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RESUM 

El passat 14 d’agost del 2018 va caure parcialment el Viaducte de Polcevera, Gènova, Itàlia, 

construït entre els anys 1964 i 1967 i dissenyat per l’enginyer i arquitecte italià Riccardo 

Morandi. Arran d’aquest tràgic succés, s’ha qüestionat el disseny estructural del pont i 

principalment els tirants que el subjectaven. Per aquest motiu, la present tesina pretén 

ratificar el seu disseny i analitzar tots els factors que han pogut intervenir, així com la 

resposta del pont durant el col·lapse. 

L’estudi del comportament del viaducte, tant l’estructura original com l’estructura 

romanent després del trencament d’un dels tirants, s’ha realitzat mitjançant un engraellat 

espacial amb el programa de càlcul SAP2000. A més, s’ha fet èmfasis en l’anàlisi dels tirants 

i, amb l’ajuda de la modelització estructural, s’ha obtingut la força màxima a la que estan 

sotmesos, necessària per comprovar la resistència dels mateixos. També, s’ha dut a terme 

el càlcul de les tensions dels tirants, els quals estan conformats per 352 cordons d’acer d’alta 

resistència envoltats per una carcassa de formigó. Així, s’ha determinat les tensions per a 

cadascun dels materials. 

L’anàlisi estructural del col·lapse indica el trencament del tauler, primer per la zona del 

tirant fallit i tot seguit al recolzament sobre el pilar inclinat de la torre atirantada. Al caure 

la meitat del tauler del mateix costat que el tirant trencat, el sistema atirantat queda 

descompensat de manera que l’estructura restant tendeix a girar cap al costat contrari i els 

màstils en “A” de la torre col·lapsen per flexió. Els valors obtinguts de la tensió del formigó 

dels tirants reflecteixen que aquest està sotmès a petites traccions, controlables amb 

l’armadura disposada; mentre que els valors de l’acer rebel·len una clara llunyania amb el 

seu límit elàstic.  

Per concloure, es pot afirmar que el trencament del tirant no va ser degut a una fallada 

estructural sinó que es va produir per altres factors tals com la falta de manteniment i 

l’absència d’injecció de protecció a la part superior dels cables dels tirants. 
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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TFM 

A la història recent de l’enginyeria civil, concretament el 14 d’agost de l’any 2018, va ocórrer 

una tragèdia: va caure el pont ubicat a Gènova (Itàlia), conegut com el Pont Morandi o 

Viaducte de Polcevera, nom que reflecteix la identitat del seu autor: Riccardo Morandi. 

Malgrat el pont va ser dissenyat per un dels enginyers més reconeguts, un tram del mateix 

va col·lapsar aparentment degut a una falta de manteniment de l’estructura. Fets com 

aquest reflecteixen la necessitat d’una conservació i manteniment acurats, ben planificats i 

correctament realitzats en qualsevol tipus d’estructura. Després de la repercussió mundial 

que ha comportat aquesta desgràcia, cal fer una reflexió sobre l’estat de les estructures 

actuals i si realment s’està executant un manteniment adequat.  

És per això que en aquesta tesina de final de màster, s’analitza detalladament les causes i 

factors que intervenen al col·lapse estructural del viaducte, les actuacions de conservació 

que s’han realitzat, i les mancances i punts forts del disseny original del projecte del pont. 

2. OBJECTIUS 

Els objectius de la present tesina són fonamentalment analitzar estructuralment els 

successos del col·lapse que va tenir lloc sota les accions que actuaven en aquell moment, 

determinar les causes i els factors que van generar la inestabilitat del pont i com l’esquema 

de l’estructura va influir al seu transcurs per evitar que el desastre es repeteixi en ponts de 

la mateixa tipologia, que actualment estiguin en servei o projectats per a la seva construcció 

en un futur. 

A més a més, es pretén estudiar el disseny de l’enginyer Morandi de les diferents parts de 

l’estructura per valorar si va tenir en compte tots els aspectes a considerar i d’una manera 

justificada, i així establir la validesa del seu dimensionament, contextualitzant a l’època del 

disseny. 

També s’examinaran les tasques de manteniment realitzades segons els assaigs i 

inspeccions que s’han dut a terme durant la vida útil del viaducte i decidir si han estat 

suficients per al seu correcte funcionament. 

La redacció d’aquest treball també servirà per aprofundir els coneixements sobre els ponts 

atirantats així com el seu funcionament, comprendre el comportament sota diferents 

càrregues i precisar els casos més desfavorables per a cada element estructural.  
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3. ANTECEDENTS 

Donada la proximitat a la data actual del col·lapse del Viaducte de Polcevera i que les 

investigacions per part de la Fiscalia de Gènova encara estan en marxa, no hi hagut molts 

estudis tècnics sobre l’estat previ de l’estructura al moment del col·lapse i el seu 

comportament durant la fallada estructural. Per aquest motiu, es prenen com antecedents 

de la present tesina els següents estudis: 

• “Once upon a Time in Italy: The Tale of the Morandi Bridge”. Gian Michele Calvi, 

Eucentre Foundation, Pavia, Italy. 2018. [1] 

• “El viaducto sobre el Polcevera en Génova. Claves sobre su diseó e hipòtesis de 

rotura”. Alejandro Castillo Linares, Colegio de Ingenieros de Canales y Puertos. 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. [2] 

3.1. Estat de l’art 

Riccardo Morandi va ser un enginyer italià prestigiós del segle XX al dissenyar estructures 

relacionades amb l’enginyeria civil molt singulars entre els anys 1950 i 1975 [3]. Morandi 

va ser un expert en projectar ponts innovadors que quasi ningú havia provat de construir, 

disposicions dels elements que conformaven l’estructura 

pràcticament noves en aquella època. L’enginyer italià, 

d’origen romà, va començar la seva carrera al 1927 

executant infraestructures principalment de formigó armat 

al sud de la península, Calabria, zona que havia estat 

danyada per l’acció d’un sisme. Posteriorment, va seguir 

guanyant coneixement i experiència tècnica en el formigó 

armat al seu retorn a Roma i va iniciar l’ús del formigó 

pretesat. També va estar dins del sector de l’ensenyament 

actuant com a professor de Disseny de ponts tant a la 

Universitat de Florència com a la Universitat de Roma.  

Per veure la innovació i creativitat de Morandi, cal contextualitzar en els mètodes i els 

materials que utilitzava en els seus projectes. L’ús del sistema de formigó armat en ponts es 

va estendre arreu del món al final del segle XIX quan s’introduïa la possibilitat d’aconseguir 

un material modelable d’aspecte petri que amb l’addició d’armadura li proporcionava la 

resistència a tracció necessària per resistir la flexió. Aquest material substituïa la biga de 

fusta i el perfil metàl·lic gràcies a les seves propietats amb respecte a durabilitat i 

Figura 1: Riccardo Morandi 
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insensibilitat front efectes atmosfèrics. Tot i així, presentava problemes de fissuració i 

deformació en casos de llums importants sotmeses a flexió. És per això que al principi del 

segle XX va aparèixer el formigó pretesat. Entre els anys 1928 i 1933, el reconegut enginyer 

francès Freyssinet va ser el primer en posar en marxa la tècnica del formigó pretesat. A més 

de solucionar els problemes citats del formigó armat, el pretesat augmenta la llum dels 

ponts i també pot actuar com a armadura del formigó. 

A més del fet d’introduir tirants per subjectar l’estructura dels viaductes el qual suposava 

un esquema estructural poc comú durant els anys 60 i 70, la disposició en què es basaven 

els tirants era encara més especial. A part dels cables principals que aguantaven el tauler 

del viaducte així com les càrregues actuants, els tirants contenien cables de pretesat per 

assegurar la compressió en tota secció del formigó que envoltava els cables principals. 

Malgrat els tirants eren executats amb formigó pretesat comportant un alt cost de 

construcció, els ponts d’aquesta tipologia també requerien d’un esforç econòmic molt elevat 

per al seu manteniment al llarg dels anys. 

Un dels punts més característics de les obres de Morandi va ser el número de tirants als 

ponts atirantats, ja que Morandi plantejava ponts que eren sostinguts generalment per dues 

parelles de cables, una parella per cada banda del tauler i un tirant per cada llum 

(monotirant). Els tirants que actuaven com recolzaments per augmentar la llum del tauler 

eren executats mitjançant formigó pretesat, en lloc dels cables més comuns per aquesta 

tipologia de pont. No obstant, també va realitzar ponts de diferent disposició, com per 

exemple, el Pont Morandi (Toscana, 1953), Pont Paul Sauer (Sudàfrica, 1956) i Viaducte 

Bisantis (Catanzaro, Itàlia, 1960) que corresponen a ponts en arc i el Pont Amerigo Vespucci 

(Florència, 1957) que és un pont de biga contínua, així com col·laboracions en l’Aeroport de 

Roma-Fiumicino. L’enginyer italià era un amant del disseny de peces inclinades les quals, a 

més dels tirants dels ponts, també es poden veure en altres estructures que ha executat al 

llarg de la seva carrera professional. Els ponts recent esmentats en són alguns exemples. 
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Figura 2: Pont Morandi al Llac di Vagli (Toscana) i Pont Paul Sauer, respectivament 

 

Figura 3: Pont Amerigo Vespucci, Florència 

Malgrat el Viaducte de Polcevera va ser un dels ponts més innovadors de l’època dels 60, 

anys enrere el mateix autor va construir el Pont General Rafael Urdaneta sobre el llac 

Maracaibo (Veneçuela, 1962) el qual presentava quasi el mateix esquema: dos trams 

laterals isostàtics en bigues recolzades sobre piles alleugerides i un tram central suportat 

per tirants de formigó i torres enormes en forma d’A. El pont de Maracaibo va ser una 

solució molt adequada per a l’entorn que l’envoltava. Les torres de gran envergadura de 

92,5 m d’alçada de les quals s’ancoraven els tirants de formigó, elements que suportaven el 

tauler del pont, aconseguien augmentar la llum entre elles fins a 235 m per donar pas als 

vaixells petroliers i tenir un estalvi de formigó així com obtenir una bona distribució de 

moments flectors sobre les mateixes. Tot i així, al 1964 un tram va col·lapsar i va caure a 

causa de l’impacte precisament d’un vaixell petrolier (Figura 4), sis mesos més tard es va 

reconstruir.  
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Figura 4: Col·lapse del Pont General Rafael Urdaneta, 1964 

   

Figura 5: Pont General Rafael Urdaneta sobre el Llac Maracaibo, Veneçuela 

Degut a l’èxit del viaducte, Morandi va plasmar quasi la mateixa disposició de l’estructura 

en els seus posteriors projectes, com ara el Pont Wadi Kuf de 282 m de llum (Llíbia, 1972), 

Pont Pumarejo amb trams de 140 m (Colòmbia, 1974), els ponts italians Carpineto, 

Cadecons i La Magilana, entre d’altres. 

  

Figura 6: Pont Wadi Kuf (Llíbia) i Pont Pumarejo (Colòmbia), respectivament 

Els ponts de Morandi formen part d’una primera generació de ponts atirantats, iniciada per 

l’Aqüeducte de Tempul sobre el riu Guadalete (Jerez de la Frontera, Cádiz) considerat per 

molts experts el primer pont atirantat modern, obra de l’enginyer Eduardo Torroja al 1927. 

La raó enginyeril per optar aquesta configuració de l’estructura va ser augmentar la llum 

del tram central de 20 a 60 m i així eliminar les dues columnes de pila centrals ubicades a la 

llera del riu respecte a la solució original, la qual consistia en un pont de biga en calaix 
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contínua de 14 trams de 20 m de longitud tal i com es pot veure a la Figura 7 [2]. Torroja va 

plantejar aquesta solució a causa de les males condicions que contenia el terreny del llit del 

riu amb l’objectiu de reduir al màxim possible els suports sobre el terreny.  

 

Figura 7: Solució inicial de l'Aqüeducte de Tempul 

 

Figura 8: Solució atirantada de l'Aqüeducte de Tempul 

El segon pont atirantat modern, anterior al Pont General Rafael Urdaneta de Morandi, 

correspon al Pont de Strömsund (Suècia, 1955) dissenyat per Franz Dischinger: pont del 

mateix estil que els anteriors, de 183 m de llum, en posseir un nombre reduït de tirants 

ancorats a una torre transversal connectada entre banda i banda del tauler, malgrat que els 

tirants del viaducte no són recoberts per formigó sinó que són cables nus d’acer. 

  

Figura 9: Aqüeducte de Tempul (Cádiz, 1927) i Pont de Strömsund (Suècia, 1955), respectivament 

Dins d’aquesta generació, paral·lelament, els alemanys també eren molt pioners en la 

construcció de ponts (també atirantats), com ara el pont de Theodor Heuss a Düsseldorf al 

1958 el qual també consta de pocs tirants. No obstant, la generació alemanya va ser 

encapçalada per l’enginyer civil Fritz Leonhardt, autor de la passera a Stuttgart al 1961. 
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Després de la passera de Leonhardt, es van construir els ponts de Leverkusen i Bonn-Norte, 

aquest últim va ser el primer exemple de pont atirantat múltiple, dissenyats per Hellmut 

Homberg al 1965 i 1967, respectivament. Aquesta última disposició simplificava el mètode 

de construcció, abaratia el cost dels tirants i reduïa la flexió en la llinda. 

3.2. Situació i emplaçament 

El Viaducte Polcevera es va construir entre els anys 1964 i 1967 a l’oest de Gènova, una de 

les ciutats més importants d’Itàlia i capital de la província de Liguria d’uns 610.000 

habitants ubicada al nord del país. El territori del municipi de Gènova és d’aproximadament 

244 km² i consta d’una franja costera en el mar de Liguria, subdivisió del mar Mediterrani 

que bordeja Itàlia, Mònaco i França incloent l’illa de Còrsega, amb una sèrie de turons i 

muntanyes de gran altura El pont estava ubicat entre els barris Sampierdarena i Cornigliano 

a la vall de Polcevera i travessava el Torrent Polcevera. El Torrent de Polcevera és el segon 

riu més important de la ciutat i creua en sentit longitudinal la província de Gènova donant 

nom a la vall on s’assenta. Sovint roman sec però, en èpoques d’avingudes, és capaç de 

transportar fins a 7 m3/s i molt material al·luvial, fet característic d’un riu torrencial 

mediterrani. 

Quant a les condicions meteorològiques a Gènova són molt similars a qualsevol ciutat 

occidental costera del mar Mediterrani, com ara Barcelona [4]. El clima mediterrani es 

caracteritza per hiverns temperats i estius secs i calorosos, mentre que en les estacions 

intermèdies és quan es concentren les precipitacions, les quals són poc freqüents i 

duradores però molt intenses. Similar a les precipitacions, el vent té períodes llargs 

d’intensitat baixa però són interromputs per episodis de vents forts, els quals bufen 

principalment fora dels mesos d’estiu, excepte alguns de mestral i tramuntana.
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Figura 10: Ubicació del Pont Morandi, Gènova 
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Figura 11: Vista en planta de l'àmbit del Pont Morandi 

El vial del pont formava part de l’autopista A-10 entre Gènova i Sanova, un eix principal de 

la xarxa de carreteres no només de la ciutat sinó del país, a l’exercir de corredor mediterrani 

recorrent la costa italiana del nord-oest fins arribar a territori francès, concretament 

Mònaco. Per l’altra banda del pas superior, la carretera connectava amb dues altres 

autopistes, SS1 i A-7. La primera d’ambdues segueix el traçat de corredor per la costa cap al 

sud-est, travessant la ciutat de Gènova fins assolir Pisa i Livorno, mentre que la segona té 

un traçat vertical i connecta amb Milà. També connectava amb autopistes que accedien a 

diversos països europeus, a més de França, com Àustria, Suïssa o Alemanya.  

Per tant, l’aqüeducte era un dels principals punts de trànsit de Gènova en què els seus quatre 

carrils (2 per sentit de circulació) absorbien tràfics tant locals i regionals com internacionals 

o de llarga distància, adoptant valors de més de 75.000 vehicles al dia i uns 25,5 milions 

vehicles a l’any. El trànsit que hi circulava havia augmentat un 40% en els últims 30 anys i 

es preveia un increment d’un 30% en els propers  30 [5] [6]. 

Direcció Serravalle 

Gènova 

Direcció Sanova 
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Figura 12: Vista en planta de la xarxa de carreteres de l'àmbit del Pont Morandi 

 

Figura 13: Ortofotografia indicant les autopistes que donava accés el Pont Morandi 

Respecte a l’estructura del viaducte, el pont tenia una longitud de 1,18 km i una alçada de 

45 m, dimensions necessàries per salvar a més del Torrent de Polcevera, les vies de 

ferrocarril situades a l’est del torrent i una zona urbana amb una gran abundància d’edificis 

industrials i residencials. Per tant, l’enginyer Morandi va haver d’afrontar la complexitat 

d’adaptar funcionalment i paisatgísticament la gran infraestructura en una zona urbana 

molt densa. 
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Figura 14: El Pont Morandi dins l'àmbit urbà creuant les vies fèrries i el torrent 

3.3. Estructura 

L’estructura consisteix en un pont de biga, majoritàriament en calaix, d’una longitud de 1,18 

km i una alçada de 45 m recolzat sobre la vall del riu de Polcevera i el barri de 

Sampierdarena. El conjunt de l’obra es subdivideix en 5 parts diferents les quals s’enumeren 

a continuació i s’il·lustren a la Figura 11 [7]: 

• Viaducte principal 

• Pista de la connexió Serravalle - Savona 

• Pista de la connexió Savona -  Serravalle 

• Pista de la connexió Savona – Gènova 

• Pista de la connexió Gènova – Savona 

En la present tesina, es centrarà en l’anàlisi del tram del viaducte principal del Pont Morandi, 

és a dir, l’estructura que creua el pas, deixant en segon pla els seus accessos. El viaducte 

consisteix en trams de llum de diferent longitud entre els 12 punts de suport (numerats en 

seqüència des de Savona cap a Gènova, Figura 15). El tauler del pont és de secció variable 

segons cada tram però es caracteritzen particularment els de bigues prefabricades de 

formigó pretesat, de 36 m de llum, els quals enllacen les diferents seccions i són subjectats 

per recolzaments simples sobre una sèrie de sistemes especials, entre els quals es pot 

destacar dos tipus fonamentals: 
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Figura 15: Esquema longitudinal del viaducte principal del Pont Morandi [1] 

3.3.1. Sistema bigues “Gerber” per als trams d’aproximació 

El tram comprès entre les piles 1 i 8 de longitud 500 m aproximadament segons la Figura 

15, es caracteritza per les piles en forma de “V” formades per dos puntals inclinats 

convergents a la part inferior sobre l’encep i units al cap per un tauler de bigues 

prefabricades, el qual s’estén en voladís 7 m a un costat del puntal unint-se amb les bigues 

prefabricades pretesades de 36 m i quedant una llum central de 23 m entre els dos puntals. 

Així doncs, les bigues prefabricades, les quals són de tipus “Gerber”, treballen com bigues 

isostàtiques i es recolzen simplement sobre aquests sistemes estructurals paratriangulars, 

obtenint llums al voltant de 73 m entre els centres dels enceps excepte el primer i l’últim. 

 

Figura 16: Sistema estructural per als trams d’aproximació [2] 

3.3.2. Sistema atirantat per als trams principals 

El sistema és emplaçat entre les piles 8 i 11 i està format per una estructura contínua en sí 

mateixa i fixa, unida a la resta de l’estructura per elements simplement recolzats sobre el 

mateix. Consta d’un bloc continu de formigó de tres llums diferents, dues de 65 m entre el 

tirant i el recolzament de la pila i l’altra de 46 m entre els recolzaments (Figura 20); en total 

una longitud de 176 m a les piles 9 i 10. Les piles corresponen a una torre en forma ”A” de 

formigó armat d’alçada 90 m des del terra i 45 m des del pla de circulació. Els dos trams 

compresos entre les tres piles són entre 200 i 210 m de llum. El tauler del que forma part 

aquest sistema consisteix en una llosa alleugerida cel·lular en 5 compartiments i recolzada 

simplement als seus extrems per un parell de sistemes de tirants de formigó pretesat 

ancorat al cap dels màstils de la torre. Els seus extrems van units amb les bigues 
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prefabricades de 36 m del mateix tipus que el sistema estructural d’aproximació (trams 

curts), ambdues també sostingudes pels tirants tal i com il·lustra la Figura 17. 

En correspondència amb el node d’enllaç dels tirants de suspensió, l’estructura presenta un 

robust diafragma també de formigó pretesat, a cada extrem del qual queden assegurades 

dues famílies de cables les quals són els elements principals dels tirants i les encarregades 

de subjectar el tauler a 45 m i la torre a 90 m del terra. 

El funcionament dels tirants és molt clar: exerceixen, al seu ancoratge amb el tauler, una 

força la component vertical de la qual vol simular al suport fictici en aquell punt del pont, 

equilibrant les flexions degudes a les càrregues gravitatòries de la llinda. A més, la 

component horitzontal de l’ancoratge provoca una favorable precompressió longitudinal en 

el tauler. 

 

Figura 17: Sistema estructural per als trams principals [2] 

3.3.3. Piles 

Cada sistema estructural del viaducte principal se sustenta sobre suports diferents, els quals 

es descriuen a continuació: 

• Sistema per als trams d’aproximació: 

L’especial disposició en “V” permet la seva inserció dins el dens entramat urbà i ajuda a 

augmentar les llums del tauler doncs l’objectiu és disminuir al màxim el nombre el nombre 

de recolzaments sobre el terreny. En la Figura 18, s’adjunta l’esquema en “V” i la seva 

disposició transversal. Les piles estan conformades per quatre peus inclinats de formigó 

armat recolzats sobre la fonamentació, els quals consisteixen en dos pilars de secció 

variable, mínima a la part superior de 140x65 cm i màxima a la inferior de 300x65 cm, units 

transversalment entre sí per dos punts intermedis. Per tant, cada pilar inclinat representa 
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*Clàssicament s’anomena tram de bigues “Gerber” al tauler recolzat sobre dues piles amb sengles voladissos 

a cada costat de les mateixes. Aquests trams s’uneixen amb trams isostàtics intermedis. Es diuen trams 

“Gerber”, en honor a l’enginyer italià del segle XIX que va emprar molt aquest sistema estructural. 14 

l’element d’unió entre una posició de recolzament convenient per al tauler i una posició de 

recolzament a terra.

 

 

Figura 18: Secció longitudinal de la pila del sistema de bigues “Gerber”* [7]



 

Estudi del col·lapse del Viaducte de Polcevera, Gènova, Itàlia 

Curs 2018-2019 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports TFM Pau Salrà Camps 

 

15 

 

Figura 19: Secció transversal de la pila del sistema de bigues "Gerber" [7]

El conjunt dels elements inclinats i horitzontals es troben sotmesos a desplaçaments 

horitzontals produïts pels moviments parcials i asimètrics a causa de les sobrecàrregues 

variables. Aquests desplaçaments són parcialment absorbits gràcies a una adequada 

obertura de les juntes de dilatació amb la necessitat de deixar un cert marge per a les 

variacions tèrmiques del tauler. 

• Sistema atirantat per als trams principals: 

En aquest sistema hi apareixen les torres de 90 m d’alçada en les quals se subjecten els 

tirants d’acer. La torre està formada per dos màstils col·locats en forma “A” a cada banda 

del pont i units entre sí a mitja alçada i al seu cap. Els màstils són de formigó armat i secció 

variable de 4,50x2,00 m a 0,75x3,00 m. Aquests quatre elements van units convenientment 

tant longitudinal com transversalment per treballar com un bloc compacte així com repartir 

els esforços degudament, però de manera que les dues estructures en “A” siguin 

independents del sistema de voladissos ubicat entre els màstils de cada costat. 

Aquest sistema de voladissos és també de formigó armat i quatre pilars inclinats però 

arriostrats en H i units entre sí per travessers, similars a l’arriostrament dels elements de la 
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pila del sistema no atirantat. Els pilars arriostrats, recolzats sobre la fonamentació de la pila, 

tenen una secció variable entre 4,50x1,20 i 2,00x1,20 m. Els extrems superiors dels 

voladissos constitueixen recolzaments elàstics per al suport del tauler. 

D’altra banda, el sistema horitzontal i continu de 172 m de longitud que constitueix el tauler 

està vinculat a la torre en “A” per quatre punts (Figura 20): 

• Dos centrals separats entre sí 45,60 m per mitjà de dos elements estructurals 

inclinats de cadascun dels quatre peus del sistema de voladissos. 

• Dos laterals, situats a una distància entre sí de 156 m, ancorats amb un doble sistema 

de tirants el qual resulta independent de l’entramat del tauler. 

 

Figura 20: Seccions de la torre en “A” del sistema atirantat [7] 

Les accions produïdes per les limitacions dels desplaçaments esmentats al sistema no 

atirantat són resistides per les torres atirantades, o també per l’estrep 1 (costat Sanova). 

La pila 11 (costat Gènova) presenta algunes característiques singulars respecte a les altres 

dues. El sistema està sobre un bloc de formigó recolzat al terreny per mitjà d’un encepat de 

formigó amb pilots inclinats, d’aquesta manera eviten en major mesura assentaments tant 

verticals com horitzontals i girs. 



 

Estudi del col·lapse del Viaducte de Polcevera, Gènova, Itàlia 

Curs 2018-2019 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports TFM Pau Salrà Camps 

 

17 

3.3.4. Tauler i secció transversal 

Anàlogament a les parts ja descrites del viaducte, el tauler és diferent en funció del sistema 

estructural al que forma part però amb algunes similituds entre ells. 

• Sistema per als trams d’aproximació: 

El tauler del sistema de 73 m de llum està conformat per un conjunt de tres bigues en calaix 

prefabricades de formigó armat i de 3,5 m d’amplada i cantell variable entre 3,42 m i 1,82 

m. Els nervis de les bigues van units per la placa superior i al conjunt de diafragmes, que es 

situen a la connexió del tauler amb els elements inclinats de la pila en “V” per a la seva 

transmissió d’esforços. 

• Sistema atirantat per als trams principals: 

En l’altre sistema estructural, el tauler és de formigó in-situ pretesat, de dimensions 18 m 

d’amplada i secció cel·lular de cinc compartiments i variable al llarg del viaducte principal. 

Consta d’una placa a l’intradós i a l’extradós ambdues de 16 cm d’espessor i sis nervis 

d’espessor variable entre 18 i 30 cm. El cantell de l’entramat varia amb un màxim de 4,50 m 

i un mínim de 1,80 m.  

 

Figura 21: Secció del tauler del pont [1] 

D’altra banda, en els trams simplement recolzats de 36 m, l’estructura consisteix en 6 bigues 

prefabricades de formigó pretesat connectades superiorment a una llosa de 0,16 m de 

cantell. Tenen una secció en doble T d’amplada 0,5 m i cantell variable: 2,20 m al centre de 

llum i 1,5 m als extrems. 

Respecte als elements transversals de connexió dels tirants i els pilars inclinats amb el 

tauler, tenen l’objectiu de distribuir les càrregues que hi actuen i aportar més rigidesa al 
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tauler per garantir la seva estabilitat. Els diafragmes són bigues transversals de formigó 

armat, de secció tubular exterior de 4,5x2,0 m i espessor 0,5 m, excepte a la connexió amb 

els tirants on són de formigó pretesat i l’espessor corresponia a 1,0 m. 

3.3.5. Tirants 

Els tirants consisteixen en dos conjunts de cordons d’acer especial amb resistència 170 

kg/mm2 i diàmetre nominal de 1,27 cm, estan units al tauler per mitjà d’un diafragma 

adequat per al seu ancoratge i passen sobre la torre, on es connecten pel cap de la mateixa 

mitjançant una peça de formigó armat de secció trapezoïdal de bases 1,50 m i 2,56 m i 

cantell 2,96 m. Cada conjunt està conformat per 232 cordons els quals s’agrupen 8 tendons 

de 16 cordons, 4 de 12 cordons i 14 de 4 cordons. 

El mètode de tesat dels tirants es va produir mitjançant premses hidràuliques, en què 352 

cordons dels 464 es van tesar per resistir els esforços en el cas de càrregues permanents 

(simètriques respecte al pla vertical normal de l’eix del viaducte), tal que els punts 

d’ancoratge dels mateixos amb el tauler no tinguessin un descens sobtat respecte la 

geometria de projecte en què el sistema estigués en equilibri i l’entramat del tauler es 

comportés com un sistema continu recolzat sobre quatre suports rígids, en els quals es 

produís l’esforç d’autopretesat determinat per la component horitzontal de la tensió dels 

tirants. 

Per tant, cada tirant està format per 352 cordons principals i 112 cordons secundaris 

paral·lels de 1,27 cm de diàmetre d’alt límit elàstic, mentre que el tauler pràcticament no té 

armadura longitudinal excepte a l’extrem amb la connexió amb la biga prefabricada de 36 

m i la zona propera als suports intermedis.  

A més a més, es va col·locar una vaina rectangular metàl·lica amb injecció de beurada de 

ciment recobrint els cables principals a mode de protecció i que alhora proporcionés 

adherència amb la secció de formigó que l’envolta. Els cables secundaris els quals es van 

tesar a posteriori tenen l’objectiu d’eliminar la fissuració del recobriment de formigó. Tots 

els elements anteriors van ser col·locats dins d’una carcassa de formigó reciclat de 

0,98x1,22 m. 



 

Estudi del col·lapse del Viaducte de Polcevera, Gènova, Itàlia 

Curs 2018-2019 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports TFM Pau Salrà Camps 

 

19 

 

Figura 22: Detalls longitudinal i transversals dels tirants [1] 

3.3.6. Fonaments 

La Vall de Polcevera, en l’àmbit del viaducte, es caracteritza per una geomorfologia típica de 

les valls ligures: plegament de l’estrat geològic dels esquists, amfíbols i filadios els quals 

estaven fortament degradats en les capes superficials durant la construcció de l’estructura, 

amb un tall important al fons de la vall d’origen hidromecànic reblert per una espessa capa 

de sòl al·luvial format per llims, sorres i graves..  

Per assegurar l’estabilitat de tota l’estructura, tots els elements de fonamentació de l’obra 

van haver d’assolir una certa profunditat per trobar estrats rocosos estables, és a dir, estrats 

rígids i consolidats dels al·luvions del fons de la vall: 40 m de profunditat. 

 

Figura 23: Tall geològic del terreny [7] 
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En la següents taules s’indiquen les característiques principals dels fonaments, executats 

majoritàriament mitjançant encepats de formigó armat que agrupen pilots perforats de 

diversos diàmetres. La sabata de formigó armat es va construir seguint el criteri d’adoptar 

una gran rigidesa per garantir una òptima distribució de les càrregues sobre els pilots, 

pràcticament no influenciada per les deformacions de la sabata. 

Taula 1: Fonamentació dels suports del viaducte [7] 

Suport Diàmetre (cm) Nº de pilots Profunditat (m) Longitud total (m) 

Estrep 1 60 30 22 660 

Pila 2 100 16 23 368 

Pila 3 120 16 24 384 

Pila 4 110 16 44 704 

Pila 5 110 16 48 768 

Pila 6 110 16 46 736 

Pila 7 110 16 43 688 

Pila 8 110 16 47 752 

Pila 9 150 62 43 2.666 

Pila 10 150 60 30 1.800 

Pila 11 150 50 25 1.250 

Estrep 12 110 (inclinat) 32 26 832 

 

Taula 2: Resistència dels pilots en funció del diàmetre [7] 

Diàmetre dels pilots (cm) Resistència (t) 

60 80 

100 170 

110 220 

150 550 

Lògicament cada tipologia de piles del viaducte requeria d’una fonamentació particular. 

Com es pot veure, la fonamentació dels suports del sistema atirantat (piles 9, 10 i 11) 

consisteix en pilots de diàmetre 150 cm mentre que per al sistema d’aproximació no 

requeria ser d’aquesta grandària i els pilots oscil·len entre 100 i 120 cm de diàmetre. 
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3.3.7. Mètode d’execució 

Anàlogament a la descripció de l’estructura del viaducte, el mètode d’execució dels dos 

sistemes va ser diferent ja que les estructures eren de tipologies diferents. En el cas del 

sistema no atirantat, es van construir les piles paratriangulars mitjançant procediments 

convencionals i tot seguit es va procedir a unir-les amb les bigues prefabricades pretesades, 

les quals es van transportar des de taller i van ser llançades per mitjà d’un carro-pont 

especial. 

 

Figura 24: Bigues prefabricades llançades des de les piles paratriangulars [7] 

A diferència de la breu descripció del procés constructiu del sistema paratriangular, el 

mètode d’execució del sistema atirantat necessita una descripció especial degut a l’esquema 

de la pròpia estructura que a més se li afegia la dificultat d’operar sobre unes línies 

ferroviàries d’intensíssim trànsit en les que no hi havia espai per col·locar suports 

provisionals. Per tant, es va haver d’adoptar un mètode que garantís les característiques de 

màxima seguretat en un escenari de no posar cap impediment al servei ferroviari. 

La planificació de les obres es va dividir en tres fases diferents, les quals es descriuen a 

continuació: 
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• Fase 1: Torre en “A” i tram del tauler 

En primer lloc, es va executar els màstils de la torre en “A” de 90 m d’alçada de formigó 

armat així com la seva fonamentació i els quatre pilars inclinats annexes a la mateixa per 

procediments convencionals. També es va construir el tram del tauler, comprès entre la 

connexió amb els quatre elements inclinats de la pila i suportat per una cintra metàl·lica, i 

es va aplicar una torsió als seus extrems per mitjà de cables pretesats de manera que 

s’eliminessin les tensions acumulades en aquests extrems per efecte de la inclinació dels 

elements de la pila. Aquest procediment es va realitzar per trams amb l’ajuda de muntants 

amb forma de calaix els quals gravitaven successivament sobre les parts ja executades i 

endurides. 

• Fase 2: La resta de l’entramat del tauler 

La resta del tauler sense executar fins a la connexió amb les bigues prefabricades de 36 m 

es va construir mitjançant el mètode de voladissos successius per trams de 5,13 m de 

longitud connectats a la resta de l’estructura mitjançant un sistema de cables pretesats 

superiors, exteriors i provisionals. Aquests últims es treien després de complir amb la seva 

funció. Els cables pretesats de desenvolupament subhoritzontal anaven fixats per dues 

“Gerber” també provisionals. 

A més a més, un sistema de tirants provisionals sostenia el pes del tauler així com dels 

diafragmes la funció dels quals era determinar la unió estàtica entre els tirants amb el tauler. 

Sobretot s’havia de dedicar especial atenció en l’operació de transformació del camp 

tensional intern del tauler entre el doble voladís i la biga contínua de tres vans, la qual va 

consistir en el muntatge i posada en tensió gradual de tots els tirants i simultàniament en 

una anàloga eliminació gradual dels tirants provisionals. 

• Fase 3: Tirants 

En l’última fase de la construcció del sistema atirantat es va executar els tirants definitius. 

En primer lloc, els cables dels tirants es van col·locar i tesar nus per mitjà de premses 

hidràuliques per resistir el pes propi de l’estructura. Posteriorment, es va col·locar la 

macrovaina metàl·lica que recobria els cables principals i la carcassa rectangular de formigó 

prefabricat que alhora feien d’encofrat perdut per a la posterior injecció de l’envolupant de 

formigó. Abans de la injecció de la macrovaina es van col·locar els cables secundaris, 

l’objectiu dels quals consistia en evitar la fissuració de la carcassa de formigó. Finalment, es 
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van injectar de beurada de ciment tant els cables principals com els secundaris de posttesat 

i aquests últims es van tesar. 

Les injeccions es van produir en longituds de 3 m amb l’objecte d’aconseguir que la variació 

de la catenària dels tirants, que es produïa per efecte del pes de la carcassa, no generés 

tensions perilloses per torsió. Els trams de 3 m es van fer continus posant formigó als junts 

entre ells. Un cop executats els tirants, el tauler es va vincular amb les bigues prefabricades 

de 36 m amb el mateix procés que el sistema no atirantat. 

 

Figura 25: Construcció de la pila amb els tirants nus [7] 
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Figura 26: Muntatge dels tirants [7] 

Per tant, segons el procediment constructiu dels tirants, es pensava que la carcassa de 

formigó resultaria comprimida en un grau tal que les sobrecàrregues degudes al tràfic 

determinessin una descompressió en la mateixa, tenint sempre compressions positives. 

Una vegada amb tots els elements del sistema executats, el sistema es convertia en 

homogeni i continu i resistia en estat elàstic les accions que hi intervenien, és a dir, les 

degudes a sobrecàrregues accidentals, a variacions tèrmiques i al vent. 

Segons el projectista Morandi, gràcies a aquest sistema homogeni existien un seguit 

d’avantatges: 

1. Eliminació de la fissuració de les carcasses de formigó i, per això, l’eliminació de 

danyar l’acer per causa dels agents atmosfèrics. 

2. Reducció de l’amplitud del camp de variació de les sol·licitacions en l’acer amb el 

conseqüent augment de seguretat amb respecte a la fatiga. 

3. Reducció de les rotacions del tauler en correspondència amb els recolzaments sobre 

els pilars inclinats per reducció dels allargaments dels tirants sota l’acció de 

càrregues accidentals. 

4. Reducció dels desplaçaments horitzontals longitudinals de la torre, per efecte de la 

distribució asimètrica de sobrecàrregues accidentals. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL COL·LAPSE 

Al passat 14 d’agost del 2018, al voltant de les 12 hores del migdia, malauradament va tenir 

lloc el col·lapse del Pont Morandi a Gènova. La caiguda del viaducte va desplomar 3 camions 

i entre 30 i 35 automòbils dels que van morir 43 persones i ocasionar més d’una desena de 

ferits, així com una sèrie de destrosses de les vies de ferrocarril i els edificis existents com, 

per exemple, els habitatges i els magatzems de la companyia elèctrica Ansaldo Energia, 

ubicats sota el tram del pont caigut que també van obligar a l’evacuació de més de 600 

famílies. Concretament, va col·lapsar el sistema atirantat de la pila occidental, pila 9, a causa 

de la fallida del tirant nord, juntament amb una part dels dos trams adjacents de bigues 

prefabricades de 36 m cadascun. Si la longitud del sistema atirantat era d’uns 176 m 

aproximadament, el tram del pont que va caure tenia una longitud igual a 215 m.  

 

Figura 27: Vista general del tram afectat pel col·lapse 

A continuació es descriu hipotèticament el transcurs del col·lapse que va patir el sistema 

compensat de la pila 9 abans del seu anàlisi estructural: 

1. Falla el tirant de darrere (nord) de la torre 9 que subjectava el tram dret per corrosió 

de l’acer dels cables. Posteriorment, falla el tirant de l’altre costat transversal (sud) 

al no poder resistir la seva pròpia càrrega i la que rebia l’altre tirant. 
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2. Sense els recolzaments ficticis dels tirants, el tauler comprès entre els mateixos no 

resisteix les càrregues que hi actuen i cau sobre el terreny. L’altre part del tauler 

composat per les bigues prefabricades i recolzat isostàticament entre els tirants de 

les piles 9 i 10 també trenca i descendeix fins al sòl. 

3. Al caure gran part del tram, la pila 9 queda descompensada. Les càrregues que 

absorbien els tirants tenien dues components, vertical i horitzontal, degut a la 

inclinació dels mateixos. Les forces horitzontals de la dreta i esquerra de la torre en 

“A” quedaven compensades entre elles sota l’acció de càrregues permanents. Per 

tant, al desaparèixer les forces horitzontals de la dreta, el pilar inclinat dret de la 

torre no resisteix la tracció generada per les forces de l’esquerra, fet que implica el 

gir de la torre cap a l’esquerra com si es tracés d’un sòlid rígid.  

4. Al girar la torre, el suport dels tirants simètrics del tram comprès entre les piles 8 i 

9 desapareix i el tauler d’aquest tram també acaba precipitant al buit. 

Segons els successos ocorreguts, el trencament d’un sol tirant és capaç de provocar el 

col·lapse de tot el sistema atirantat del viaducte. La reacció estabilitzadora que proporciona 

la força del tirant és tan gran que al desaparèixer augmenta notablement els esforços del 

tauler (veure apartat 5), a més de desestabilitzar la torre en “A” degut a les forces 

horitzontals que també sostenia el tirant. 

5. ANÀLISI ESTRUCTURAL 

En aquest apartat s’analitza estructuralment el procediment ocorregut del col·lapse, les 

parts del pont que van fallar i a quin grau estaven sol·licitades, i com treballaven els tirants 

segons la seva disposició. 

5.1. Dades del model 

Per dur a terme el present anàlisi, es modelitza el sistema atirantat complet de la pila 9 en 

el software de càlcul SAP2000. El model consisteix en un esquema de barres simulant que 

cada barra representa un element estructural de manera que, per a la configuració del 

tauler, es realitza un engraellat espacial de 6 barres (una barra per cada nervi) que inclou 

tota la secció transversal del mateix. Les càrregues actuants s’apliquen sobre les barres o 

els nodes que les connecten. 
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Figura 28: Model de barres del sistema atirantat 9 

Tot seguit, s’enumeren les càrregues que es tenen compte tant pel que va contemplar 

Morandi en el disseny del pont com a l’estat en servei en el moment del col·lapse: 

• Pes propi 

• Càrregues mortes: paviment (10 cm) i barreres de protecció New Jersey 

• Tesat dels tirants 

• Sobrecàrrega de tràfic: carro italià de l’any 1970 

La normativa italiana [8] emprada és posterior a la construcció del pont en qüestió però es 

considera que el plantejament de les càrregues degudes al tràfic que va realitzar Morandi 

no difereix en gran mesura del que recull aquesta normativa. Cal diferenciar aquestes 

càrregues en el disseny i el col·lapse del pont. Per al disseny es considera una sobrecàrrega 

associada al pas del tanc militar i camions adjacents que es transforma en l’esquema de les 

Figura 29 i Figura 30. En canvi, per al col·lapse del pont es considera el pas de 4 camions i 

una trentena de turismes. 
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Figura 29: Carro italià del tanc militar de 74,5 t 

A aquest esquema se li afegeix el carro d’un camió extret de la mateixa normativa, el qual 

s’utilitza també per a la sobrecàrrega d’ús en l’estat de servei al moment del col·lapse: 

   

Figura 30: Carro italià de camió de 12 t 

Pel que fa a les condicions de contorn, els suports de la torre en “A” al terreny es modelitzen 

com a encastaments mentre que els extrems del tauler es representen com recolzaments 

simples impedint el moviment longitudinal i vertical, un dels mateixos de cada costat a més 

tampoc permet el moviment transversal. Les connexions entre els tirants i el tauler es 
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simulen de manera articular permetent el gir del tauler, així com el recolzament del tauler 

sobre el travesser que connecta els elements inclinats en “U” de cada costat de la torre.  

Respecte als materials que conformen l’estructura, el formigó inclòs al model és el HA-30 i 

l’acer d’alta resistència per al tesat dels tirants és de 1.700 MPa de límit elàstic. 

Per completar el model estructural, agilitzar el procediment de càlcul i que l’estructura es 

comporti el més ajustadament possible a la realitat, cal realitzar una sèrie d’hipòtesis les 

quals es recullen a continuació: 

• El pes dels tirants s’apliquen com una força externa de manera que el pes específic 

dels mateixos sigui nul, amb l’objectiu d’obviar la flexió que tindria lloc degut al seu 

pes propi. 

• L’ànima de les bigues prefabricades s’assumeix que té un espessor de 20 cm. 

• Durant la construcció, inicialment es van tesar i ancorar els tirants des de la part 

superior del tauler, però com van arribar a connectar l’acer del pretesat a la part 

inferior del tauler per evitar traccions en aquesta zona? Sobre el paper, van col·locar 

posteriorment cables d’acer de pretesat de molt bona qualitat els quals connectaven 

ambdós elements i ho van recobrir de morter. Tot i així, realment existeixen aquests 

cables de pretesat? Es desconeix ja que no s’ha realitzat cap estudi o assaig que ho 

confirmi, no obstant, es considera que sí per procedir en el present estudi. 

• Per evitar el càlcul evolutiu de les accions que actuen en els tirants, s’introdueix el 

tesat dels mateixos, ja amb les característiques mecàniques de la secció final, tal que 

la fletxa a la connexió amb el tauler sigui nul·la sota l’acció del pes propi.  

No obstant, cal verificar si aquesta hipòtesi està molt lluny de la realitat ja que 

durant la fase d’execució els cables principals dels tirants es van tesar nus. Per fer-

ho, s’imposa un tesat amb les propietats mecàniques dels cables nus de manera que 

l’esforç axil que reben sigui el mateix que el cas anterior i sota la mateixa acció. Les 

fletxes resultants són al voltant dels 2 mm, valor que s’assumeix menyspreable i 

proper al 0, i per tant validen la hipòtesi. 

• Els esforços últims resistents de cada element estructural es prenen iguals als 

esforços obtinguts per a la combinació en Estat Límit Últim: 

𝐸𝐿𝑈 = 𝛾𝑔 · (𝑔 + 𝑔∗) + 𝛾𝑞 · 𝑄 

Els coeficients de majoració, tant per a les càrregues permanents com les variables, 

tenen els valors indicats a les diferents normatives d’estructures com són l’EHE-08, 

EC-1 o IAP-11 que són 1,35 i 1,5 respectivament. 
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• El factor d’amplificació dinàmic (FAD) igual a 2. 

5.2. Evolució estructural del col·lapse 

A continuació s’analitza estructuralment l’evolució del col·lapse del pont, observant 

específicament cada element rellevant si resisteix els esforços que apareixen sota l’acció de 

les càrregues anteriorment comentades. 

5.2.1. Fase 1: Trencament del tirant 

Primer de tot, es considera el trencament d’un dels tirants a causa de la corrosió dels cables 

d’acer (explicat més detalladament al següent apartat), per exemple, el tirant del costat nord 

Sanova tal i com s’ha plantejat al punt anterior. La primera pregunta que cal pensar és si la 

pròpia estructura s’aguanta sota les càrregues en servei sense el tirant que s’elimina, és a 

dir, si l’enginyer Morandi va contemplar una estructura redundant. Clarament, la resposta 

és negativa doncs el desastre estructural no hagués tingut lloc. Anem a veure què va passar 

i per on va continuar la fallada del pont.  

El següent pas que un pot imaginar-se és el trencament del tirant parell ubicat al mateix 

tram del pont però al costat transversal contrari. En la següent figura es presenta els 

esforços axils d’aquest estat del sistema atirantat: 

 

Figura 31: Distribució d'axils (Fase 1) 

Segons el model estructural sense un dels tirants, tota l’estructura treballa a compressió 

excepte els tirants que ho fan a tracció. Concretament, l’axil estàtic del tirant parell pren un 
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valor de Nest,rot = 27.640 kN. En canvi, en el model original on treballa tota l’estructura, el 

mateix tirant presenta un axil N0 = 18.258 kN. 

 

Figura 32: Distribució d'axils en l'estructura original 

Una vegada els axils estàtics són coneguts cal obtenir l’axil dinàmic el qual es calcula sumant 

la diferència d’ambdós esforços majorada pel FAD. Posteriorment, el valor obtingut cal 

comparar-lo amb l’axil últim resistent per comprovar si l’element falla. 

Axil últim dels tirants, Nu = As · fy = 32.700 · 1700 = 55.590 kN 

∆𝑁𝑒𝑠𝑡 = 27.640 − 18.258 = 9.382 𝑘𝑁 

∆𝑁𝑑𝑖𝑛 = ∆𝑁𝑒𝑠𝑡 · 𝐹𝐴𝐷 = 9.382 · 2 = 18.764 𝑘𝑁 

𝑁𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑜𝑡 = 27.640 + 18.764 = 46.404 𝑘𝑁 < 𝑁𝑢 = 55.590 𝑘𝑁 

Considerant que els cables d’acer no han perdut part de l’àrea contribuent ni que l’efecte 

d’entalla degut a la corrosió per picadura ha aparegut (capítol 6.1.), és a dir, conserven tota 

la capacitat portant (Nu = 55.590 kN), el tirant del costat oposat al tirant fallit resisteix a les 

càrregues actuants i no trenca. 

No obstant, cal veure si el diafragma que connectava ambdós tirants resisteix els esforços 

de tallant que es generen degut a la desaparició d’un dels mateixos. Com era d’esperar, al 

suport del tauler produït pel tirant parell, el travesser presenta tallants importants: 
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Figura 33: Distribució de tallants del tauler (Fase 1) 

A partir del model en qüestió, després del trencament del tirant, s’obté un tallant al 

diafragma Vest,rot = 13.492 kN que comparant-lo amb el model de l’estructura original (V0 = 

8.469 kN) resulta una diferència dels esforços estàtics de: 

∆𝑉𝑒𝑠𝑡 = 13.492 − 8.469 = 5.023 𝑘𝑁 

 

Figura 34: Distribució de tallants al tauler de l'estructura original 

Anàlogament al cas anterior, és necessari calcular l’esforç dinàmic de trencament: 

∆𝑉𝑑𝑖𝑛 = ∆𝑉𝑒𝑠𝑡 · 𝐹𝐴𝐷 = 5.023 · 2 = 10.046 𝑘𝑁 

𝑉𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑜𝑡 = 13.492 + 10.046 = 23.538 𝑘𝑁 > 𝑉𝑢 = 14.821 𝑘𝑁 



 

Estudi del col·lapse del Viaducte de Polcevera, Gènova, Itàlia 

Curs 2018-2019 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports TFM Pau Salrà Camps 

 

33 

Tenint en compte que el tallant últim del diafragma calculat segons la combinació d’accions 

en ELU correspon a Vu = 14.821 kN, es pot concloure que aquest element estructural falla 

per tallant degut a la falta d’un dels dos recolzaments produïts pels tirants. 

Amb la desaparició d’un dels recolzaments del tauler, una part del mateix es transforma en 

un voladís el qual pot generar moments flectors negatius molt elevats. És per això que 

aquesta zona també s’estudia amb detall: 

 

Figura 35: Distribució de moments flectors del tauler (Fase 1) 

Els moments flectors negatius màxims del tauler apareixen a la connexió amb els elements 

inclinats de la pila, on es recolza, i sobretot al nervi del costat adjacent al tirant perdut. El 

moment negatiu en l’eix fort que presenta aquest nervi, quan un tirant no treballa, és Mest,rot 

= -93.975 kNm, mentre que quan hi treballa el moment és M0 = -22.275 kNm.  

∆𝑀𝑒𝑠𝑡 = 93.975 − 22.275 = 71.700 𝑘𝑁𝑚 

∆𝑀𝑑𝑖𝑛 = ∆𝑀𝑒𝑠𝑡 · 𝐹𝐴𝐷 = 71.700 · 2 = 143.400 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑜𝑡 = 93.975 + 143.400 = 237.375 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝑢 = 40.123 𝑘𝑁𝑚 

Com es pot veure, el moment flector dinàmic que existeix al tauler és molt superior a l’esforç 

últim obtingut segons la combinació d’accions en ELU, de manera que la connexió tauler-

pila es trenca i el tauler cau estrepitosament. A això se li afegeixen els efectes de torsió els 

quals augmenten exponencialment a causa de la desaparició d’un dels tirants. 
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També cal afegir que, al desaparèixer el diafragma, la part isostàtica de les bigues 

prefabricades de 36 m es queda sense un recolzament de manera que el sistema es 

transforma en un mecanisme i també cau al buit.  

A banda dels esforços del viaducte, s’estudia la variabilitat en els moviments de l’estructura 

per complementar la comprensió del comportament del pont sense el tirant en qüestió. 

L’estructura completa presenta uns moviments verticals als suports dels tirants que 

oscil·len entre 2 i 3 cm en el cas de servei, intensificant-se al centre llum del tram de les 

bigues prefabricades on el tauler descendeix fins a 16 cm. En canvi, quan desapareix el 

tirant, la zona en la que el tauler descendeix més correspon a l’antic suport del mateix tirant 

on cau verticalment uns 70 cm, desplaçament incompatible per a les bigues prefabricades 

adjacents. D’altra banda, als altres dos suports del tram atirantat adjacent, el tauler baixa 

uns 15 cm mentre que al tram isostàtic de bigues prefabricades descendeix 23 cm 

aproximadament (Figura 36). 

 

Figura 36: Moviments del sistema atirantat (Fase 1) 

5.2.2. Fase 2: Sistema atirantat descompensat 

A causa de la caiguda de la part del tauler que era suportada pel tirant fallit, té lloc una sèrie 

d’esdeveniments els quals s’enumeren a continuació. 
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L’adjectiu “compensat” que forma part del nom del sistema estructural de les piles 9, 10 i 11 

fa referència a l’equilibri estable de la torre en “A” sota l’acció del pes propi del tauler i la 

resposta dels tirants perquè el tauler no descendeixi. Per tant, quan falta una part del tauler 

el sistema queda descompensat i el seu concepte estructural deixa de tenir sentit, fins al 

punt en què la seva estabilitat perilla. Així doncs, és necessari el seu anàlisi.  

El primer que cal estudiar és el comportament de la torre, si pot resistir els nous esforços 

produïts. Tot seguit, s’il·lustra la distribució de moments flectors de l’estructura restant: 

 

Figura 37: Distribució de moments flectors del sistema descompensat (Fase 2) 

En el parell dels quatre elements inclinats en “A” de la torre, el més proper del costat caigut, 

apareixen moments negatius Mest,rot = -36.168 kNm en gran part de la seva longitud mentre 

que en l’altre moments positius 32.035 kNm. Aquests esforços validen el model de càlcul ja 

que la tendència de la torre a girar per culpa de la desaparició d’un costat de l’estructura 

implica que la fibra inferior estigui comprimida en el parell proper a aquest costat i 

traccionada en el parell oposat. Coneixent els valors dels moments flectors en l’estructura 

original, M0 = -5.360 kN, es realitza el mateix procediment que als anteriors casos per 

obtenir els esforços dinàmics: 

∆𝑀𝑒𝑠𝑡 = 36.168 − 5.360 = 30.808 𝑘𝑁 

∆𝑀𝑑𝑖𝑛 = ∆𝑉𝑒𝑠𝑡 · 𝐹𝐴𝐷 = 30.808 · 2 = 61.616 𝑘𝑁 

𝑀𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑜𝑡 = 36.168 + 61.616 = 97.784 𝑘𝑁 > 𝑀𝑢 = 8.647 𝑘𝑁 
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Comparant els moments flectors dinàmics amb el moment flector últim, es pot concloure 

que la torre col·lapsa a flexió, indistintament a negatius i positius, degut a la 

descompensació dels pesos que hi intervenien. Al caure la torre i fregar amb el tauler encara 

sostingut pot haver produït una sèrie d’espurnes per la fricció entre els dos elements 

simulant la il·luminació d’un raig, fet descrit per un dels testimonis qui senyalava que el 

col·lapse del pont va originar-se degut al llampec d’un raig de tempesta. 

Similarment a la Fase 1, la connexió dels elements inclinats de la pila que subjecten el tauler 

amb el mateix presenta moments flectors negatius que també cal analitzar. 

El valor màxim d’aquests esforços en l’estructura parcial que queda és Mest,rot = -50.920 kN, 

el qual és considerablement superior al de l’estructura completa, M0 = -20.235 kN. 

∆𝑀𝑒𝑠𝑡 = 50.920 − 20.235 = 30.685 𝑘𝑁 

∆𝑀𝑑𝑖𝑛 = ∆𝑀𝑒𝑠𝑡 · 𝐹𝐴𝐷 = 30.685 · 2 = 61.370 𝑘𝑁 

𝑀𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑜𝑡 = 50.920 + 61.370 = 112.290 𝑘𝑁 > 𝑀𝑢 = 40.123 𝑘𝑁 

Es comprova que s’obté el mateix resultat que a la Fase 1, produint-se el col·lapse de la part 

restant del tauler però encara més pronunciat, i deixant a la vista el baix nivell de resistència 

en front a la descompensació del sistema estructural atirantat. 

Cal destacar la hipòtesi que es realitza quan s’assumeix el trencament del primer tirant, es 

considera que el tirant de torre i costat transversal iguals al fallit però del tram adjacent del 

pont no llisca i per tant no desapareix juntament amb l’altre gràcies a l’adherència amb el 

morter de recobriment. En canvi, en el cas contrari en què el tirant adjacent també fallés 

simultàniament, el problema que es presenta seria simètric de manera que el tauler 

d’ambdós costats de la torre en “A” cauria permetent que la pròpia torre es mantingués 

dreta. Aquest fet no correspon amb el que va succeir, és per això, que es descarta aquesta 

possibilitat.  

Respecte als moviments de l’estructura en la segona fase, el cap de la torre es desplaça 

horitzontalment uns 14 cm a causa de la descompensació de pesos, i el tauler descendeix 

fins a 30 cm al centre llum del tram isostàtic, fent-ho 24 cm als suports dels tirants. En 

general, es produeix un gir de la torre cap al tauler sostingut i conseqüentment del propi 

tauler, que fa que descendeixi tota l’estructura. Tot seguit, s’adjunta el perfil longitudinal 

amb els desplaçaments de la part del viaducte restant: 
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Figura 38: Moviments del sistema atirantat descompensat (Fase 2) 

5.2.3. Comparació sobrecàrrega normativa italiana amb EC-1 

L’anàlisi estructural anterior s’ha realitzat a partir de la sobrecàrrega deguda al tràfic amb 

la que es va dissenyar i calcular el Pont Morandi durant els anys 60, però, és rellevant 

estudiar l’evolució que ha patit aquesta sobrecàrrega degut a l’increment del flux de vehicles 

al llarg dels anys?  

En aquest apartat, s’estudia la comparativa dels esforços dels elements estructurals 

prèviament analitzats contemplant la sobrecàrrega recollida a la normativa italiana del 

1970 i a una normativa actual, l’Eurocodi Estructural 1 [9]. 

L’Eurocodi Estructural planteja un esquema de càrregues completament diferent a la 

normativa italiana. Aquest esquema consisteix en la separació de la plataforma en carrils 

virtuals els quals estan sotmesos a una càrrega uniformement distribuïda en tot el seu 

ample i longitud i a una càrrega concentrada. Els valors de les càrregues varien en funció de 

quin sigui el carril més desfavorable per carregar i són: 
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Taula 3: Valors de les càrregues de tràfic segons l'EC-1 [9] 

 

L’esquema del carro segons l’EC-1 també canvia i s’adjunta a continuació: 

  

Figura 39: Esquema del carro segons l'EC-1 [9] 

A partir de les càrregues degudes al tràfic ja definides, es calculen els esforços d’alguns dels 

elements que conformen el tauler del sistema atirantat complet segons la combinació 

característica d’accions en ELS: 

Taula 4: Esforços calculats segons normatives diferents 

Element 

estructural 

Esforç estàtic        

(Normativa italiana) 

Esforç estàtic    

(EC-1) 
β = EC-1/N.italiana 

Diafragma V = 10.713 kN 11.165 kN 1,04 

Diafragma M+transversal = 46.211 kNm 47.072 kNm 1,02 

Connexió    

tauler-pila 
M-longitudinal = -28.816 kNm -29.620 kNm 1,03 

Nervi tauler M+longitudinal = 15.516 kNm 15.013 kNm 0,97 
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Malgrat el plantejament tan conservador de la normativa italiana en les càrregues degudes 

al tràfic basat en el carro del tanc i del tractor complementat per un conjunt de camions al 

llarg del viaducte, el tren de càrregues definit en l’EC-1 genera esforços lleugerament 

superiors al tauler de l’estructura ja que la normativa europea recull el concepte d’equilibri 

de totes les autopistes europees en els últims anys. A més, concretament, la carretera que 

circulava sobre el pont en qüestió disposava d’un flux de vehicles molt elevat, havent-hi 

vehicles tant de mercaderies com turismes. 

5.3. Estat tensional dels tirants 

En l’anàlisi estructural del col·lapse del sistema atirantat s’assumeix que l’inici del 

procediment té lloc en el trencament d’un dels tirants de formigó pretesat, per tant cal 

estudiar en quines condicions treballaven aquests elements estructurals i veure si es 

comportaven tal i com pensava Morandi al dissenyar-los amb la disposició que es 

caracteritzen. 

Abans de tot, cal qüestionar-se l’efectivitat del sistema de posttesat dels tirants, objectiu del 

qual consisteix en evitar que la carcassa de formigó treballi a tracció. Aquest fet és 

d’important anàlisi ja que al no treballar correctament es produirien fissures al formigó les 

quals permetrien el pas dels agents exteriors que propiciarien la corrosió dels tirants d’acer.  

A priori és fàcilment raonable la incertesa sobre el disseny del sistema de posttesat dels 

tirants, doncs la configuració del tauler del pont conté una rigidesa molt alta i podria 

absorbir gran part de la compressió que s’exerceix al tesar els cables de posttesat deixant-

ne menys de la necessària als tirants. Així doncs, era Morandi un expert del formigó pretesat 

i va dissenyar adequadament el sistema de posttesat dels tirants? 

Per respondre a la pregunta, es modelitza la força de compressió del pretesat dels tirants, 

en què s’assumeix una tensió aplicada de 900 MPa en l’àrea dels 112 tendons, As = 10.404 

mm2 (Pposttesat = 900 · 10.404 = 9.363,6 kN), i s’observen els resultats: 
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Figura 40: Distribució d'axils interns en el posttesat dels tirants 

La figura anterior mostra la distribució d’esforços interns d’axils en què només actua la 

força de compressió del posttesat. Es pot apreciar que una gran fracció de la mateixa (8.932 

kN) és absorbida per cadascun dels tirants, en canvi, el tauler rep la part restant. Per tant, 

es confirma el bon dimensionament dels tirants de Morandi en què es demostra que els 

tirants són més rígids que el tauler, permetent la precompressió del formigó, i es reafirma 

en la solució adoptada per al pretesat dels mateixos. 

No obstant, aquesta precompressió aplicada als cables de posttesat assegura l’absència de 

traccions en el formigó dels tirants? Tot seguit, es realitza un càlcul de l’estat tensional dels 

tirants degut al pretesat: 

• En l’instant inicial (t = 0): Np = 8.932 kN 

𝐴ℎ𝑜𝑚,𝑡=0 = 𝐴𝑐 + 𝐴𝑖 − 𝐴𝑇 + 𝑛𝐴𝑇 = 1,447 𝑚2 

 Sent, 

 𝐴𝑐  : l’àrea de la carcassa de formigó 

 𝐴𝑖  : l’àrea de la injecció de la macrovaina metàl·lica dels tirants 

 𝐴𝑇 : l’àrea de l’acer del tirant 

𝑛 =
𝐸𝑇

𝐸𝑐
≈ 10 

𝜎𝑐,𝑡=0 =
𝑁𝑝

𝐴ℎ𝑜𝑚,𝑡=0
= 6,17 𝑀𝑃𝑎 

• En l’instant final (t = ∞): Np* = 0,9 · Np = 8.039 kN  
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𝐴ℎ𝑜𝑚,𝑡=∞ = 𝐴𝑐 + 𝐴𝑖 − (𝐴𝑇 − 𝐴𝑝) + 𝑛∗ · (𝐴𝑇 + 𝐴𝑝) = 1,756 𝑚2 

Sent,  

𝐴𝑝 : l’àrea de l’acer dels tendons de pretesat 

𝑛∗ = 15 

𝜎𝑐,𝑡=∞ =
𝑁𝑝∗

𝐴ℎ𝑜𝑚,𝑡=∞
= 4,57 𝑀𝑃𝑎 

Aquesta reducció de la tensió a compressió del tirant és deguda a la fluència del formigó. El 

formigó, al fraguar, tendeix a encongir-se i transmet una compressió al tirant d’acer el qual 

no pot comprimir-se i reacciona traslladant-li una tensió de tracció al formigó. A partir dels 

valors obtinguts, resulta que les pèrdues de compressió per fluència del formigó són: 

∆𝜎𝑐 = 𝜎𝑐,𝑡=0 − 𝜎𝑐,𝑡=∞ = 6,17 − 4,57 = 1,60 𝑀𝑃𝑎 

Per últim, coneguda la tensió produïda pel pretesat, s’adjunta una taula resum on figura la 

tensió acumulada, tant en el formigó com en l’acer, en les diferents etapes de sol·licitació 

que han patit els tirants: 

Taula 5: Estat tensional dels tirants 

Acció 

Formigó Acer 

σ parcial 

(MPa) 

σ acumulada 

(MPa) 

σ parcial 

(MPa) 

σ acumulada 

(MPa) 

Tesat cables principals - - -410 -410 

Posttesat del tirant (𝜎𝑐,𝑡=0) 6,17 6,17 34,76 -375,24 

Pèrdua per fluència (∆𝜎𝑐) -1,60 4,57 -23,93 -399,18 

Càrregues permanents (σG) -1,30 3,27 -19,56 -418,74 

Càrregues degudes al tràfic (σq+Q) 

     Tren de càrregues italià -2,93 0,35 -16,47 -435,21 

     Tren de càrregues EC-1 -3,50 -0,22 -19,70 -438,43 

 

En quant al formigó del tirant, el tirant sota càrregues permanents no presenta traccions, 

tal i com mostra la taula anterior, però quan actuen les càrregues degudes al tràfic depenent 

de l’esquema de sol·licitacions sí que hi apareixen. El formigó sota ambdós esquemes de 
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càrregues presenta tensions properes al 0, però el tren de càrregues segons la normativa 

italiana sotmet al formigó a compressió mentre que el de l’EC-1 fa que treballi a tracció. Tot 

i així, les traccions són tan petites que les fissures que es generarien es podrien controlar 

amb l’armadura del tirant. 

D’altra banda, el tirant al deformar-se com un sòlid homogeni i continu, l’acer i el formigó 

tenen la mateixa deformació però ho fan sota una tensió diferent degut al mòdul de 

deformació de cada material. Així doncs, la tensió que rep l’acer sota les diferents 

sol·licitacions es calcula mitjançant el coeficient n* que per a les càrregues permanents 

incloent les pèrdues per fluència té un valor de 15 mentre que per al pretesat del tirant i les 

càrregues variables és 5,63 aproximadament. Els valors de tensió de l’acer que indica la 

taula són suficientment inferiors al límit elàstic de l’acer (1.700 MPa) per assegurar la seva 

capacitat estructural. En el cas més desfavorable que no existís injecció als cables, les 

tensions degudes al posttesat no apareixerien i les traccions degudes a les càrregues 

permanents i variables actuarien directament sobre l’àrea dels cables, les quals 

augmentarien fins a 53 MPa i 123 MPa, respectivament, resultant una tensió total de -586 

MPa, valor igualment llunyà del límit elàstic. A més, en aquest cas, al no haver-hi protecció 

dels cables d’acer per l’absència d’injecció aquests es poden corroir fins que el límit elàstic 

es redueixi a la màxima tensió que puguin assolir els cables (586 MPa) quan començarien a 

trencar-se. Per tant, segons els valors obtinguts els tirants tenen un factor de corrosió del 

66%.  

Els resultats anteriors es comparen amb els obtinguts a l’article del G.M. Calvi [1], del que 

s’ha extret informació en la present tesi, amb l’objectiu de validar-los en certa manera, 

conèixer les diferències entre els dos models estructurals tenint en compte les hipòtesis que 

s’ha pres en cada cas i extreure les conclusions pertinents. 
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Taula 6: Comparativa de l'estat tensional dels tirants amb G.M. Calvi 

Acció 

Autor TFM G. M. Calvi R. Morandi 

σ parcial 

(MPa) 

σ acumulada 

(MPa) 

σ parcial 

(MPa) 

σ acumulada 

(MPa) 

σ parcial 

(MPa) 

Acer 

Tesat cables 

principals 
410  367  690 - 750 

Tesat cables de 

posttesat 
900  900  900 

Formigó 

Posttesat del tirant 

(𝜎𝑐,𝑡=0) 
6,17 6,17 8,7 8,7  

Pèrdua per fluència 

(∆𝜎𝑐) 
-1,59 4,58 - -  

Càrregues 

permanents (σG) 
-1,30 3,28 -7,5 1,2  

Càrregues degudes al tràfic (σq+Q) 

Tren de càrregues 

italià 
-2,93 0,35    

Tren de càrregues 

EC-1 
-3,50 -0,22 -2,8 -1,6  

La  presenta uns resultats molt similars entre els dos models de càlcul els quals coincideixen 

en les compressions al formigó sota les càrregues permanents i les traccions petites quan 

actuen la sobrecàrrega d’ús i el carro deguts al tràfic. A falta d’informació respecte a la 

consideració de la fluència del formigó i a la proximitat dels resultats entre els dos estudis, 

s’assumeix que G.M. Calvi té en compte implícitament la tracció del formigó deguda a la 

fluència. 

A banda de la comparativa de l’estat tensional dels tirants amb el càlcul de G.M. Calvi, cal 

remarcar la diferència entre les tensions de tesat dels cables principals dels tirants, doncs 

Morandi va considerar unes tensions entre 690 i 750 MPa mentre que G.M. Calvi i l’autor 

del present TFM calculen 367 MPa i 410 MPa, respectivament, tensions de tesat perquè els 

recolzaments dels tirants no disposin de cap moviment vertical sota la càrrega del pes propi 

de l’estructura. 
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6. CAUSES DEL COL·LAPSE 

En relació a les causes de la caiguda del pont, s’estableixen uns raonaments i consideracions 

tècniques basats en la informació que es disposa a data d’avui i en la naturalesa de la pròpia 

estructura del viaducte així com el seu funcionament. Evidentment, el que es presenta a 

continuació és una presumpció que es veurà contrastada reafirmant o descartant-la en 

funció dels resultats de la investigació oficial que actualment s’està realitzant. 

Les causes del col·lapse del viaducte són fàcilment detectables i se centren en únic punt: la 

fallida del tirant. No obstant, en el trencament del tirant hi poden intervenir diversos factors 

els quals s’han citat anteriorment però s’expliquen exhaustivament a continuació. 

6.1. Corrosió dels tirants i deteriorament de l’estructura 

Com s’ha explicat anteriorment, els cordons d’acer dels tirants estaven recoberts a 

posteriori amb formigó pretesat per afavorir la durabilitat del conjunt. Així doncs l’única 

protecció contra la corrosió de l’acer és la que proporciona el propi formigó. 

En aquest cas, la durabilitat del formigó es basava en la doble acció protectora que exercia 

sobre l’acer: 

1. El recobriment com una barrera física. 

2. L’elevada alcalinitat del formigó desenvolupa sobre l’acer una capa passiva en forma 

d’aïllament contra l’acció d’agents externs com poden ser els clorurs o àcids. 

Tot i això, el formigó és un material porós que pot permetre el transport de gasos capil·lars. 

Amb el pas del temps, el CO2 de l’atmosfera reacciona amb la calç de formigó formant 

carbonat de calci o calcària i aigua, donant lloc el procés que s’anomena carbonatació. La 

carbonatació del formigó va avançant des de l’exterior cap a l’interior del mateix, fet que 

disminueix el pH de l’interior permetent l’inici de l’oxidació de l’acer. Posteriorment, es 

forma l’òxid de ferro el qual té un volum superior al ferro que existia inicialment i produeix 

fissures al formigó. Al fissurar, permet la penetració de més gasos àcids, com el CO2 o el SO2, 

o de clorurs que acceleren el procés d’oxidació. A més a més, en el cas dels tirants, l’inici 

d’oxidació dels mateixos contempla el trencament per picadura de l’acer el qual s’explica tot 

seguit. 

La corrosió per picadura és un mètode de trencament d’un metall en forma d’atac corrosiu 

que produeix petits forats en el material [10]. Malgrat la picadura necessita un període 
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d’iniciació, quan comença la perforació del metall, la propagació dels forats creix a gran 

velocitat. No obstant, la secció del l’acer no falla per complet, apareix l’efecte d’entalla. La 

picadura és un fenomen molt difícil de detectar ja que es poden tapar els forats pels 

productes de la corrosió dificultant la mesura de la seva profunditat. Per tant, el trencament 

per picadura pot arribar a ser molt inesperat i es produeix en zones on existeix un augment 

local de les velocitats de corrosió.  

Un dels possibles orígens de la perforació del material són els sectors on el contrast de 

concentracions de ions i oxigen és més gran. Les concentracions de ions al fons del forat 

mantenen un grau d’acidesa tan elevat que dissolen el propi material per a la propagació 

del forat. 

 

Figura 41: Corrosió per picadura en l'acer 

Com s’ha esmentat, aquesta tipologia de corrosió condueix que el metall contingui 

components entallats en la zona de la picadura. L’entalla és una discontinuïtat geomètrica 

brusca normalment introduïda pel disseny de la peça, per error en la fabricació, per 

mecanitzat, etc; en aquest cas per la picadura dels clorurs, on es produeix una gran 

irregularitat en la distribució de tensions de la secció sota una força axil. La distribució 

consisteix en una concentració de tensions en el punt de la discontinuïtat que disminueix 

exponencialment a mesura que s’allunya de la mateixa. La concentració de tensions ) és molt 

superior a la tensió uniforme generada sota una força aplicada en una secció homogènia 

equivalent i depèn de la forma i grandària de la discontinuïtat de la secció. A més, l’excés de 

tensions comporta la fallada del material en cas de superar el límit últim del material o bé 

per fatiga de la peça. 

En el cas d’un petit forat el·líptic (d’amplada 𝑎 i altura 𝑏) en una placa, la tensió màxima es 

produeix als extrems de l’eix horitzontal del forat i ve donada per l’equació següent, on 𝜎 és 

la tensió aplicada als extrems de la placa [11]: 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎 · (1 + 2 ·
𝑎

𝑏
) 

La tensió augmenta amb la relació 
𝑎

𝑏
 de manera que un forat molt estret perpendicular a la 

direcció de la tensió produeix una concentració molt elevada. Això explica la tendència a 

produir-se fissures perpendiculars a la direcció de les forces. 

No obstant, les picadures dels tirants són discontinuïtats amb geometria de gargantes 

semicirculars o de diferent profunditat. A ambdues discontinuïtats, el factor de concentració 

de tensions (relació entre la tensió màxima i la tensió mitjana en la secció reduïda) és entre 

1,2 i 3, el valor màxim en els casos quan la irregularitat geomètrica és molt petita en 

comparació la secció i el valor mínim quan és similar, però el factor és superior en gargantes 

profundes que per a gargandes semicirculars del mateix r/d. 

 

Figura 42: Factor de concentració de tensions en orificis circulars, gargantes semicirculars i acords [11] 
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Figura 43: Factor de concentració de tensions en discontinuïtats de gargantes de profunditat diversa [11] 

En el cas del Pont Morandi i dels seus tirants, les picadures van tenir lloc on van aparèixer 

les fissures del formigó ja que va ser per on els gasos àcids, provinents de la indústria 

existent a l’àmbit del viaducte, i els clorurs de l’ambient marí, els quals eren arrossegats per 

ràfegues de vent, penetraven la capa protectora. Tot això, s’accelera si la injecció de 

recobriment dels cables del tirant, que omple la macrovaina metàl·lica a mode de protecció 

i d’adherència entre el formigó i l’acer, és inexistent com era el cas de la part superior del 

mateix degut a l’efecte de decantació. 

D’altra banda, a part de l’efecte de la carbonatació del formigó, la fissuració en el formigó 

també va ocórrer en els casos en què el viaducte resultés sobrecarregat de caràcter especial, 

accions a banda de les sol·licitacions degudes al tràfic, com poden ser les del vent o del 

gradient tèrmic, que provoquessin sobretensions en els tirants i els sotmetin encara més a 

tracció. Aquestes traccions addicionals fan que augmentin les fissures en el formigó i 

facilitin el pas dels agents atmosfèrics. 

6.1.1. Campanya d’assaigs realitzats 

Durant els anys 90, l’administració va executar tasques de manteniment i actuacions de 

reparació, quan es va descobrir que els tirants dels tres sistemes compensats estaven patint 

un deteriorament general, així com diverses instàncies de degradació concentrada. A més, 

segons l’editorial italiana L’Espresso [12] [13], durant els anys 2011, 2013 i 2015 es va 
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realitzar una campanya d’inspecció, per part de l’empresa que va rebre la concessió a inicis 

del segle XXI, dels diferents elements estructurals del viaducte en què es podia comprovar 

l’estat de deteriorament generalitzat de tota l’estructura. 

Al 2011, la biga prefabricada del tauler de la vora del costat mar entre les piles 9 i 10 que 

presentava una esquerda d’una amplada màxima de 5 mm i una profunditat mitjana de 10 

cm i la qual s’estenia durant diversos metros. A més, l’ànima de la biga d’ambdues vores del 

pont va patir un despreniment en un tram, on deixava vistos dos cables de l’armadura activa 

dos cordons dels quals estaven fracturats i tots es movien amb l’ús d’un cisell. Al mateix any, 

també es van examinar diversos cables principals dels tirants d’una de les piles a dues 

alçades diferents. Malgrat que els informes de les inspeccions realitzades durant els anys 90 

no indicaven cap tipus de degradació alarmant als tirants les piles 9 i 10, en el cas del 2011, 

el cable més alt no presentava cap injecció de morter mentre que la meitat d’ells estaven 

visibles així com totalment oxidats i reduïts en secció, inclús alguns estaven trencats. Els 

cables també eren deformables i movibles. 

 

Figura 44: Armadura activa descoberta de la biga prefabricada en 2011 i reparació en 2013 [12] 

A l’any 2013 es va repetir la inspecció de l’estructura del viaducte, es van obtenir els 

mateixos resultats i es van realitzar actuacions de reparació molt puntuals basades en tapar 

amb morter els despreniments apareguts, però no es va actuar per donar cap solució a la 

corrosió dels cables dels tirants. L’informe de l’estudi descrivia les esquerdes i la corrosió 

dels cables de pretesat. En canvi, a la pila 10, es va realitzar una perforació a una alçada de 

la carcassa de formigó del tirant costat mar per comprovar l’estat dels cables, en la que es 

va poder veure que la vaina dels tirants s’havia allargat i els cables estaven tensos. No 

obstant, al costat contrari de la mateixa pila no van aparèixer cables en els primers 18 cm, 

fet que va suggerir que, alguns casos, la disposició dels mateixos no corresponia amb el 

definit al projecte de Morandi.  
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En les “Investigacions de diagnosi en les piles 9 i 10” realitzades en l’octubre de 2015, 

s’analitzen dos punts dels tirants de la torre 9 i tres punts de la torre 10. Els resultats dels 

tirants examinats van ser realment preocupants. En el cas de la pila 9, dos cordons dels 

cables principals eren movibles amb molta facilitat, mentre que un altre estava trencat i 

desvinculat i presentava una capacitat de càrrega del 50%. En la mateixa línia, el cable de 

posttesat examinat del tirant de la pila 10 contenia un cordó dels quatre que tenia una fuga 

del 75% de la capacitat de càrrega, dos del 50% i el quart estava absent. En ambdós casos, 

la macrovaina metàl·lica estava completament oxidada i la injecció de morter absent. 

 

Figura 45: Corrosió i trencament dels cables principals del tirant [12] 

 

Figura 46: Zones dels tirants examinades [12] 
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A més dels estudis in-situ dels diferents elements estructurals, als anys 2011 i 2013 es van 

realitzar assaigs d’ultrasons al formigó però desgraciadament no es van poder obtenir 

resultats concloents ja que generalment el senyal no podia passar a través del material.  

També al setembre de 2015 es va redactar un informe en el que s’explicava la monitorització 

reflectomètrica dels cables de pretesat dels tirants costat mar de les piles 9 i 10. La 

motorització ja revelava que la corrosió estava creixent inexorablement als cables d’acer. 

En aquest informe, es classificaven les anomalies segons el nivell de corrosió: 

• Nivell 1: corrosió quasi inexistent. 

• Nivell 2: corrosió difusa, reducció quasi nul·la de la secció útil de l’element. 

• Nivell 3: corrosió difusa amb la presència de crostes superficials, reducció baixa de 

la secció útil de l’element. 

• Nivell 4: corrosió difusa amb presència de crostes significatives, reducció 

significativa de la secció útil de l’element. 

• Nivell 5: corrosió amb reducció completa de la secció útil de l’element. 

L’informe també incloïa l’evolució de la corrosió en els tirants. A l’any 2006 es va detectar 

un increment de corrosió amb l’aparició d’anomalies de nivell 3 i inclús de nivell 4 en cinc 

cables secundaris, a més del tres que ja es van anunciar al 2003. Posteriorment, al 2008, es 

va notar lleugerament un augment general passant del nivell 2 al 3, a més d’anomalies de 

nivell 4 en cinc cables secundaris. Per tant, al 2015 a la pila 9 que va col·lapsar hi havia un 

conjunt de 17 cables al nivell 4. No obstant, en les probes realitzades al 2017 es va concloure 

que les anomalies de corrosió de nivell 3 i 4 eren generalment estables. 

6.2. Manteniment  

Una de les possibles causes de la caiguda del sistema atirantat també és el trencament del 

tirant per deteriorament, col·lapse de l’element estructural per fatiga que implica la rotació 

del tauler i efectes de torsió, tal i com s’ha vist al capítol 5.2.1. 

La durabilitat del formigó que protegia l’acer contra la corrosió es defineix com la seva vida 

útil, entenent-la com el temps que aquesta protecció tarda en consumir-se o perdre la seva 

funcionalitat i no pot ser renovada en les fases de manteniment habituals. En l’actualitat, 

per als sistemes de protecció dels tirants, normalment es considera una vida útil de 50 anys 

mantenint inspeccions periòdiques cada 5 anys. Cal afegir que els sistemes de protecció 

actuals han evolucionat molt i són molt més desenvolupats i efectius que el sistema 
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projectat per Morandi. S’entén doncs que els tirants dissenyats per l’enginyer italià ja havien 

superat la seva útil ja que van executats fa més de 50 anys. 

No obstant això, durant el funcionament del viaducte es van executar diverses actuacions 

de manteniment en els sistemes atirantats degudes a la degradació general, l’absència 

d’injecció al cap de la torre i alguns efectes de corrosió inspeccionats durant els anys 90 [1]. 

La part de l’estructura en la que més es va actuar va ser el sistema atirantat 11, la reparació 

del qual va consistir en la implantació d’uns nous cables externs al voltant de la carcassa de 

formigó connectats amb els existents a través d’unes varetes d’unió, aquests últims es van 

mantenir per facilitar el procés constructiu i afavorir una transferència progressiva de les 

forces. La rapidesa en què es va actuar i el caràcter substitutiu de la reparació, transferint la 

capacitat dels tirants als nous cables i quasi anul·lant els originals, són un indicador de la 

gravetat de l’estat de deteriorament. Tot i això, la sensació general, una vegada s’havia 

decidit substituir els tirants, és que no va haver ningun interès a entendre tècnicament i 

detalladament la situació en què es trobaven aquests elements. 

 

Figura 47: Reparació dels cables exteriors de la pila 11 

Malgrat la situació de les piles 9 i 10 podia ser similar al cas de la pila 11, o almenys 

esperable, la conclusió després de les inspeccions de l’administració va ser que l’element 

crític a un possible col·lapse era la biga transversal del cap de la torre 10, i que la pila 9 

semblava estar en millors condicions ja que els tirants, tant els cables principals com els 

secundaris, no presentaven efectes de corrosió importants. Per tant, les actuacions de 

manteniment es van produir al cap de la torre 10, però de manera superficial, on es va 

col·locar un recobriment metàl·lic conformat per planxes i perfils laminats embeguts a la 

biga de formigó. 



 

Estudi del col·lapse del Viaducte de Polcevera, Gènova, Itàlia 

Curs 2018-2019 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports TFM Pau Salrà Camps 

 

52 

 

Figura 48: Reparació de la pila 10 

Posteriorment, es van realitzar les inspeccions del 2011, 2013 i 2015 quan es va apreciar el 

mal estat dels tirants de les piles sense mantenir o, per al cas la pila 10, sense actuar-hi amb 

profunditat. A causa dels resultats de les proves reflectomètriques del 2015 que indicaven 

una reducció de l’àrea total dels cables fins a un 20%, l’empresa concessionària va redactar 

un projecte de reparació amb l’objectiu de reforçar els cables. Aquest projecte consistia en 

la redacció de la mateixa solució que es va aplicar al sistema atirantat 11: cables externs 

connectats als existents mitjançant varetes d’unió. No obstant, l’execució del mateix no va 

arribar a començar en cap moment. 

Tal i com s’aprecia en la descripció de les diferents inspeccions i reparacions anteriors, hi 

hagut molta preocupació sobre l’estat dels tirants durant el funcionament del pont, però a 

banda d’aquests, es van realitzar proves o inspeccions als altres elements estructurals del 

viaducte com, per exemple, els diafragmes, els trams de bigues transversals o els elements 

de la pila? Algunes tasques de manteniment s’han realitzat a les piles en “V” per 

despreniments puntuals d’alguns dels elements estructurals que la formen però només de 

caràcter local, s’il·lustren en la següent figura: 

 

Figura 49: Actuacions locals de manteniment a la pila en "V" 
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6.3. Injecció dels tirants 

La injecció en els cables de pretesat consisteix en l’ompliment de la vaina que recobreix els 

cables mitjançant un líquid viscós, en el mètode convencional correspon a beurada de 

ciment. La injecció té dos objectius principals que són: 

• La protecció dels cables d’acer contra l’atac d’agents exteriors com poden ser els 

clorurs. 

• L’adherència entre l’acer i el formigó perquè treballin conjuntament i assoleixin la 

resistència última necessària. 

En el cas del Pont Morandi, malgrat la injecció de morter es va aplicar en trams de 3 m, 

durant la intervenció de manteniment de la pila 11, al retirar la carcassa de formigó dels 

tirants es va comprovar al cap de la torre l’absència de la beurada, així com la corrosió tant 

dels cables principals com dels secundaris. L’absència de la injecció era deguda a l’efecte de 

decantació el qual es pronuncia en elements inclinats o verticals. L’efecte de decantació 

consisteix en l’exsudació de la beurada de ciment en la part superior, on s’acumula una gran 

quantitat d’aigua, l’aigua es filtra de manera que el nivell de morter disminueix i queda una 

part buida del tub en el que s’introdueix la injecció. Actualment, per evitar aquest efecte en 

elements verticals, la injecció s’executa per fases amb l’objectiu de corregir la decantació 

que es produeix a cada fase reinjectant el líquid protector fins assolir el nivell desitjat. A 

més, s’afegeixen productes expansius a la fase final perquè el nivell de la injecció no 

disminueixi i quedi la part superior lliure. 

Als anys de la construcció del viaducte en qüestió, no es disposava de tecnologia per 

combatre aquest efecte, és per això que Morandi no el va contemplar a l’hora d’executar 

aquesta tipologia de tirants. Més tard, als anys 1978 i 1982, la Federació Internacional del 

Pretesat (FIP) va treballar amb dues tècniques d’injecció diferents per a elements inclinats 

o verticals en la construcció de reactors nuclears. Les metodologies en la injecció estaven 

inspirades en la tècnica francesa i l’americana.  

6.3.1. Tècnica francesa 

Aquesta tècnica [14] [15] prové de la tècnica francesa en la injecció de cables de pretesat 

horitzontals la qual estava molt dominada i experimentada i se n’extreien resultats molt 

positius. En la injecció dels cables horitzontals, també es produeix l’efecte de decantació 

però en menor mesura. A més a més, en aquests casos, els cables van protegits en tota la 
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seva longitud ja sigui per la injecció o per la pròpia secció de formigó, depenent de la posició 

dels mateixos. Com la geometria de la vaina és sinusoidal aquesta presenta curvatures 

positives i negatives segons la fibra que estigui traccionada i fa que els cables de pretesat 

s’ubiquin a la part superior o inferior de la vaina. Per exemple, quan la vaina protegeix la 

secció a moments flectors negatius (fibra superior traccionada), els cables es distribueixen 

en la part inferior per la curvatura de la vaina i no quedaran lliures de la protecció de la 

injecció doncs la decantació es produeix a la part superior. En canvi, quan la curvatura és en 

el sentit oposat, els cables es situen a la part superior i alguns queden sense protecció, però 

no estan directament en contacte amb l’atmosfera ja que disposen de tota la secció de 

l’element de formigó per sobre.  

La tècnica francesa d’injecció en cables verticals emprava els mateixos materials que en els 

horitzontals, la injecció era beurada de ciment la qual proporciona un medi alcalí protector 

en tota la longitud del cable i evita qualsevol risc d’aigua amb una certa acidesa. Tot i això, 

es requeria de tecnologia més avançada donada l’alta pressió exigida. Els equips necessaris 

per dur a terme aquest tipus d’injecció eren tubs metàl·lics i ancoratges recoberts 

hermèticament, un sistema de bombament en el qual cada bomba està equipada amb un 

manòmetre i un interruptor de pressió de seguretat, i un dipòsit annex per al 

desenvolupament de l’anomenada tècnica de “retroalimentació per gravetat”. 

La velocitat d’injecció era de gran importància ja que: 

• Les velocitats baixes (inferiors a 3 m/min) condueixen a l’inici del fenomen de 

filtració de l’aigua segregada, fet que implica l’addició extra de beurada.  

• A velocitats altes (superiors a 8 m/min), les bombolles d’aire de la injecció queden 

atrapades dins del conducte. 

En geometria vertical del cable, era el cas que presentava més problemes doncs són els que 

condueixen al volum màxim de filtració, per tant, era molt difícil obtenir una fluïdesa 

satisfactòria a l’extrem superior del cable i calia proporcionar una reinjecció a tota aquesta 

part. 
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La tècnica francesa per evitar l’efecte de decantació en cables verticals seguia el següent 

procediment: 

1. Segellar la sortida inferior. 

2. Injecció primària de beurada amb les sortides de ventilació obertes fins obtenir una 

beurada d’una viscositat adequada. 

3. Temps d’espera al voltant d’una o dues hores, reinjeccions amb ventilació per a 

l’evacuació de l’aigua d’exsudació i filtració. 

4. Reinjecció per retroalimentació per gravetat mitjançant un dipòsit de beurada 

ubicat a la part superior del cable. El dipòsit s’omple de beurada al moment de la 

injecció a una velocitat entre 5 i 8 m/min. Al cap d’uns 30 minuts, l’aigua de filtració 

i exsudació incrementa per la diferència de densitat dins el tanc i la beurada més 

densa descendeix a través de dues mànegues laterals per subministrar la part 

superior del cable. 

6.3.2. Tècnica americana 

Malgrat la Comissió de Regulació Nuclear d’Estats Units permetia als fabricants utilitzar 

cables injectats amb morter i la guia de recomanacions donava la possibilitat al seu ús, els 

cables havien de ser monitoritzats tenint un control periòdic durant la seva vida útil [16]. 

Aquest fet va conduir a l’ús generalitzat dels cables amb injecció amb greix, a més de ser la 

tècnica recomanada per la guia.  

Les primeres plantes nuclears injectades amb greix són del 1968 a Estats Units on les 

verificacions realitzades demostraven que els cables van ser injectats i conservats 

correctament segons la tècnica d’injecció de l’enginyer americà Bechtel. El greix que 

s’utilitzava era un producte de petroli específicament per protegir l’acer contra la corrosió. 

Aquest material és un producte tou a temperatura ambient, però a mesura que es calenta es 

transforma en fase líquida i bombejable, en canvi, quan es refreda s’encongeix deixant una 

pel·lícula a l’acer que protegeix el cable. Es tractava de no omplir completament el conducte 

doncs, a l’encendre el reactor, el recinte es calenta i el greix ha de poder expandir-se. 

El greix es bombejava primer en un circuit tancat per escalfar la bomba i les canonades entre 

els 55 i 100°, prèviament havia assolit la temperatura d’injecció mitjançant un tanc de 

construcció el qual mantenia la temperatura entre els 65 i 120°C gràcies a un escalfador 

elèctric. Posteriorment, la bomba conduïa el greix pels conductes de pretesat fins la vaina i 
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continuava en les mànegues del circuit tancat per evitar bloqueigs en les canonades per 

refredament. Els cables podien ser injectats un a un, o dos a dos en paral·lel o en sèrie. 

Respecte als materials que s’utilitzaven, els conductes necessàriament havien de ser 

resistents i amb un bon formigonat al voltant per evitar qualsevol risc de fuga de greix al 

formigó que pogués causar el risc de deformació de la xapa metàl·lica protectora situada a 

la capa superficial del reactor. 

Els avantatges d’aquesta tècnica d’injecció respecte a la injecció amb beurada de ciment 

eren el nivell tècnic en l’ús el qual era relativament baix, ja que el greix és un producte de 

característiques fixes la temperatura de les quals es regulava fàcilment. Amb això 

s’eliminaven riscos de fabricació i de taps en els conductes, i la quantitat del producte 

injectat era constant. D’altra banda, el greix era més car, de l’ordre de deu a vint vegades el 

cost de la beurada. 

7. CONCLUSIONS 

Riccardo Morandi va dissenyar el Viaducte de Polcevera l’any 1964 el qual va ser un dels 

primers ponts atirantats del món, però a l’agost del 2018 un tram de 215 m 

aproximadament va col·lapsar i va caure sobre el terreny que es recolzava, propiciant 43 

morts i la destrucció dels edificis que s’ubicaven a sota. Després del col·lapse, la seva 

creativitat i originalitat, en relació a la tipologia del pont i la disposició dels tirants de 

formigó pretesat, van ser qüestionades. Realment, ¿era un il·luminat del formigó pretesat? 

A continuació s’enumeren els diferents arguments que responen a la pregunta: 

1. Primer de tot, cal citar l’àmbit en què es situa el viaducte el qual és completament 

urbà doncs el tauler discorria per sobre d’edificis en alguns trams. En aquest aspecte cal ser 

crític en la seva ubicació ja que la perillositat en cas de qualsevol accident era molt alta i més 

sent la carretera que hi circulava, una autopista important a nivell europeu de gran flux de 

vehicles que connectava França i Itàlia. A banda d’això, la ubicació feia necessari un esquema 

del pont el qual pogués salvar llums elevades doncs, a més dels edificis, el viaducte creuava 

el riu Polcevera i les vies de ferrocarril adjacents. Per tant, és de reconèixer la solució 

innovadora que va optar l’enginyer italià, un tram de biga contínua recolzada sobre diversos 

suports (sector en el que no disposava d’obstacles) i un tram atirantat (sector amb els 

obstacles descrits) amb tres torres monotirants a cada costat transversal i longitudinal. 
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2. La solució atirantada seguia l’esquema dels ponts atirantats de primera generació 

que disposaven d’un nombre de tirants molt inferior als dissenys actuals. Estant la idea del 

tirant lligada a la substitució d’un recolzament o pila intermèdia, a l’augmentar el nombre 

de tirants equivaldria a que el tauler estigués recolzat sobre un conjunt de recolzaments 

elàstics virtuals de menor rigidesa. Aquesta idea proporciona una sèrie d’avantatges sobre 

els ponts monotirants les quals es poden resumir en: 

• Reducció del cantell del tauler, increment de l’esveltesa. 

• Obtenció de grans llums mitjançant el procediment constructiu de voladissos 

successius, doncs el màxim voladís és la distància entre l’últim tirant instal·lat i 

proper encara no col·locat. 

• Major redundància, el trencament d’un d’ells no ocasiona el col·lapse del pont i 

permet que els tirants puguin ser reemplaçables. 

• Millor estètica. 

No obstant, cal posar-se en el context de l’època de construcció del Pont Morandi (1964-

1967) quan no disposaven dels mateixos recursos d’anàlisi estructural per calcular la 

capacitat resistent del viaducte (IBM va presentar l’ordinador IBM 1620 al 1961 i el segon 

model al 1964), econòmics ni tecnològics en referència a les tècniques del procés 

constructiu ni la qualitat dels materials a emprar.  

3. Quant al col·lapse del pont, el capítol 5 de la present tesina simula l’evolució 

estructural que pateix un cop un dels tirants trenca. El model de càlcul fa referència a la poca 

redundància dels ponts monotirants esmentada anteriorment. El procediment del col·lapse 

s’inicia amb el trencament d’un tirant (Fase 1) i, tot seguit, el diafragma que connectava el 

mateix tirant amb el seu parell no resisteix els esforços de tallant produïts a causa de la falta 

d’un dels recolzaments als seus extrems. També, té lloc la formació d’una mènsula en voladís 

al nervi del mateix costat del tirant desaparegut que genera un moment flector negatiu al 

recolzament sobre la pila de 237.375 kNm, valor molt superior al moment últim resistent 

(40.123 kNm). Per tant, la part d’aquest costat del tauler es desploma i arrossega el tirant 

que l’acompanya, de manera que el sistema atirantat queda descompensat. Per últim, la 

descompensació del sistema (Fase 2) genera una flexió als màstils de la torre en “A” que no 

poden resistir i també col·lapsen. El resultat final és el que ja tothom coneix, la caiguda de 

tot el sistema atirantat de la pila 9 i els trams adjacents de les bigues prefabricades. 

4. Respecte a la capacitat estructural del viaducte, l’anàlisi estructural també destaca i 

confirma el bon disseny dels tirants per les raons següents: 
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• Posttesat dels cables secundaris. Donada l’alta rigidesa del tauler en el tram 

atirantat, les impressions prèvies al càlcul posaven en dubte el sistema de tesat dels 

cables secundaris, el quals anaven ancorats al tauler i en comptes de rebre la força 

del tesat que ho fes el tauler. No obstant, a partir de la modelització realitzada, es 

comprova que el 95% de la força de precompressió del tesat és absorbida pel tirant. 

• Capacitat resistent. En la Fase 1 de l’anàlisi del col·lapse en la qual es modelitza el 

comportament del sistema atirantat sense un dels tirants, els tirants restants (inclús 

el parell del col·lapsat) resisteixen els esforços presents sota l’acció de les càrregues 

permanents i del tràfic sol·licitant en el moment del col·lapse en servei. 

• Estat tensional. Morandi va incloure els cables secundaris amb l’objectiu de que el 

formigó dels tirants no treballés a tracció en cap cas. Les tensions calculades que 

apareixen en el formigó són traccions de l’ordre de 0,25 MPa, traccions tan petites 

que es poden controlar a partir de l’armadura del tirant. Els cables d’acer tenen 

tensions de 440 MPa, molt inferiors al seu límit elàstic, 1.700 MPa. 

 

5. La modelització estructural del col·lapse del pont parteix del trencament d’un dels 

tirants, però per què es produeix? El tirant col·lapsa per la corrosió dels cables d’acer que el 

conformen, els quals alguns d’ells estaven completament trencats tal i com es poden veure 

a les imatges de les inspeccions realitzades. La corrosió és deguda a l’atac dels clorurs i és 

originada principalment per dos aspectes: l’absència d’injecció dels cables i la falta de 

manteniment. 

Durant els anys 1978 i 1982, la Federació Internacional del Pretesat (FIP) va proposar dues 

tècniques d’injecció diferents per a cables de pretesat inclinats o verticals. Com la 

construcció del viaducte es va executar als 1964-1967, en aquella època no es coneixia 

l’efecte de decantació que es va produir en la injecció de beurada de ciment a la part superior 

dels cables dels tirants. És per això que, en les inspeccions dels anys 90, es va comprovar 

l’absència de beurada al cap dels màstils de la torre 11 on els cables d’acer quedaven 

desprotegits davant de l’atac dels agents atmosfèrics. 

6. Finalment, cal emfatitzar la despreocupació del govern italià, organisme 

responsable de l’autopista fins a l’any 2000 aproximadament, en les tasques de 

manteniment les quals van consistir només en incorporar uns cables externs a la pila 11 i 

actuar superficialment al cap de la pila 10. Llavors, l’autopista es va privatitzar mitjançant 

una concessió i el capital privat va crear l’empresa Autoestrada, responsable de la concessió 

i, per tant, de l’explotació i manteniment de l’autopista i totes les seves estructures. Gràcies 
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a les nombroses inspeccions que s’han anat realitzant durant els anys 2011, 2013 i 2015, 

inclús el mateix Morandi ja va avisar 10 anys després de la inauguració del pont que 

l’estructura necessitava un manteniment profund, Autoestrada era totalment conscient del 

mal estat en què estaven els cables d’acer de les piles 9 i 10. Casualment, el sistema atirantat 

9 va ser el que va col·lapsar i coincideix amb el sistema en el que prèviament no s’havia 

executat cap tipus de reparació. Existeix una gran discordança amb la posició actual del 

govern que ha demolit el pont de Morandi i ha encarregat al Renzo Piano, el més prestigiós 

arquitecte italià, el projecte del nou viaducte i només es preocupa de construir un pont nou, 

en comptes de dedicar els recursos necessaris per a un manteniment adequat de 

l’estructura antiga. 
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EPÍLEG 

El divendres 28 de juny del present 2019, es va executar la decisió que va prendre el govern 

italià en demolir la part restant del Viaducte de Polcevera, que es mantenia en peu després 

del col·lapse de l’estiu de l’any anterior, amb l’objectiu de construir un nou pont. Així doncs, 

es perd una obra original per l’època en la que es va construir i alhora estètica, la qual 

funcionava bé estructuralment però es trobava molt deteriorada per la falta de 

manteniment. 

L’estructura que va sobreviure al col·lapse del sistema atirantat de la pila occidental 

consistia en els altres dos sistemes compensats de les piles 10 i 11, és a dir, les dues torres 

en “A” amb els seus corresponents tirants de formigó i el tauler que les unia. També quedava 

sobrevolat el tram de bigues prefabricades que unia els dos sistemes atirantats.  

Per ajudar en el procés de demolició d’alta precisió, el qual es trobava sota condicions 

complexes i amb restriccions d’espai degudes als habitatges que es van mantenir en peu a 

prop del pont i al riu Polcevera, utilitzant maquinària pesada i grues treballant al costat, es 

va optar per l’ús de dues plataformes telescòpiques Genie SX-180 [17]. La combinació d’una 

alçada de treball de 56,86 m, un abast horitzontal de 24,38 m i una capacitat de càrrega de 

340 kg, capaç d’aixecar a dos treballadors i equips pesats, la converteixen en la solució ideal 

per aquest tipus de treball. Les plataformes Genie SX-180 recolzaven als treballadors que es 

dedicaven a tallar el ferro i el formigó de la part restant del pont, que en paral·lel treballaven 

amb les grues necessàries per suportar el pes i carregar les seccions desmuntades fins al 

terra. 
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La demolició va ser controlada i es va realitzar mitjançant explosius els quals es van 

distribuir pels elements estructurals de les torres en “A” i per alguns punts del tauler [18] 

[19]. A més a més, es van ruixar milers de litres d’aigua sobre l’estructura a través de canons 

per evitar que l’explosió estengués un núvol de pols (Figura 50). Per dur a terme l’enderroc 

de l’estructura i minimitzar al màxim els danys materials, es va haver de traçar un pla de 

seguretat que va consistir en evacuar unes 3.400 persones abans de la detonació, tallar totes 

les carreteres adjacents i protegir els edificis existents i la zona del voltant contra la caiguda 

de restes de l’estructura amb tanques que quasi arribaven a la mateixa alçada dels edificis. 

 

Figura 50: Demolició de l'estructura restant del Viaducte de Polcevera [18] 

Una vegada s’ha eliminat l’estructura antiga, començarà la reconstrucció del nou viaducte 

que, segons l’alcalde de Gènova Marco Bucci, està previst que acabi a la primavera del 2020. 

Per aquestes dates no podrà ser operatiu però sí que es podrà veure el seu esquema 

estructural. El mateix alcalde, després de la demolició, qualificava la notícia d’ “un notable 

pas endavant” que contrasta amb la tràgica notícia del col·lapse de l’any anterior en la qual, 

per les condicions en les que va passar, es van donar diversos passos enrere.  

Un consorci format per les empreses italianes Salini Impregilo, Fincantieri i Italferr 

construirà el nou pont amb el disseny del prestigiós arquitecte Renzo Piano qui a més 

supervisarà tècnicament el procés de reconstrucció. 
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El nou projecte actualment s’està redactant i tindrà una durada de 12 mesos, pel que està 

previst que finalitzi a finals del 2019 [20]. El projecte contempla un pressupost de 202 

milions d’euros per al reemplaçament del pont el qual està inspirat en la històrica 

importància marítima de la localitat italiana. El disseny de Piano consisteix en un tauler 

d’acer de 1.100 m de longitud i llums de 50 m amb 19 pilars el·líptics, ambdós elements 

presenten una morfologia que recorda al casc i a la proa d’un vaixell, respectivament. En 

honor a les víctimes del col·lapse, 43 faroles il·luminaran el pont en forma d’espelmes. A 

més, cal destacar que l’equip de disseny va rebre instruccions de no utilitzar cables fixos per 

evitar records dels cables metàl·lics del disseny anterior de Morandi. 

 

Figura 51: Nou Viaducte de Polcevera, disseny fet per Renzo Piano [20] 


