopten 
propietats de conjunt per a la fàbrica. Als inicis es feren models amb 
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elements 1D que tenien en compte el reble amb elements horitzontals 
(Crisfield, 1985). Posteriorment s’usaren els models bidimensionals, més 
apropiats per a estudiar el reble i que són àmpliament usats en l’actualitat. 
Els models tridimensionals tenen un elevat cost que només es justifica per a 
l’estudi de casos molt singulars o de marcada tridimensionalitat. Els seus 
principals problemes són la dificultat de reproduir fenòmens que concentrin 
deformació en certs punts, com és el cas de les ròtules en el col·lapse de 
ponts arc. A conseqüència d’això, l’equilibri en etapes avançades de 
càrrega pot no ser fidel a la realitat, ja que aquest és trobat a partir de les 
deformacions en els elements. 

 
 
• FMG: Aquest és el tipus d’anàlisi que modelitza les estructures amb amb 

models de nusos i barres absolutament generals en geometria i propietats, i 
que troba tensions moviments establint equilibri sobre aquesta. És el 
mètode d’anàlisi usat en aquesta tesina, i per això se li dedica un apartat 
sencer. Els seus principals avantatges són la seva economia de temps 
computacional, la senzillesa en la introducció del model i la no suposició a 
priori de quin serà el mode de fallada. És molt adient per estructures 
complexes de comportament difícil de preveure.  

 
 
2.2.2.  Anàlisi per a ponts multiarc 
 
 Per a ponts multiarc, l’anàlisi resistent s’ha fet sovint considerant un sol 
arc quan les piles s’han cregut suficientment resistents. Per als casos en què 
això no és possible, el MEXE (1963) o alguns autors com Falconer (1994) 
havien proposat un factor multiplicador per tal de reduir l’estimació fent l’anàlisi 
d’un sol tram. Els valors proposats oscil·laven entre 0.8 i 0.9, mentre que 
Hughes (1995) en proposa un que té en compte diversos paràmetres del pont. 
Usant el mètode del mecanisme i variant tots els paràmetres de la geometria va 
obtenir expressions per a la resistència resultat de fer dues regressions 
múltiples que estimaven la resistència de ponts arc [Eq.2.1] i ponts de dos arcs 
simètrics (Twin span arch bridges), [Eq. 2.2]. El resultat fou el següent: 
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on γ és la densitat d’arc i reble, s  és la llum lliure de l’arc, r és la fletxa de l’arc, 
d és el gruix de la rosca, f és la profunditat del reble sobre la clau, w  és la 
longitud carregada, t  és el gruix del pilar i h  és l’alçada d’aquesta. 
 
 El resultat d’aquestes equacions donen resultats bastant conservadors ja 
que està basat en una anàlisi pel mètode del mecanisme sense incorporació de 
l’efecte sòl i obviant tota coacció per part del reble. El quocient entre ambdues 
expressions ens dóna el que es podria anomenar Factor Multiarc: 
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 Hughes va comprovar amb bons resultats la seva aplicació en la 
geometria que prengué dels assaigs fets per Melbourne (1997), sempre dins 
dels valors infraestimats de la resistència donada pel mètode del mecanisme. 
  
 
2.3   MÈTODES EXPERIMENTALS 
 
 Els mètodes experimentals han estat molt necessaris per a calibrar 
models que són àmpliament utilitzats avui en dia. Tot i la variabilitat de resultats 
que intrínsecament té tot treball d’assaig (ja sigui en laboratori o in situ), 
aquests poden oferir valuosa informació no només sobre la càrrega última de 
ruptura, sinó sobre el seu comportament (lineal o no) i el mode de fallada que 
fa col·lapsar l’arc.  
 
2.3.1  Assaigs fins a ruptura de ponts a escala real  
 
 La major campanya d’assaigs fins a ruptura en ponts es va portar a 
terme per encàrrec del TRL (Transport Research Laboratory) entre el 1985 i el 
1994. Es van incloure alguns assaigs fets a laboratori, però la majoria es feren 
en ponts que havien de ser reemplaçats tot i el cost que això suposà. 
 
 El sistema emprat per carregar-los fou l’ancoratge mitjançant cables 
ancorats al terreny, que proporcionaven la reacció per als gats hidràulics que 
empenyien sobre una biga de formigó que aplicava la càrrega en ganivet, per 
evitar que no es donessin fallades locals (Page, 1995). Es van trencar ponts de 
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diverses geometries, alguns arcs de més d’un anell i amb relacions fletxa/llum 
diferents. 
 
 Ponts com el de Brigdemill, Preston, Torksey, Bolton o Shinafoot són 
repetidament objecte d’anàlisis numèriques de diversos tipus, els quals 
necessiten tenir una referència del valor de la càrrega que trenca el pont per 
contrastar resultats.  
 
2.3.2  Assaigs no destructius de ponts en servei 
 
 Tot i que la informació que se’n pot extreure és bastant important, s’han 
realitzat pocs assaigs en aquest camp. L’objectiu bàsic és determinar quina 
seria la càrrega que amb una probabilitat raonable no causaria danys en el 
pont. El TRL ha promogut quatre assaigs en aquest camp, tot i que no és 
partidari de que s’hagin de fer necessàriament per a avaluar la capacitat 
resistent. S’han realitzat també assaigs dinàmics (Roca-Molins, 1995). 
 
 En l’última dècada s’han estat portant a terme investigacions en el camp 
de la tomografia sònica i de ràdar per tal de poder identificar el tipus de fàbrica 
que es troba a l’interior d’elements estructurals de maçoneria (Valle et al, 1998; 
Colla et al, 1998), la qual cosa pot ser de gran ajuda en la valoració resistent 
d’obres de fàbrica de diversos tipus, inclosos els ponts. De tota manera, el 
millor és disposar d’informació “real” obtinguda mitjançant sondeigs, podent-se 
usar aquests nous mètodes com a complement. 
 
 
2.3.3 – Assaigs en models a escala reduïda 
 
 En certes universitats l’ús de grans centrifugadores per a objectius 
geotècnics ha propiciat, sobretot en l’última dècada, que aquestes s’usessin 
també per a assajar models a escala reduïda. Els models a escala reduïda no 
són útils en assaigs normals perquè les tensions que s’hi generen no són les 
equivalents al model real. Per tal que aquesta relació es conservi, s’ha 
d’augmentar el pes específic del material que el compon: d’aquí l’ús de les 
centrifugadores.  
 
 La construcció d’un pont a escala i el seu assaig no són molt costosos 
un cop es disposa del material adequat: a la Universitat de Cardiff, Gal·les, el 
grup de recerca de maçoneria  (Masonry Research Group) liderat per Tim 
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Hughes porta anys treballant amb bons resultats en el camp de la modelització 
a escala i l’assaig amb centrifugadora.  
 
 Els models són construïts amb maons a escala que són obtinguts tallant 
maons normals. Coure maons tan petits no seria viable i les propietats 
superficials del material canviarien (Hughes, 1995). El morter és fet amb sorres 
molt fines per mantenir l’escala dels components, i el reble no es posa a escala 
perquè el que interessa és que tingui un angle de fricció semblant al real. 
 

Actualment s’està treballant en aspectes que poden afectar la resistència 
del pont (com ara la pèrdua de morter entre els maons) i en el camp de les 
reparacions (inclusió d’armadures en regates fetes a l’intradós, per exemple). 
També s’estan realitzant els primers models amb clar comportament 
tridimensional, com ara el del pont de Pontypridd, situat al sud de Gal·les. 


