
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI DEL COMPORTAMENT D’UNA ESTRUCTURA SOTMESA  

A UN APEUAMENT PER ENDERROC D’UN PILAR EXISTENT 

 

 

 

Marta Belda Marín 

Treball final de Grau | GArqEtsaB (Plan 2014) 

Primera Convocatòria 2Q (Juliol) 

Curs acadèmic 2020-2021 

 

Tutor 

 Roger Señís Lopez  

 

Tribunal 

Carlos Ramiro Marmolejo Duarte 

Isabel Crespo Cabillo 

Miquel Marti Casanoves 

 



Estudi del comportament d’una estructura sotmesa a un apeuament per enderroc d’un pilar existent | Marta Belda Marín
   

2 
 

 

 

 

 

 

 

  



Estudi del comportament d’una estructura sotmesa a un apeuament per enderroc d’un pilar existent | Marta Belda Marín 

3 
 

Resum 

 

Els apeuaments, històricament, han estat un element o sistema que s’han 

utilitzat força. Tot i que, si ha estat possible, s’han evitat mitjançant la 

utilització d’elements treballant a compressió. Buscant sempre optimitzar 

el treball de les estructures aprofitant al màxim les característiques 

pròpies de cada tipologia i la racionalitat que les identifica.  

En els darrers anys, el major coneixement tècnic que es té dels materials 

i el desenvolupament tecnològic han permès la utilització d’apeuaments 

d’una forma més eficient 

Per això, en aquest treball s’estudia un projecte professional en el que es 

realitza un apeuament, per enderroc d’un pilar existent en planta baixa, 

establint quin és el comportament de la resta de l’estructura en front a 

dita intervenció.  

Amb la finalitat de determinar si un apeuament és una bona solució 

constructiva.  
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1. Introducció 

1.1. Justificació de la temàtica escollida 

 

L’elecció de l’estudi dels apeuaments en edificis existents, mitjançant 

l’anàlisi d’un projecte professional real, neix principalment de 

l’interès personal per les estructures, els possibles reforços de les 

mateixes, el seu càlcul i sobretot per les intervencions estructurals de 

rehabilitació que es realitzen en edificis existents.  

1.2. Encaix del treball en els estudis 

 

Des de ben petita sempre m’he fet la mateixa pregunta a l’hora 

d’observar un edifici o construcció. ¿Aquest edifici com s’aguanta? 

¿Com està construït? 

És precisament aquesta inquietud per saber com estan realitzades les 

edificacions constructiva i estructuralment un dels principals motius 

que em va portar a estudiar arquitectura.  

Durant el pas pels estudis d’arquitectura sempre m’han interessat les 

estructures i el diferents aspectes referents a elles; càlcul, reforços, 

intervencions puntals, rehabilitacions, etc. Aquest interès m’ha portat 

a cursar optatives relacionades amb el tema que m’han donat un 

coneixement molt més ampli.  

Un cop cursades totes les assignatures obligatòries dels estudis i 

alguna optativa, crec els apeuaments, que podríem englobar dins 

d’un tema més ampli com és la rehabilitació estructural, és un tema 

poc tractat al llarg de la carrera. Tal i com es pot observar en 

l’esquema adjunt les diferents assignatures estan principalment 

destinades a l’obra nova, amb l’excepció de Construcció IV que 

s’enfoca en la rehabilitació d’edificis existents, tema que considero de 

gran rellevància actualment.  Figura 1: Esquema d'estudis.   
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1.3. Objectius del treball 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és conèixer i entendre el 

comportament d’una estructura sobre la que es realitza un 

apeuament per enderroc d’un pilar existent. 

Els objectius secundaris del treball són:  

- Desenvolupar les bases teòriques per poder definir els criteris 

d’intervenció en base a la realitat de l’obra. 

- Aprofundir en la temàtica i adquirir coneixements per a poder dur 

a terme una intervenció d’aquest tipus en el futur. 

- Entendre el procés de càlcul d’un apeuament mitjançant la 

comparativa de diferents diagrames de l’estructura.  

 

1.4. Metodologia de treball 

 

Pel desenvolupament del treball es planteja en primer lloc una cerca 

d’informació sobre la temàtica escollida per establir les bases 

necessàries per aquest treball. Aquestes bases han de permetre la 

realització de l’anàlisi de càlcul d’una estructura sotmesa a un 

apeuament per enderroc d’un pilar existent.  

Aquest recull d’informació es realitzarà a través de la consulta de 

literatura relacionada amb la temàtica mitjançant llibres, articles 

científics, publicacions acadèmiques i pàgines web relacionades. 

L’informació extreta serà sintetitzada en un estat de la qüestió sobre 

la temàtica. 

Aquest estat de l’art inclourà un recull històric i definirà els principals 

sistemes d’apeuament existents centrant-se en aquells que es duen a 

terme per enderroc de pilars en edificis existents. De manera puntual 

s’explica la diferencia entre estintolament i apeuament i s’enumeren 

aquells estintolaments provisionals, o que es duen a terme en obra 

nova.  

La segona part del treball es centrarà en l’anàlisi d’un projecte 

professional real en el que, fruit d’un canvi d’ús en un edifici existent 

del barri 22@ de Barcelona, es preveu un apeuament de gran 

envergadura per enderroc d’un pilar existent.  

L’anàlisi del projecte en qüestió, facilitat pel desenvolupament del 

present document, busca entendre quin és el comportament de 

l’estructura afectada per l’enderroc d’un pilar existent. També 

s’analitzaran quins són els factors de disseny i de càlcul que han portat 

a les decisions de projecte realitzades, així com si la solució definida 

és la millor opció per al projecte. 

 

 

 

Estat de la qüestió 

Evolució històrica del sistema 

Principals sistemes d’estintolament i 

apeuaments 

Apeuaments  per enderroc 

Anàlisi de projecte real 

Anàlisi de projecte d’apeuament per 

enderroc d’un pilar existent  

Estudi del comportament de 

l’estructura  

CONCLUSIONS 

Comportament de l’estructura 

sotmesa a un apeuament per 

enderroc d’un pilar 

Recerca d’informació 

Consulta de literatura i pàgines web 

Figura 2: Esquema treball 
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2. Estat de la qüestió 

2.1. Diferencia entre estintolament i apeuament 

Segons la RAE [1] un apuntalament i/o estintolament és un element 

o sistema estructural que busca sostenir provisionalment amb 

entramats de fusta, ferro o fàbriques la totalitat o part d’un edifici, 

construcció o terreny. L’objectiu d’aquest sistema es de reforçar o 

substituir funcionalment una part del mateix d’una estructura. Cal 

indicar que la paraula estintolament prové del mot estintol que 

significa puntal de fusta. 

D’altra banda, un apeuament és un tipus d’estintolament format per 

un element horitzontal que busca reconduir les càrregues d’una 

estructura que no té continuïtat vertical fins al terreny o un altre 

element amb continuïtat vertical  [2]. Un apeuament és doncs, un 

element que busca substituir part d’una estructura existent o de nova 

construcció, ja sigui perquè ha perdut les seves capacitats o per 

requeriments de projecte.  

 

 

2.2. Evolució històrica dels apeuaments 

Els estintolaments i/o apeuaments s’han realitzat tradicionalment en 

fusta, mitjançant principalment peces rectes treballant a compressió 

i/o flexió, i la combinació de les mateixes formant entramats, 

aconseguint una major rigidesa del conjunt. Aquest ús tradicional 

dóna lloc a les nomenclatures dels diferents elements que composen 

els apeuaments.  

Posteriorment s’ha utilitzat l’acer per la seva resistència més elevada 

en front a la fusta podent assolir una major alçada. Aquests sistemes 

repliquen els utilitzats en fusta i adquireixen la nomenclatura ja 

existent, la qual no es detallarà en aquest treball. 

 

Amb l’entrada de l’acer al món dels estintolaments s’han 

desenvolupat, com ha passat en altres tipologies estructurals, 

sistemes industrialitzats com ara els puntals metàl·lics telescòpics, el 

sistema amb bigues soldier (figura 4) o les bigues fink (figura 5). 

Aquestes ultimes utilitzades majorment per a apeuaments per 

enderroc o de forjats en les que es deixa de banda la premissa de que 

tots els elements que composen l’apeuament treballin a compressió 

o flexió i s’introdueixen peces treballant a tracció.  

Tot i els grans avantatges que presenten els sistemes d’acer, els altre 

sistemes no han desaparegut si no que normalment en casos 

d’estintolament s’utilitzen sistemes mixtes de fusta i acer. Les 

característiques de cada sistema li confereixen un grau divers 

d’idoneïtat en funció de la situació i de les necessitats. Per tant els 

principals factors que determinen la utilització d’un sistema o un altre 

seran la pressa d’intervenció, la disposició de material i mà d’obra, i 

el termini d’utilització previst.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Comparativa de sistemes d’estintolament per material 

utilitzat, extreta de [3] i complementada.  

 

Figura 3: Apeuament d'arc. Imatge extreta de: [4]  

 

Figura 4: Sistema soldier. Imatge extreta de: [5]   

 

Figura 5: Biga fink. Imatge extreta de: [6] 

MATERIAL DEL 

SISTEMA 

TERMINI D’UTILITZACIÓ FACTORS DETERMINANTS 

CURT MIG LLARG POSITIUS NEGATIUS 

FUSTA bona òptim  -Material de fàcil manipulació i adaptació -Baixa durabilitat a la intempèrie si la fusta 

no esta tractada 

-Deformació diferida a llarga termini 

METÀL·LIC bona bona òptim -Equivalent a altres solucions de reforç 

-Material lleuger 

-Rapida posada en obra 

-Diversitat de peces 

-Baixa durabilitat a la intempèrie i 

necessitat de manteniment 
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2.3. Tipologia i sistemes d’estintolament i apeuments 

Els sistemes d’estintolament i apeuaments es poden classificar segons 

diferents paràmetres: complexitat del sistema, material utilitzat, 

element a estintolar, pes del sistema, funcionalitat en obra, temps 

previst d’utilització, etc.  

En aquest treball, s’ha realitzat una primera classificació [3] 

permetent diferenciar els diversos sistemes d’apeuament i 

estintolament existents. Aquesta classificació es basa en la relació que 

s’estableix amb l’estructura a estintolar i el període previst 

d’utilització del mateix. Posteriorment es procedirà a l’explicació de 

forma més concreta dels apeuaments que són d’interès per al 

desenvolupament del treball.  

Segons aquesta classificació realitzada podem establir els següents 

tipus d’estintolament i apeuaments [3]:   

 Estintolaments d’urgència. Complementen una estructura 

malmesa i amb perill a curt termini. Interromp un perill 

imminent degut al deteriorament de l’edificació. 

Degut a les condicions de treball en les que ens trobem en 

aquests casos els materials a utilitzar han de ser lleugers i de 

ràpida entrada en càrrega.  

 Estintolaments complementaris. Cobreixen carències de 

seguretat i estabilitat que presenti l’estructura permetent 

que aquesta compleixi la seva funció a mig o llarg termini. Es 

tracta d’una estructura complementaria, no definitiva i que 

no comporta una substitució funcional, per tant seran 

necessàries actuacions a curt o llarg termini. Degut a que en 

aquest cas el temps previst per l’estintolament és superior, 

aquest ha de permetre l’habitabilitat de l’espai.  

 Estintolaments supletoris. S’utilitzen quan es preveu la 

substitució funcional d’un element estructural. Per tant es 

tracta d’un sistema estructural amb autonomia pròpia. 

Aquest ha de ser capaç de suportar l’estructura en el període 

de realització de les obres de reforç i permetre el correcte 

desenvolupament de les feines.  

 Apeuament de recuperació. Es tracta d’un sistema que 

redueix l’execució d’estintolaments complementaris o 

supletoris, ja que l’objectiu és recuperar les capacitats 

portants d’un element de manera definitiva i sense procedir 

a la substitució funcional del mateix.  

Aquest tipus d’apeuament no es podrà dur a terme si 

l’element a apeuar es troba en molt mal estat de conservació, 

ja que caldria procedir a una substitució funcional del mateix 

i es tractaria d’un estintolament supletori.  

 Apeuament per enderroc. Quan s’executa un enderroc 

parcial o puntual d’un edifici s’afecta a l’estabilitat del mateix, 

per tant, aquest tipus d’apeuament ha de dotar a l’estructura 

no enderrocada de l’estabilitat perduda per l’enderroc. 

Aquesta classificació és genèrica a mode de resum. A més els diferents 

sistemes d’estintolament es poden realitzar de manera simultània o 

successiva en funció de diferents factors com ara la capacitat resistent 

dels elements estructurals de l’edifici, el nivell d’habitabilitat a mantenir, 

les condicions de treball, disponibilitat de material, etc.  

   

Figura 6: Estintolament supletori d'arc per reforç pilar, Convent Santa Maria, Sevilla. 
Imatge extreta de: [7] 

 

Figura 7: Estintolament d'urgència per deformació excesiva del sostre. Imatge extreta de 

[8] 

 

Figura 8: Apeuament per realització de nou soterrani a l'antiga seu del BBk, Bilbao. 

Imatge extreta de [9] 
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2.4. Apeuaments per enderroc de pilar existent 

En aquest document s’ha centrat l’atenció en el desenvolupament i 

coneixement més detallat dels apeuaments per enderroc d’un pilar 

existent, en els que es centra la segona part del treball.  

Com ja s’ha comentat anteriorment un apeuament és la transmissió 

d’una càrrega mitjançant un element horitzontal, d’una estructura 

que no té continuïtat vertical. Això es dóna per exemple en aquells 

casos en els que per requeriments de projecte es necessari l’enderroc 

d’un pilar en alguna de les plantes.  

A continuació es procedeix a analitzar la repercussió de l’enderroc 

d’un pilar en un pòrtic de dos vanos [Figura 9] i quins són els principals 

sistemes d’apeuament en aquest cas.  

Quan es procedeix a l’enderroc d’un pilar [Figura 10] es troba un 

model que perd un dels seus recolzaments i per tant les càrregues que 

baixaven per dit element s’han de reconduir a altres elements de 

característiques similars que siguin capaços de suportar l’increment 

de càrrega que això suposa. 

La necessitat de reconduir les càrregues que discorrien pel pilar en 

qüestió, així com la necessitat de projecte d’eliminar el pilar i disposar 

d’un espai diàfan, fa que la solució a adoptar passi per la disposició 

d’un element d’apeuament que sigui capaç de reconduir les càrregues 

existents als pilars propers.  

Amb aquesta premissa, i de forma genèrica, existeixen dos opcions:  

1. Apeuament mitjançant biga horitzontal, que rep la càrrega 

del pilar superior i la transmet als pilars restants. [Figura11] 

En aquest cas es tracta d’un element treballant a flexió i 

tallant principalment.  

2. Apeuament mitjançant sistema de cables d’acer per a 

formació de biga fink. En aquest sistema es poden traccionar 

els cables amb l’objectiu de crear una contra fletxa capaç 

d’assumir la càrrega del pilar enderrocat. [Figura 12] Cal anar 

amb compte en el procés de tesat per tal de no generar una 

càrrega que l’estructura no sigui capaç de suportar.  

 

Figura 9: Estat preexistent pòrtic Figura 10: Enderroc de pilar central pòrtic 

Figura 11: Apeuament amb biga horitzontal Figura 12: Apeuament amb biga fink 
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3. Anàlisi estructura apeuada 

3.1. Anàlisis del projecte escollit 

3.1.1. Presentació del projecte 

Com ja s’ha comentat amb anterioritat per al desenvolupament d’aquesta 

part del treball es procedeix a l’anàlisi d’un projecte real en el qual es 

realitza un apeuament, per enderroc d’un pilar, de gran envergadura.  

El projecte facilitat i a analitzar és un edifici de PB+5, situat al barri 22@ 

de Barcelona en el que, per necessitats del client, es realitza un canvi d’ús. 

El canvi d’un ús industrial a un nou ús d’oficines/administratiu fa variar les 

càrregues establertes en el càlcul de projecte i són necessaris diversos 

reforços de l’estructura.  

L’edifici té una superfície aproximada de 9.000 m2, aquest té forma d’ela 

i està composat per estructura vertical de pilars de formigó armat in situ 

de dimensions aproximades 40x80 cm mitjançant crugies de l’ordre de 8,5 

metres que varien puntualment per tal d’adaptar-se al xamfrà. 

L’estructura horitzontal està formada principalment per sostres de nervis 

de formigó armat de 12,5 cm d’intereix que recolzen sobre jàsseres de 

cantell de 40x80 cm aproximadament.  

En les plantes superiors, planta quarta i cinquena, l’estructura de l’edifici 

varia i es desenvolupa amb estructura metàl·lica mitjançant pilars formats 

per HEB-180 en planta quarta i 2UPN-140 en planta cinquena, l’estructura 

horitzontal es desenvolupa mitjançant IPN-360 i forjat col·laborant. Tot i 

la variació en l’estructura en les dos ultimes plantes la façana portant és 

continua en tota la seva alçada.  

  

  

  

Pilar a enderrocar 

Figura 13: Plantes edifici amb indicació de càrregues gravitatòries (G), figura extreta del projecte 
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3.1.2. Explicació tipologia apeuament utilitzada en projecte 

Els treballs a realitzar en l’edifici en qüestió requerien de l’enderroc d’un 

pilar a la planta baixa del mateix. Per la qual cosa, els arquitectes 

responsables del projecte han decidit que la opció que més s’ajusta als 

requeriments passa per la supressió del pilar en totes les plantes. La 

realització de l’apeuament es realitza mitjançant dos sistemes 

diferenciats:  

1. Disposició de perfil metàl·lic ½ HEB-450, en el sostre de la planta 

quarta amb estructura metàl·lica existent i substitució funcional 

en sostre planta cinquena del perfil existent per dos HEB-450. 

2. Disposició de sistema de cables post tesats que busca un treball 

similar al de una biga fink, en la resta de plantes de formigó.  

L’apeuament es realitza planta per planta, començant a la planta superior, 

zona amb menys càrrega, i acabant en la planta inferior. El procés 

d’execució de l’estintolament varia en funció del sistema utilitzat i es 

realitza seguint el següent criteri:  

 Apeuament estructura metàl·lica: En aquest cas es procedirà a 

l’enderroc del pilar amb el pòrtic totalment apuntalat. 

Seguidament es procedirà a la disposició del nou perfil metàl·lic 

de reforç en la cara inferior dels perfils existents i en acabar es 

procedirà a la retirada de l’apuntalament de la planta en qüestió.  

 Apeuament mitjançant sistema de cables:  En primer lloc es 

procedeix a l’apuntalament del sostre i l’enderroc del pilar, per a 

seguidament disposar el sistema d’apeuament mitjançant cables 

d’acer de 35mm de diàmetre realitzant els taladors necessaris en 

l’estructura existent. Aquest ha de quedar completament 

col·locat i recolzat sobre els pilars mitjançant xapes d’ancoratge. 

Finalment es procedirà al tesat dels cables i un cop l’apeuament 

ha entrat en càrrega es podrà retirar l’apuntalament disposat a 

l’inici de les feines. Cal anar molt en compte a l’hora d’entrar 

l’apeuament en càrrega per tal de no donar a l’estructura una 

càrrega que no pot suportar.  

 

  

Figura 14: Esquema apeuament realitzat. Extret del projecte Pilar a 

enderrocar 
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3.1.3. Càlcul de l’apeuament 

Finalment, per entendre el comportament de l’estructura apeuada, i un 

cop entesa la tipologia d’estintolament emprada, es procedeix a la 

realització del càlcul simplificat del mateix mitjançant programa de càlcul 

WINEVA.  

Cal remarcar que amb el càlcul no es pretén arribar a fer un dimensionat 

detallat del sistema d’apeuament si no que l’objectiu és entendre el 

comportament de l’estructura un cop realitzat el mateix. El càlcul s’ha 

simplificat obviant aspectes com ara la disposició obliqua dels pilars en el 

vano, les càrregues derivades del vent, la semi coberta superior, etc. 

El coneixement del comportament de l’estructura apeuada es realitzarà 

mitjançant comparació de diagrames de deformacions, moments, tallants 

i axils de l’estructura en diferents situacions:  

 Estat original de l’estructura (figura 16) 

 Enderroc de pilar només en planta baixa, en base als 

requeriments de projecte  

 Realització d’apeuament únicament en planta baixa:  

o Apeuament amb biga horitzontal (figura 21) 

o Apeuament amb biga fink (figura 23) 

 Realització d’apeuament en totes, les plantes tal i com estableix 

el projecte mitjançant biga fink amb possibilitat de tesat dels 

cables o no (figura 22), podent realitzar un sistema actiu o passiu.  

Tot i que en aquest document no es realitza un càlcul detallat de 

l’apeuament, és rellevant recordar que en el cas de voler procedir al càlcul 

del mateix és necessari valorar l’estructura a estats límit últims, estat límit 

de servei, així com la capacitat resistent de l’apeuament en front a 

càrregues accidentals (vent, foc, sisme, etc.).  

Per a dita comprovació detallada de càlcul caldrà establir les hipòtesis 

simples segons CTE. Aplicant els coeficients de majoració de càrregues 

segons estableix el DB-SE [10].  

 

Figura 15: Coeficients de seguretat per a les accions DB-SE [10] 

 

El model de càlcul utilitzat, que ens serveix com a base per a l’anàlisi 

comparatiu, es tracta d’un pòrtic de dos vanos de llum entre pilars de 

l’ordre de 6 metres i sis plantes d’alçada amb una altura de 4 metres 

cadascuna. [Figura 16] l’enderroc del pilar central resultarà en un pòrtic 

de 12 metres de llum.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment [Veure apartat 3.1.1] les primeres 

plantes estan conformades per estructura de formigó in situ mitjançant 

pilars de 40x80 cm, jàsseres de formigó de 40x80 cm i forjats formats per 

nervis de formigó in-situ. Les dos ultimes plantes però estan conformades 

per estructura metàl·lica mitjançant pilars HEB-180, jàssera formada per 

IPN-550 en sostre planta quarta i IPN-360 en planta cinquena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Esquema model de càlcul. 

 

Pilar a 

enderrocar 
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Un cop establert el model de càlcul es procedeix a determinar les accions 

considerades que seran les mateixes per als diferents models ja que 

aquestes no varien en funció del sistema d’apeuament.  

En aquest cas s’han tingut en compte les càrregues gravitatòries 

(permanents) corresponents al pes dels sostres, envans i elements 

constructius així com les sobrecàrregues d’ús definides en projecte per a 

cadascuna de les plantes. (Veure figura 13 corresponent a les càrregues 

gravitatòries i figura 17 corresponent a les sobrecàrregues d’ús) 

 

 

Figura 17. Plantes amb indicació sobrecàrregues d'ús (Q), figura extreta del projecte 

 

 

Un cop analitzades les diferents càrregues establertes en el projecte, les 

càrregues aplicades al model de càlcul són les següents: 

 

Finalment es procedeix a realitzar els models de càlcul amb les variacions 

comentades anteriorment (pàgina 12) que s’analitzaran en els següents 

punts. Els models de càlcul són els següents:  

 

 

 

Figura 18. Càrregues gravitatòries (G) 

 

Figura 19. Sobrecàrregues d'ús (Q) 

 

Figura 20: Estat actual 

 

Figura 21: Apeuament planta baixa amb 

biga horitzontal 

 

Figura 22: Apeuament totes les plantes amb 
biga fink 

 

Figura 23: Apeuament planta baixa amb 
biga fink 
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3.1.3.1. Anàlisis deformacions estats límit de servei 

L’anàlisi del model en front a les deformacions es fa de dues formes 

diferents. En primer lloc s’analitza el model a estat límit de servei envers 

a càrregues gravitatòries i sobrecàrregues d’ús, per a tots els models 

definits anteriorment (figures 20, 21, 22 i 23) establint com a limitació de 

deformació de l’estructura horitzontal, en base al DB-SE, L/400.  

“b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos 

con juntas;” [10] 

En aquest cas, un cop s’ha procedit a l’enderroc del pilar, la llum del model 

(un únic vano) és de l’ordre de 12 metres per tant la deformació màxima 

admissible és 30 mm. A diferencia del model original (dos vanos) en que 

la llum és la meitat i per tant la deformació admissible també es redueix 

a la meitat, 15 mm.  

Seguidament, i únicament per a aquells sistemes d’apeuament actius 

(biga fink amb aplicació de tesat), en els que es busca crear una contra 

fletxa s’analitza la deformada envers a les càrregues gravitatòries per tal 

de verificar que en el model apeuat aquesta sigui 0. 

A continuació podem observar el diagrama de deformacions envers les 

càrregues permanents i sobrecàrregues d’ús per a l’estat actual (figura 24) 

i el diagrama de deformacions en el cas de procedir a l’enderroc del pilar 

únicament en planta baixa (figura 25). En aquest cas no s’ha procedit a 

l’apeuament de la jàssera de planta baixa i podem observar com les 

deformacions que es troben dins dels límits normatius en l’estat actual es 

superen en el model on es procedeix a l’enderroc del pilar arribant a 

16mm. 

Per tant per a poder complir amb la limitació establerta per normativa cal 

disposar d’un sistema d’apeuament en planta baixa que disminueixi dites 

deformacions. Per a l’anàlisi de la viabilitat del mateix s’estudien dos 

models de càlcul referents a l’apeuament el primer mitjançant una biga 

birecolzada conformada per perfils metàl·lics i el segon mitjançant 

sistema de cables tesats.  

 

Figura 24: Deformacions estat actual ELS (CP+Ús) 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Deformacions enderroc pilar planta baixa ELS (CP+Ús) 
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Un cop realitzats els diferents sistemes d’apeuament únicament en planta 

baixa, podem observar que per a reduir les deformacions que es generen 

amb l’enderroc del pilar són necessaris sistemes de dimensions elevades.  

En referencia al sistema d’apeuament mitjançant una biga horitzontal 

formada per perfils metàl·lics (figura 26) s’han introduint en el programa 

l’àrea i la inèrcia del perfil compost que conformen la jàssera existent de 

formigó i el perfil metàl·lic a disposar. Concloent que per a complir amb 

els límits establerts per normativa (15mm en llums de 6 metres i 30mm 

en llums de 12 metres) és necessària la disposició d’una biga composta de 

l’ordre de 2 metres de cantell. Arribant així a deformacions molt properes 

al límit. Dits paràmetres fan pensar que el sistema analitzat no és viable 

per al projecte, ja que una biga de 2 metres de cantell faria impracticable 

l’àmbit.  

Seguidament es fa la comprovació del model realitzant l’apeuament 

mitjançant sistema amb biga fink (figura 27). Observant que és necessari 

el tensat dels mateixos per a poder assolir els límits de deformació del 

model en el punt d’estudi. Es realitza el tesat dels cables mitjançant 

l’aplicació en el model d’un gradient tèrmic negatiu equivalent al tesat 

que provoca la contracció de la barra i per tant es pot assimilar a una 

tensió de la mateixa.  

En aquesta valoració no s’entra a determinar la càrrega de tesat 

necessària per al correcte dimensionat de l’apeuament si no que es busca 

assolir els límits de deformació mitjançant mètode prova - error i un cop 

arribat al mateix s’analitzen els diferents diagrames. A partir de dit 

anàlisis, es considera que la càrrega de tesat necessària per complir amb 

la normativa és molt elevada. Produint que els perfils treballin a traccions 

de l’ordre de 350T que difícilment es podrien resoldre constructivament. 

Per tant es creu oportú descartar les opcions de realitzar l’apeuament en 

una única planta i es realitza l’anàlisi de la disposició de l’apeuament en 

les diferents plantes de l’edifici tal i com estableix el projecte analitzat.  

 

 

Figura 26. Deformacions apeuament biga horitzontal ELS  (CP+Ús) 

 

 

 

 

 

Figura 27: Deformacions apeuament planta baixa sistema actiu biga fink ELS  (CP+Ús+ΔTº) 

  

dy = 6.1 mm  
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Una vegada descartats els sistemes d’apeuament únicament en planta 

baixa es procedeix a l’anàlisi de la realització de l’apeuament en totes les 

plantes de l’edifici. En aquest cas, i per simplificació de càlcul, es realitza 

l’apeuament amb biga fink en totes les plantes comparant un apeuament 

actiu, mitjançant la introducció d’un diferencial tèrmic en el programa de 

càlcul equivalent a un tesat, amb un apeuament passiu per tal de verificar 

la necessitat o no del mateix, en front a deformacions.  

Un cop realitzats els models de càlcul s’observa que en el model 

d’apeuament passiu (figura 28) s’arriba a deformació en el punt mig de 

l’ordre de 117 mm, i es procedeix a la modificació de la secció del mateix 

per una major secció. Però, aquest fet no provoca una reducció suficient 

de la deformació. Per tant és necessari procedir al tesat del mateix, ja que 

es supera el límit establert per normativa (30mm).  

En aquest cas s’ha procedit a la determinació d’un sistema actiu 

d’apeuament (figura 29) amb el tesat de l’element introduint un gradient 

tèrmic d’aproximadament 200ºC, per lo que els perfils estarien treballant 

a esforços de l’ordre de 60-70T molt inferiors al cas en el que només 

s’executava l’apeuament en planta baixa. Aquest tesat dels cables fa que 

es pugui reduir la deformació fins a complir amb la normativa. Cal indicar, 

però, que en la planta superior, amb estructura metàl·lica, es produeix 

una deformació del nus de l’ordre de 70mm, el que indica que en aquesta 

planta caldria procedir a la realització de l’apeuament mitjançant un 

sistema diferent, tal i com s’estableix en projecte.  

Finalment, en base a l’anàlisi realitzat a estats límits de servei en front a 

les deformacions produïdes per les càrregues gravitatòries i les 

sobrecàrregues d’ús podem afirmar que el sistema d’apeuament escollit 

en projecte és l’adequat per a l’estructura analitzada.  

 

 

 

 

 

Figura 28. Deformacions apeuament passiu biga fink a totes les plantes (CP+Ús)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Deformacions apeuament actiu a totes les plantes (CP+Ús+ΔTº) 

  

dy = -117.1mm  

dy = -20.8mm  

dy = -10.7mm  

dy = -7.8mm  

dy = -7.8mm  

dy = -7.8mm  

dy = -70.7mm  

dy = -4.6mm  

dy = -2.9mm  

dy = -2.8mm  

dy = -3.2mm  

dy = -4.6mm  
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Finalment, una vegada realitzat l’anàlisi estructural de les deformacions 

dels diferents sistemes d’apeuament en front a càrregues gravitatòries i 

sobrecàrregues d’ús es creu necessari, analitzar la deformada del model 

amb apeuament actiu envers únicament les càrregues gravitatòries. Amb 

l’objectiu de verificar que en el model apeuat aquesta és 0, ja que en el 

cas de l’apeuament actiu el que es busca es crear una contra fletxa que 

sigui capaç d’assumir dites deformacions.  

Si analitzem el model de càlcul en el qual s’ha procedit a l’enderroc del 

pilar en la totalitat de les plantes i s’ha disposat apeuament actiu (figura 

30), en base als requeriments normatius per a complir amb les 

deformacions màximes (Veure pàgina 16-figura 29), s’observa que les 

deformacions són molt properes a 0 i que per tant la contra fletxa envers 

les càrregues gravitatòries esta dimensionada correctament. Cal indicar 

que en el mode de càlcul s’ha disposat el mateix sistema en totes les 

plantes a diferencia de lo establert en projecte que en planta quarta 

disposa ½ HEB-450 i en planta cinquena realitza una substitució funcional 

del perfil per dos HEB-450. 

Cal recordar que, tot i que no es du a terme en aquest anàlisi, cal 

comprovar el model a estat límit últim per tal de verificar que els esforços 

produïts pel sistema d’apeuament actiu són admissibles per l’estructura.  

  

  

Figura 30: Deformacions apeuament actiu biga fink (CP+ΔTº) 
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3.1.3.2. Anàlisi tensional – Estat límit últim 

Tot i que no es procedeix a la comprovació detallada de tensions a estat 

límit últim, caldria realitzar-ho en el procés de càlcul d’un apeuament. En 

aquest cas s’analitzen els diagrames de tallants, moments i axils dels 

diferents models de càlcul amb l’objectiu d’entendre millor quin es el 

comportament de l’estructura. 

Per a procedir a la verificació en quant a estat límit últim, s’han establert 

com ja s’ha comentat anteriorment els coeficients de majoració de les 

accions establerts per codi tècnic, 1,35 per a les càrregues gravitatòries 

(G) i 1,5 per a les sobrecàrregues d’ús (Q).  

Amb aquestes premisses s’ha procedit a l’anàlisi dels diferents models 

buscant, com a mètode únicament comparatiu, analitzar el 

comportament de l’estructura en el moment en el que es duu a terme 

l’enderroc del pilar. Amb l’objectiu de verificar que els diagrames de 

moments i de tallants siguin igual o inferiors al model amb pilar que és el 

que està funcionant avui en dia i és admissible per a l’estructura.  

Si s’analitza en primer lloc els diagrames de moments i tallants de l’estat 

actual de l’estructura (figures 33 i 35), s’observa que aquests responen als 

diagrames típics en el cas d’una biga continua amb tres recolzaments i 

càrrega uniformement repartida (figura 31). Observant moments 

negatius sobre la unió del pilar central i moments positius en el centre de 

cada vano. Cal indicar, però, que en aquest cas s’observen també 

moments negatius en el punt d’unió amb els pilars extrems. Això és degut 

a que la pròpia geometria de la unió li confereix un cert caràcter 

d’encastament. (unió rígida) 

Quan s’analitzen els diagrames a estats límits últims un cop s’ha realitzat 

l’enderroc del pilar (figura 34 i 36), l’esquema comentat anteriorment 

varia degut a la pèrdua del recolzament central. Sent el comportament 

assimilable al de una biga simple birecolzada (figura 32), on es minimitzen 

els moments negatius i apareixen moments positius centrals més grans. 

Tal i com succeeix en el cas anterior, a diferencia del representat en 

l’esquema genèric, apareixen moments negatius en el punt d’unió amb 

els pilars extrems, degut a la rigidesa en els nusos.  

 

Per tant de la comparació realitzada es pot observar que l’enderroc d’un 

pilar en una estructura existent, ja sigui en una única planta o en totes 

elles, afecta directament als diagrames de tallants i moments podent ser 

necessari un reforç de l’armat de les jàsseres ja que aquestes s’han 

dissenyat per aguantar un moment positiu baix i un moment negatiu 

central que es veu alterat amb la intervenció. A més, l’enderroc d’un pilar 

en una planta no només afecta a aquesta si no que repercuteix en la resta 

de l’estructura. 

Per aquest motiu, és convenient, que el sistema d’apeuament a disposar 

tingui diagrames de tallants i moments el més similars possibles als 

existents, evitant augmentar els valors de càlcul i interrompre el 

comportament racional de l’estructura.  

 

 

Figura 33: Diagrama tallants estat actual - 
ELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Diagrama tallants estat apeuat - ELU 

 

Figura 35: Diagrama moments estat actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Diagrama moments enderroc pilar en 

planta baixa  - ELU 

Figura 32: Comportament biga simple 
birecolzada. Imatge extreta de: [11] 

Figura 31: Comportament biga de dos vanos. 
Imatge extreta de: [11] 
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A l’analitzar els diagrames de moments un cop realitzat l’apeuament en 

una única planta (figura 38) o en totes les plantes (figura 40) s’observa 

que el diagrama varia al treure el pilar central incrementant el moment 

positiu en aquest punt i el moment negatiu en els extrems.  

Per tant la comparació més ràpida és comprovar que el moment màxim 

positiu en l’estat apeuat en una planta concreta no sigui superior a la 

suma de moments positius de la mateixa planta en el diagrama de l’estat 

actual i procedir a realitzar la mateixa comprovació pels moments 

negatius.  

Es procedeix a realitzar la comparació entre l’estat actual (figura 37) i el 

model en el que s’ha procedit a l’apeuament del pilar únicament en planta 

baixa mitjançant biga horitzontal (figura 38).  

Un cop analitzats tots dos diagrames, s’observa que la condició establerta 

anteriorment es compleix en totes les plantes a excepció de la planta 

baixa. On tal i com podem observar el moment positiu es veu incrementat 

de l’ordre de 30 vegades respecte del moment de l’estat actual en la 

mateixa planta, valor difícilment assumible per l’estructura.  

Per tant, tal i com succeïa en l’anàlisi de deformacions, es descarta aquest 

sistema d’apeuament i es fa necessari comprovar si la realització de 

l’apeuament en totes les plantes mitjançant una biga fink amb tesat de 

les mateixes, és suficient per tal de disminuir el moment màxim i igualar-

lo al de l’estat actual fent que el sistema d’apeuament col·labori amb 

l’estructura de manera activa.  

.  

 

  

Figura 37: Diagrama moment estat actual - ELU (CP+Ús) 

Figura 38: Diagrama moment apeuament en PB – ELU (CP+Ús) 



Estudi del comportament d’una estructura sotmesa a un apeuament per enderroc d’un pilar existent | Marta Belda Marín [Anàlisi estructura apeuada] 

20 
 

 En aquest cas es procedeix a l’anàlisi comparatiu de l’estat actual (figura 

39) amb el model en el que es realitza l’apeuament en totes les plantes 

mitjançant biga fink (sistema de cables + muntants) amb aplicació de tesat 

(Figura 40). 

Un cop analitzats tots dos diagrames, s’observa que la condició establerta 

anteriorment, el diagrama de l’estat apeuat ha de ser el més similar 

possible al diagrama de l’estat actual per a poder validar el comportament 

de l’estructura, s’assoleix en gairebé totes les plantes.  

Sent el moment negatiu en els extrems, en el cas apeuat (figura 40), de 

l’ordre de la suma dels moments negatius (exterior i central) de l’estat 

actual i el moment positiu assolint un valor similar al de l’estat actual.  

Cal indicar però, que en aquest cas, tal i com s’ha introduït anteriorment,  

es pot observar en els diagrames adjunts que la distribució de moments 

varia significativament. Per la qual cosa, tot i que en base a les nostres 

premisses podríem donar com a vàlid el sistema d’apeuament caldrà 

verificar si l’estructura pot assolir l’increment de moment.  

Per al desenvolupament del present treball no s’entra en dita valoració ja 

que no és rellevant per a assolir l’objectiu del document.  

  

Figura 39: Diagrama moments estat actual- ELU  (CP+Ús) Figura 40: Diagrama moments apeuament totes les plantes amb biga fink sistema actiu – ELU 
(CP+Ús) 
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Finalment es procedeix a l’anàlisi comparatiu dels 

diagrames de tallants dels tres models analitzats 

anteriorment. Estat actual de l’estructura (figura 41), 

realització d’apeuament únicament en planta baixa 

(figura 42) i realització d’apeuament en totes les plantes 

de l’edifici amb biga fink sistema actiu (figura 43).  

Un cop estudiats els diferents diagrames, s’observa que 

entre el primer i el segon model (apeuament en PB) la 

diferència de tallants en les plantes superiors és mínima. 

Però en el cas de la planta baixa, igual que passava 

anteriorment amb els moments, s’incrementen de 

manera considerable els tallants, podent ser no 

assumibles per a l’estructura.  

En el cas de disposar l’apeuament en totes les plantes 

mitjançant apeuament actiu amb biga fink el diagrama 

de tallants és molt més similar al diagrama de l’estat 

original, amb la modificació que en l’estat apeuat 

(figura 43) es redueixen els tallants en el centre del 

vano degut a l’acció de l’apeuament actiu i 

s’incrementen mínimament en els extrems. Però no és 

un punt per el que, a priori, calgui preocupar-se ja que 

normalment aquests punts són els que estan millor 

preparats per absorbir esforços de tallant mitjançant 

la reducció de separació entre els estreps (armadura 

destinada a absorbit els tallants) a mida que ens 

apropem al pilar.  

Tot i que en base als diagrames podem validar el 

model d’apeuament actiu en totes les plantes, cal 

comprovar, abans de disposar el sistema que 

l’estructura es capaç d’absorbir dit increment de 

tallant.  

  

Figura 41: Tallants estat actual – ELU (CP+Ús) Figura 42: Tallants apeuament en PB biga horitzontal – ELU (CP+Ús) Figura 43: Tallants apeuament actiu en totes les plantes amb biga 
fink  – ELU (CP+Ús+ΔTº) 
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Per acabar es procedeix a l’anàlisi comparatiu dels diagrames d’axils dels 

diferents models analitzats anteriorment. Estat actual de l’estructura 

(figura 44), realització d’apeuament únicament en planta baixa 

mitjançant biga horitzontal (figura 45), apeuament actiu amb biga fink 

en planta baixa (figura 46) i realització d’apeuament actiu en totes les 

plantes de l’edifici amb biga fink  (figura 47)  

S’observa que la modificació estructural realitzada al dur a terme 

l’apeuament produeix un increment de manera considerable en els axils 

de molts elements, principalment pilars de plantes inferiors. Caldria 

verificar i reforçar-los si fos el cas. No essent objecte d’aquest treball. 

És rellevant remarcar que en el cas de procedir a l’apeuament 

mitjançant sistema actiu amb biga fink s’incrementen també els axils en 

els elements horitzontals (jàsseres). Això es degut a la tensió que aplica 

la biga fink sobre les mateixes per el fet d’estar tesada.  

Per aquest motiu l’increment és similar en totes les plantes, ja que la 

força de tesat és la mateixa. A diferència dels  pilars en que l’increment 

és gradual a mida que ens apropem a la fonamentació 

Sent molt important comprovar que l’estructura existent es capaç de 

suportar l’increment esmentat.  

 

Figura 44: Axils estat actual ELU (CP+Ús) Figura 45: Axils apeuament amb biga horitzontal en planta baixa ELU 
(CP+Ús) 

Figura 46: Axils apeuament actiu amb biga fink en planta baixa ELU 
(CP+Ús+ΔTª) 

Figura 47: Axils apeuament actiu amb biga fink en totes les plantes 
ELU (CP+Ús+ΔTª) 

103,40T  229,95T  
207,20T  83,44T  
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4. Conclusions 

 

Quan en una estructura es realitza un apeuament, s’afecta la manera de 

treballar de la mateixa, i com s’ha pogut observar en aquest document, 

comporta el treball de l’estructura principalment a flexió. Per tant podem 

dir que es tracta d’una solució a utilitzar en el cas que no hi hagi una 

solució més adequada.      

Durant l’anàlisi de l’estructura realitzat en aquest document s’ha pogut 

observar que el fet de procedir a l’enderroc d’un pilar comporta 

l’afectació de l’estructura en diferents graus, des de la variació en les 

deformacions de la mateixa fins a la modificació de gran importància dels 

esforços que actuen sobre ella.  

Per tant un cop realitzat l’anàlisi, abordant les temàtiques més importants 

o rellevants per a l’estudi, les conclusions extretes són les següents:  

 En procedir a l’enderroc d’un pilar en una estructura existent 

s’afecta directament a l’estabilitat de la mateixa així com 

augmenten els esforços que actuen en els seus elements 

horitzontals i verticals, degut a la necessitat de reconduir les 

càrregues a altres elements que per tant queden més sol·licitats, 

com per exemple els pilars.  

 Cal tenir present que amb l’enderroc d’un  pilar en una única 

planta no només estem  incrementant les deformacions, tallants, 

moments i axils de la mateixa si no que s’incrementen de manera 

directa en les altres plantes tot i no actuar en les mateixes. Per 

aquest motiu és tan important un estudi del comportament 

estructural, per a poder definir amb exactitud quina és l’actuació 

a preveure així com la seva ubicació.  

 Tal i com s’ha pogut observar en aquest estudi la necessitat 

d’enderrocar un pilar en planta baixa d’un edifici de varies plantes 

(Planta baixa +5), ha comportat, per poder dur a terme 

l’apuntalament, l’enderroc del pilar en totes les plantes de 

l’edifici. Aspecte a tenir en compte ja que en el cas de que l’edifici 

sigui de diferents propietaris pot ser no viable dur a terme la 

intervenció. 

Una vegada analitzat el comportament d’una estructura, en la que es 

procedeix a l’enderroc d’un pilar, es pot concloure que la opció detallada 

és l’opció més adequada per al projecte estudiat.  

Finalment cal comentar que envers a l’ampli coneixement sobre la 

temàtica adquirit així com a les conclusions extretes en vers a l’anàlisi de 

càlcul de l’estructura es pot afirmar que la realització d’un apeuament és 

un recurs, a priori, poc adequat. Ja que des de el punt de vista del càlcul 

té una gran dificultat i/o complexitat. A més la realització d’un apeuament 

en planta baixa pot ser no viable o molt complicat degut a les càrregues 

elevades a assumir, cosa que es va simplificant en plantes superiors, sent 

molt més viable la realització d’un apeuament en plantes superiors que 

en plantes baixes. Sense deixar de comentar que la intervenció pot tenir 

un gran impacte econòmic.  

Per tant, com a reflexió final, mencionar que per a la realització d’un 

apeuament, aquest ha d’estar degudament justificat tan tècnica com 

econòmica i constructivament, i sobretot des de el punt de vista funcional 

de l’edifici.  
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