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TEMA 2 – LES ESTRUCTURES 

 

1- Introducció 
2- Funcions d’una estructura 

a. emmagatzematge 
b. assolir altura 
c. protecció i forma 
d. cobertura i creació d’espais 
e. superació accidents geogràfics 

3- Les forces i la seva representació gràfica 
a. concepte de força 
b. mesurament de la força 
c. representació de la força 
d. resultant d’un sistema de forces 
e. acció i reacció 
f. moviments 
g. cossos en equilibri i cossos en moviment 
h. assaig d’un material sotmès a un esforç de tracció 

4- Esforç mecànic 
a. tracció 
b. compressió 
c. flexió 
d. cisallament 
e. torsió 
f. vinclament 

5- Característiques d’una estructura 
6- Estabilitat d’una estructura 

a. centre de gravetat baix 
b. vertical del centre de gravetat sobre la base 

7- Elements d’una estructura 
a. fonaments o cimentació 
b. suports verticals 
c. suports horitzontals 
d. perfils 
e. tirants o tensors 
f. làmines 
g. cartel·les o esquadres 
h. arcs  

8- Tipus d’estructures 
a. massives 
b. amb voltes 
c. entramades 
d. triangulades 
e. penjades 
f. carcassa 
g. laminars 

9- Materials que intervenen en una estructura 
a. massives i voltades 
b. entramades, carcassa i penjants 

10- Anàlisi de les estructures 
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1 – INTRODUCCIÓ 

Vivim envoltats d’estructures de tot tipus. Les podem trobar tant en la natura (closques de cargol, coves amb 
estalactites i estalagmites, ...) com en els objectes fabricats o construïts pels essers humans (edificis, ponts, 
túnels...).  

    

Per comprendre la importància del disseny i la construcció d’estructures, només cal mirar al nostre voltant i 
analitzar el que veiem. Podem començar estudiant la nostra estructura òssia o esquelet, d’on i com seiem per 
menjar o estudiar, l’edifici en el qual es troba el nostre habitatge, el vehicle que fem servir per desplaçar-nos, 
l’envàs de llet o el suc que bevem, etcètera.  

De manera general, una estructura és un conjunt d’elements naturals o manufacturats units entre ells i que han de 
ser capaços de suportar forces sense trencar-se, deformar-se, moure’s o desplaçar-se.  

Una força és una acció capaç de modificar l'estat de repòs d'un cos o de produir-hi deformacions. 

La unitat de mesura de la força és el Newton (N) 

Per tant, totes les estructures han de ser resistents, rígides i estables. Per exemple, si el tronc i les branques d’un 
arbre es trenquessin, es deformessin o es moguessin massa amb l’acció del vent, dificultaria la captació de llum i 
l’arbre no sobreviuria. Igualment, si un edifici es trenca, es deforma o es desplaça per l’acció del vent o d’un 
terratrèmol, deixa de ser una estructura adequada i segura perquè hi habitin persones. 

 

 

2- FUNCIONS D’UNA ESTRUCTURA 
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Una de les primeres estructures que van construir els humans van ser les cabanes, amb l’objectiu de cobrir 
necessitats bàsiques com ara protegir-se del fred, dels elements meteorològics i dels animals salvatges. A mesura 
que la societat ha anat evolucionant, han anat sorgint noves necessitats que s’han anat cobrint amb la construcció 
d’estructures cada vegada més complexes. 

2.1- Funció d'emmagatzematge 

Des de l’origen de l’agricultura, fa uns 10.000 anys, l’ésser humà ha tingut la necessitat de conservar aliments. Les 
primeres estructures que es van utilitzar com a recipients van ser elements extrets de la natura com carabasses 
seques o troncs buidats, i envasos elaborats amb fang, com les àmfores. 
Actualment disposem d’envasos més sofisticats com el bric. Però no només emmagatzemem aliments, també 
necessitem dipòsits de gas, pots de pintura, i molts altres recipients per a tota mena de productes. En tots aquests 
casos els recipients són estructures que han de garantir protecció davant forces exteriors. 

2.2- Funció d'assolir altura 

Per tal d’allotjar persones i objectes en espais de superfície reduïda, s’han de 
dissenyar i construir estructures capaces de suportar edificis ben alts. Les grues 
que s’utilitzen en la construcció d’aquests mateixos edificis, les antenes de 
telecomunicacions i les torres d’alta tensió, de les quals pengen els cables que 
transporten l’energia elèctrica de les centrals a les ciutats, són exemples 
d’elements que requereixen estructures d’alçades importants. 

Una imatge força habitual del nostre entorn són les obres de construcció de 
nous edificis. Actualment es construeixen en poc temps edificis de moltes 
plantes, que arriben a mesurar desenes de metres d’altura. Com que hi estem 
acostumats, no hi donem importància, però la construcció d’un edifici modern 
és el resultat del coneixement acumulat durant milers d’anys. 

 

 

2.3- Forces externes: un edifici ha de suportar la força del vent, que té tendència a tombar-lo, i la de 

possibles terratrèmols. Per tant, abans de construir qualsevol edifici, cal conèixer les condicions de vent de 
l’emplaçament, així com l’abundància i la intensitat de terratrèmols. L’edifici Taipei 101, a Taiwan, és un dels més 
alts del món. Aquest edifici és resistent i, al mateix temps, té una certa flexibilitat que li permet absorbir la força 
del vent. A més, pot compensar els moviments provocats pels terratrèmols. 

2.4- Funció de protecció i de forma: Moltes estructures s’utilitzen per protegir elements fràgils o 

sensibles d’accions externes. La carcassa d’un ordinador, per exemple, protegeix els delicats circuits i mecanismes 
que hi ha al seu interior. El xassís d’un vehicle en protegeix el motor així com els seus ocupants de possibles 
impactes. En els organismes vertebrats, l’esquelet té la funció de mantenir la forma del cos. El mateix passa amb 
els pals d’una tenda de campanya o els plafons de fusta amb què es construeix una prestatgeria. 

2.5- Funció de cobertura i de creació d'espais:  Un cop es delimita un espai per realitzar-hi una certa 

activitat, moltes vegades és necessari cobrir-lo, principalment per protegir-lo dels elements meteorològics. Els arcs, 
les voltes i les cúpules realitzen aquesta funció. Moltes activitats humanes aprofiten espais ocupats prèviament per 
elements naturals dels quals cal protegir-se. El mur d’un port, per exemple, protegeix les embarcacions de les 
onades i la paret d’una presa sosté el pes de l’aigua que conté l’embassament. 

2.6- Funció de superació d'accidents geogràfics: Antigament els accidents geogràfics com rius, 

congostos i muntanyes impedien la comunicació entre les diverses poblacions humanes. Per superar aquests rius i 
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congostos es van començar a construir ponts senzills. Amb el temps, la seva construcció s’ha anat adaptant a les 
característiques de cada emplaçament i, actualment, comptem amb ponts de gran complexitat. El mateix ha passat 
amb la construcció de túnels per superar les muntanyes. La tecnologia de construcció d’aquests túnels també ha 
avançat molt, com ho demostra, per exemple, el túnel Seikan. 

De la mateixa manera que els edificis, els ponts moderns són 
el resultat dels coneixements acumulats durant molts anys. Al 
llarg de la història, n’hi ha hagut de molts tipus, des de les 
primeres temptatives per superar rius petits fins als actuals 
ponts de diversos quilòmetres de longitud. Tot i això, els ponts 
es poden dividir en tres grans grups: ponts de bigues, ponts 
d’arcs i ponts penjants. 

Ponts de bigues: Aquests ponts es basen, doncs, en bigues de 
fusta o de metall col·locades horitzontalment de manera que 
formin una passarel·la d’una vora a l’altra de l’accident del 
terreny que es vol superar. Per augmentar la resistència dels 

ponts de bigues es poden afegir entramats que li fan guanyar rigidesa. De tota manera, la limitació principal 
d’aquests ponts és que només permeten superar distàncies relativament curtes. Si es vol augmentar la longitud del 

pont, una solució consisteix en instal·lar pilars que facin 
d’intermediaris entre les dues vores. Això, però, complica el 
procés de construcció perquè si, per exemple, el pont passa 
per sobre un riu, s’han de construir preses i canals per poder 
treballar sense aigua. I tot plegat és impossible si es tracta de 
rius profunds. El pont sobre el llac Pontchartrain.  

Pon
ts 
d’ar
cs: 
Els 
pon
ts 

d’arcs són una evolució dels ponts de bigues amb 
pilars. Aquesta evolució consisteix en fer servir els 
pilars com a base per als arcs. Els arcs envien als pilars les 
càrregues que suporta el pont. D’aquesta manera es 
guanya resistència i estabilitat. L’aqüeducte de Segòvia és 

un exemple espectacular dels anomenats ponts d’arcs. 

 

 

 

 

Ponts penjants: La limitació imposada per la construcció 
de pilars va obligar a buscar una altra solució per 
superar grans rius i braços de mar, els denominats ponts 
penjants. En aquests ponts, el pes de l’estructura es 
carrega en unes torres construïdes sobre pilars situats a les vores del riu. La transmissió d’aquest pes es fa 
mitjançant tensors. Un exemple el trobem a Sant Francisco, en el pont Golden Gate.  
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Un altre exemple seria el pont d’Akashi Kaikyo, un dels ponts penjants més llargs del món que uneix les illes 
japoneses de Honshu i Awaji. Combinar diverses estratègies és bastant habitual en el món de les estructures, 
perquè, sovint, és l’única manera de resoldre diversos problemes que es presenten alhora. 

 
 
 
 
 
 

 3 – LES FORCES I LA SEVA REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

3.1- Concepte de força 

Es defineix la força com la causa per la qual un cos es deforma o canvia 
l'estat de moviment o repòs. 

Pensem en una pilota de tenis, li apliquem una força que la fa passar del 
repòs al moviment. Si amb la raqueta interceptem la seva trajectòria, en el 
moment del xoc apliquem una força sobre la pilota i la frenem fins a parar-
la i canviar-ne el sentit. Si apliquem una força amb els nostres dits a la 
superfície de la pilota, es deformar, aixafant-se. 

3.2- Mesurament de la força 

Per definir una força hem de parlar de l'efecte que produeix, ja que 
resulta difícil definir-la d'una altra manera. 

Així, el mesurament de la intensitat o mòdul de les forces es fa a partir de 
les deformacions que les forces produeixen sobre els cossos elàstics, com 
ara les molles.  L'instrument que serveix per mesurar les forces és el 

dinamòmetre. 

 

 

 

La unitat de mesura de les forces en el Sistema Internacional (SI) és el Newton (N) encara que a la pràctica també 
s'utilitza el quilogram força (Kgf) o quilopond (Kp), que equival a 9.8 N. 

 

 

 

3.3- Representació de la força 

Hi ha magnituds físiques que no poden se concretades només pel valor de la 
mesura i la unitat corresponent, sinó que també és necessari conèixer-ne 
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l'origen, el sentit i la direcció. Aquestes magnituds reben el nom de magnituds vectorials i la força n'és una. 

 

Les forces es representen gràficament mitjançant segments orientats, anomenats vectors, en els quals la 
recta que els conté n'indica la direcció.  

El sentit ve marcat per la punta de la fletxa. 

La intensitat o mòdul s'expressa amb la longitud del segment, i el punt d'aplicació, a l'extrem contrari de la fletxa, 
mostra el punt material on actua la força 

 

3.4- Resultant d'un sistema de forces 

A la figura podem veure com sobre la maleta hi actuen diverses forces en 
diferents direccions, sentits i intensitats. 

Si suposem que totes actuen en un mateix punt d'aplicació: més o menys al 
centre de l'interior de la maleta. La maleta pateix l'efecte combinat de les tres 
forces i és elevada del terra. 

El sistema de forces de la figura pot ser substituït per una única força, la de la 
representació b), amb un punt d'aplicació, una direcció, un sentit i un mòdul tals que l'esmentada força produeixi 
el mateix efecte que les tres forces combinades. Aquesta és la força resultant. 

La força resultant és aquella força que produeix el mateix efecte que el que exerceix en sistema combinat de 
forces actuants, de manera que poden ser substituïdes per la resultant. 

Per obtenir la força resultant R, dibuixem les forces amb el mateix mòdul, la mateixa direcció i el mateix sentit que 
tenen a la maleta, col·locant-les totes seguides, una darrere de l'altra, de manera que el final d'una coincideixi amb 
el principi de la següent. Després unim l'inici de la primera amb el final de l'última i, d'aquesta manera, obtenim la 
força resultant.  

Si en el moment de trobar la resultant d'un sistema de forces coincideixen el començament del primer vector i el 
final del darrer, la resultant valdrà 0. Obtindrem un polígon tancat que ens servirà per comprovar si un cos està en 
equilibri, és a dir, com si no se li apliqués cap força. 

El pes dels cossos és un dels exemples més comuns de sistemes de forces amb què 
convivim diàriament. 

Sobre qualsevol cos hi actua un sistema de forces de gravetat amb punts 
d'aplicació en cadascuna de les partícules. Aquestes forces, per a cossos de petita 
extensió en relació amb la mida de la Terra, poden considerar-se paral·leles. 

Totes aquestes forces poden ser substituïdes per una de sola, amb el punt 
d'aplicació a l'anomenat centre de gravetat del cos ( CG), en direcció i sentit cap al 
centre de la Terra i amb un mòdul que produeixi el mateix efecte sobre el cos que 
l'exercit pel sistema de forces descrit.  

El pes d'un cos és la força resultant del sistema de forces de gravetat que hi 
actuen, el punt d'aplicació de les quals se situa al centre de gravetat del cos. 

file:///H:/000Aula Z/TECNO/LLIBRES/S3/S3-3Estructures/37-sistema forces.png
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En els sistemes de forces pot calcular-se la força resultant aplicant una sèrie de procediments que tractem: 

* Forces en una mateixa direcció, amb el mateix punt d'aplicació i amb 
el mateix sentit. 

La resultant del sistema té el mateix punt d'aplicació, la mateixa direcció 
i el mateix sentit que el sistema. 

El mòdul de la resultant equival a la suma dels mòduls de les 
components F1 i F2. 

* Forces en una mateixa 
direcció, amb punts 
d'aplicació diferents i 

amb sentits oposats 

La resultant del sistema de forces té el mateix punt d'aplicació, 
la mateixa direcció i el mateix sentit que la força amb el 
mòdul més gran. 

El mòdul de la resultant equival a la diferència de mòduls de 
les dues components del sistema. 

 

 

* Forces en un mateix punt d'aplicació i direccions diferents. 

Es calcula construint un paral·lelogram format pels dos vectors F1 i F2 
i els costats que els són paral·lels. 

La força resultant equival al vector representat per la diagonal del 
paral·lelogram entre el punt d'aplicació del sistema i el vèrtex 
oposat. 

 

* Forces en direccions paral·leles, amb punts d'aplicació diferents i amb el 
mateix sentit. 

Per determinar gràficament el punt P de la resultant es procedeix a representar 
la força més gran, F2, en el mateix punt d'aplicació i la mateixa direcció que la 
força més petita, F1 però de sentit contrari, de manera que a l'extrem s'obté 
el punt A'. 

A partir del punt d'aplicació de F2 en la mateixa direcció i sentit, es pren una 
longitud igual a la del vector que representa la força més petita, F2 amb la 
qual cosa s'obté el punt B'. Unint A' i B', s'obté un segment que talla en el 
punt M el segment BA. Aquest punt M coincideix amb el punt d'aplicació P de 
la força resultant R. 
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El mòdul de la resultant és igual a la suma dels mòduls de F1 i F2, la direcció que pren és paral·lela a la de les dues 
forces i el sentit és el mateix. 

Podem veure i comprovar que numèricament es compleix que MA * F1 = MB * F2 

3.5- Acció i reacció 

Podem definir l'acció com el conjunt de forces que actuen sobre un element resistent. Parlem d'elements 
resistents perquè els objectes que construïm han de resistir no només el propi pes sinó també altres accions 
externes, com el vent, les sacsejades sísmiques o els impactes. 

Definirem la reacció com el conjunt de forces que s'oposen a les reaccions per contrarestar-les. Tota acció porta 
implícita una reacció. Per exemple, si llancem una pilota contra la paret, la paret ens la torna, quan pugem en un 
llit elàstic i comencem a saltar, el llit elàstic ens empeny cap amunt. 

3.6- Moments 

El moment ens dóna la informació necessària de l'efecte que causa una força sobre una estructura, ja que relaciona 
la força i la distància. Podem calcular el moment en funció de la força i la distància. 

Moment = Força * distància 

M = F * d 

 

3.7- Cossos en equilibri i cossos en moviment 

 

Quan en un sistema de forces la resultant és nul·la, es diu que hi ha 
equilibri i que el cos està en repòs. 

 

 

Quan en un sistema de forces el valor de la resultant no és nul, es 
produeix el desplaçament del cos en la direcció i el sentit de la resultant. El 
diu que el cos està en moviment. 

 

 

Si ara en fixem en el gronxador basculant veiem que s'ha aturat al mig 
perquè els moments són els mateixos però en sentit contrari, amb la 
qual cosa està en equilibri. Llavors diem que la suma de moments val 1 i 
estan en equilibri. 

En conclusió, perquè un cos estigui en equilibri, la suma de les forces i 
la suma dels moments ha de ser igual a 0. 
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Aquí veiem la unió de tres barres, sobre la qual hi actuen tres 
forces, F1, F2 i F3. Si el cos està en equilibri troba el valor de la força 
F3 si F1 val 4 Kgf i F2 val 5 Kgf. 

Per solucionar el problema haurem de sumar les forces gràficament, 
de manera que quedi un polígon tancat i, per tant, la resultant 
valgui 0 i la unió estigui en equilibri. Així sabrem la direcció i el sentit 
de F3 i mesurant el dibuix, podrem saber-ne el mòdul. 

 

 

3.8- Assaig d'un material sotmès a un esforç de tracció 

Els resultats de l'assaig s'enregistren en un gràfic anomenat diagrama de tracció, que recull l'allargament produït 
en funció de l'esforç aplicat.

 

* Les deformacions produïdes desapareixen després d'aplicar l'esforç. 

* Gràficament és una recta (existeix proporció fixa entre esforç aplicant i l'allargament produït). 

* El valor constant de proporcionalitat s'anomena mòdul elàstic o mòdul de Young (E). (La llei de Hooke F = h * X). 
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4 – ESFORÇ MECÀNIC 

Pots començar consultat i fent memòria del tema "Propietats dels materials" de primer d'ESO. 

Totes les estructures han de ser capaces de suportar el seu propi pes més el dels objectes que continguin, així com 
les forces externes del vent o les onades. Per tant, les estructures proporciones un suport, un recolzament o un 
resistència a la deformació que experimenten els cossos quan se'ls aplica una força externa sobre ells.  

Cada element de l'estructura ha de suportar diverses combinacions de forces. L'aplicació de forces externes o 
càrregues sobre un cos produeixen tensions internes en la seva estructura que reben el nom d'esforç i poden ser 
de diversos tipus. 

Segons la direcció i el sentit de les forces, els esforços es poden classificar: 

4.1- Tracció 

És l'esforç que tendeix a augmentar la longitud d'un material a causa 
de la presència de dues forces del mateix sentit i de direcció 
contrària, això fa que una s'allunyi de l'altra. 

La trobem en tots els cables tensors que sustenten, per exemple els 
ponts o en els cables tensors que estabilitzen per exemple una 
antena. 

 

4.2- Compressió 

És l'esforç que tendeix a disminuir la longitud d'un material a causa 
de la presència de dues forces del mateix sentit i de direcció 
contrària, això fa que una s'apropi a l'altra. 

Actua en les estructures gràcies a la gravetat. En són exemples les 
columnes dels edificis o qualsevol element estructural dissenyat 

per suportar pes. 
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4.3- Flexió 

És l'esforç que tendeix a doblegar un material. La flexió ve 
provocada per la presència d'una força perpendicular al material 
i una o més forces de direcció contrària i que s'apliquen en un 
punt diferent. 

En les estructures afecte especialment els elements horitzontals 
a causa de la gravetat. En són exemples una biga de grans dimensions o una prestatgeria. 

 

4.4- Cisallament 

El tall és l'esforç que tendeix a tallar un material a causa de la 
incidència de dues forces oposades i molt properes, tractant de 
produir el desplaçament d'un respecte de l'altre. 

En són exemples els elements d'unió de les estructures i que 
poden ser-ne punts febles. 

 

 

4.5- Torsió 

És l'esforç que tendeix a retorçar un material a causa de 
forces que intenten girar-lo en sentits oposats. 

En són exemples els eixos rotatius, com els que 
transmeten el moviment del volant d'un vehicle a l'eix de 
la direcció del mateix o l'esforç mecànic que suporta la 

canya d'un tornavís quan cargolem o descargolem un vis. 

 

4.6- Vinclament ("pandeo") 

És l'esforç combinat de compressió i flexió que es presenta en elements 
verticals carregats axialment quan la seva secció és molt petita en relació 
amb la seva alçada. 

En són bons exemples les columnes que sustenten un pont o l'encaballada 
del sostre d'un edifici. 

 

Una estructura és estable si quan rep una força no es mou ni es desplaça. Tot i això, la majoria d'estructures 
responen a les forces amb un cert moviment. L'objectiu és que aquest moviment tingui el mínim abast possible i 
que, un cop desaparegui la força, l'estructura recuperi la seva posició inicial. 
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5- CARACTERÍSTIQUES D’UNA ESTRUCTURA 

Les estructures han de presentar tres característiques bàsiques per poder complir els seus propòsits correctament. 
Han de ser rígides, resistents i estables.  

Per tant, una estructura ben dissenyada cal que sigui resistent a tots els esforços als quals està sotmesa, de mode 
que: 

no es trenqui (Rigidesa): En realitat, tots els objectes es deformen quan reben una força, tot i que si la força és 
petita, la deformació és pràcticament inapreciable. Per una força donada, cada objecte experimenta una 
deformació que depèn del material amb què s’ha fabricat i de la seva forma. 

no caigui (Resistència): Una estructura ha de ser resistent per tal de no trencar-se quan és colpejada. La clau per 
aconseguir estructures rígides i resistents, doncs, és utilitzar materials adequats i dissenyar les formes que millor 
reparteixin les forces per tota l’estructura. 

no bolqui (Estabilitat): L’estabilitat és l’altra característica que, juntament amb la resistència i la rigidesa, ha de 
tenir qualsevol estructura.  

 

 

 6- ESTABILITAT D’UNA ESTRUCTURA 

Qualsevol estructura ha de ser estable i resistent. Serà estable quan en actuar sobre ella diferents càrregues o 
forces externes segueix en equilibri, sense que es produeixi cap risc de caiguda o bolcada. 

L'estabilitat d'una estructura depèn de la seva forma i  de la posició que ocupa el seu centre de gravetat. 

El centre de gravetat és un punt imaginari on se situaria tota la massa d’un objecte si es pogués comprimir. També 
és el punt en el qual es concentra la força amb què la Terra atreu l’objecte, és a dir, el pes.  

El centre de gravetat (cdg) d’una estructura es el punt en el que es podria situar la força resultant de totes les 
forces que actuen sobre l’estructura (inclòs el propi pes) En cossos amb forma de polígon regular es possible 
determinar fàcilment la posició del cdg. Així, el cdg d’un paral·lelogram està situat en el seu centre. Pel que fa als 
objectes amb forma de polígon irregular, el cdg es pot obtenir de forma experimental seguint el procediment de la 
imatge. 
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6.1- Centre de gravetat baix 

Una estructura és més estable com més a prop del terra està el seu centre de gravetat i com més a prop de la seva 
base estigui la major part de la seva massa. Per tant, les estructures baixes i amples són més estables que les altes i 
primes. 

6.2- Vertical del centre de gravetat sobre la base 

L’altra condició perquè una estructura sigui estable és que si tracem una línia 
vertical que passi pel seu centre de gravetat, aquesta línia talli la base de 
l’estructura. Si la línia passa per fora de la base, l’estructura no és estable. 
Això permet detectar visualment si una estructura està a prop de l’estabilitat 
o no. Si veiem que té parts que s’allunyen d’aquesta vertical, és probable que 
l’estructura sigui inestable i s’hagi de recórrer a altres mesures per 
aconseguir estabilitat. 

Una estructura es estable quan no bolca al ser sotmesa a l’acció de càrregues 
per a la qual ha sigut dissenyada. L’estabilitat d’una estructura depèn de la 
forma de la seva base i de la situació del cdg: quan més baix estigui aquest 
últim o quan més ampla sigui la base, més estable serà l’estructura i , per 

tant , més difícil que bolqui. 

Per altra banda, el centre de gravetat d’una estructura estable puja quan aquesta està inclinada, al estar sotmesa a 
càrrega, i recupera la seva posició inicial quan deixa d’actuar aquesta càrrega, degut a la gravetat. En una 
estructura inestable, en canvi, el centre de gravetat es desplaça cap a vall quan aquesta s’inclina. Així, pot quedar 
fora de la zona de la seva base, pel que l’acció de la gravetat fa que aquesta bolqui. 

 

 

7 – ELEMENTS D’UNA ESTRUCTURA 

Si observem una estructura podrem comprovar que està formada per una sèrie d'elements simples que, en conjunt 
i en funció de les seves formes i disposició, proporcionen la rigidesa i la resistència suficients per suportar totes les 
càrregues o esforços als que es veu sotmesa.  
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7.1- Fonaments o cimentació 

Moltes estructures, sobretot les grans estructures com els edificis i els ponts, necessiten estar sobre una base 
resistent que suporti el seu pes i eviti que s’enfonsin. Aquesta base és el que s’anomena fonaments o cimentació i 
estan sotmesos a esforços de compressió. 

Els fonaments de ponts i edificis acostumen a estar sota el nivell del terra, de manera que habitualment no són 
visibles, però la seva funció és molt important: sense fonaments, els edificis i ponts no serien estables. Com que 
han de ser molt resistents, els fonaments s’acostumen a construir amb formigó armat, és a dir, amb una barreja de 
ciment i altres materials que se solidifiquen al voltant d’una ànima d’acer. 

Les estructures dels fonaments acostumen a ser en forma de sabata, llosa i pilots. 

 

 

7.2- Suports verticals  

Els elements verticals de les estructures suporten càrregues gràcies a esforços de compressió i vinclament. En els 
edificis, els principals elements estructurals verticals són els pilars i les columnes, són elements que suporten o 
sostenen els esforços de compressió generats per les càrregues externes a l’estructura i al seu pes. Es col·loquen 
verticalment i tenen com a missió suportar el pes de les bigues i altres elements que es recolzen damunt d'ells. 
Poden estar compostos de diversos materials, com la fusta, el formigó, el formigó armat (entrament de formigó i 
de ferro). els maons, marbre, etc. Alguns dels suports que podem trobar en el nostre entorn són les potes d’una 
cadira, les columnes d’aparcaments subterranis, o els pilars d’un pont. 

 

Els murs són elements verticals que suporten forces a la seva part superior i les transmeten cap a la base. 
Acostumen a suportar esforços de compressió, però sovint també reben algun esforç lateral de flexió. Són uns dels 
elements més presents a les estructures, sobretot als edificis. 

 

7.3- Suports horitzontals  

Els elements horitzontals de les estructures suporten càrregues gràcies a l'esforç de flexió. 
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Als edificis les bigues i les barres són les peces horitzontals que serveixen per suportar pesos al llarg de tota la 
longitud de l’estructura. Normalment, estan recolzades sobre columnes, pilars, parets, o altres parts de 
l’estructura, per tant, s’encarreguen de suportar esforços de flexió i serveixen de base per construir els terres i els 
sostres de les diferents plantes d’un edifici. 

Per construir el sostre, entre biga i biga es col·loquen uns maons de gran superfície anomenats revoltons, a més 
d'un entramat de ferro i es cobreix tot amb formigó. El sostre es pot considerar un element estructural horitzontal 
que suportarà la càrrega de les persones i dels objectes que s'hi col·loquin a sobre. 

 

7.4- Perfils  

 

Un dels recursos més utilitzats a l’hora de construir estructures és el dels perfils. Un perfil no és més que la secció 
transversal d’una barra. La majoria de barres que s’utilitzen en les estructures (bigues, pilars, etc.) no són 
massisses, sinó que tenen una secció determinada. Si fossin massisses, serien massa pesades i cares per poder 
construir grans estructures. Gràcies als perfils, podem aconseguir estructures resistents, lleugeres i més barates. 

Podem trobar perfils de secció tancada i de secció oberta. Entre els perfils de secció tancada, els més habituals són 
els de secció triangular, quadrada, rodona i rectangular. 

Entre els de secció oberta, els més habituals són els de secció 
en forma de T, de U, de L i de H 

 

7.5- Tirants o tensors  
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Els tensors, també denominats tirants, són els elements que eviten que altres parts de l’estructura se separin. Es 
solen utilitzar per donar rigidesa i augmentar la resistència de les estructures. Per tant, la seva funció és la de 
suportar els esforços de tracció. Normalment, es construeixen amb cables o cordes de materials diversos. En el 
pont de Tudjman, a Dubrovnik, podem observar un exemple de tensors. 

 

 

7.6- Làmines  

Les làmines, siguin corbades o angulades també tenen la capacitat de suportar determinats esforços repartint les 
càrregues per tot el conjunt del material en funció de la seva forma. 

Seria el cas de la campana extractora de la cuina, la carcassa del telèfon mòbil, o el xassís d'un vehicle. 

 

 

7.7- Cartel·les (esquadres)  

Les cartel·les són peces planes normalment de metall que es fixen de forma perpendicular a les columnes, a les 
bigues o a les barres principals d'una estructura, això fa que en reduïm el moviment, ja sigui perquè la cartel·la 
estigui sotmesa a tracció o a compressió. 

 

 

 

 

 

 

7.8- Arcs  

Els arcs són els elements estructurals que 
suporten càrregues i les dirigeixen cap als 
pilars, i que també connecten zones aïllades 
per accidents geogràfics, com rius, congostos o 
barrancs. Les seves funcions, de les més 
importants dins dels elements de les 
estructures, són, bàsicament dos:  

 

• Repartir càrregues fins als pilars sobre els quals estan construïts  

• Superar espais relativament grans a partir de peces petites  



               Tecnologia – 3r ESO                                                                     UD 2 LES ESTRUCTURES       - 17 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

Els arcs s’han construït tradicionalment amb unes peces 
anomenades dovelles, que són més estretes en un dels 
extrems. Aquestes peces estan sotmeses a esforços de 
compressió, que es transmeten horitzontalment als punts de 
suport. Això fa que aquests punts de suport pateixin forces que 
tenen tendència a separar-los. 

Hi ha altres elements de les estructures que basen el seu 
funcionament en l’arc, però que tenen funcions lleugerament 
diferents. La volta, per exemple, transmet les càrregues sobre 
murs en lloc de fer-ho sobre pilars. La funció principal de la 
volta és la cobertura de l’espai entre dos murs o entre dues 
files de pilars. La cúpula serveix per cobrir espais amb plantes 

de formes diverses. La seva funció original és la de protecció i, per tant, s’han utilitzat des de fa molt temps en la 
construcció de vivendes senzilles. Les iurtes d’Àsia central o els iglús de l’Àrtic americà en són alguns exemples. 

 

 

8- TIPUS D’ESTTRUCTURES 

 
Les estructures poden ser naturals o artificials. Les primeres es troben directament en la natura, formant part dels 
cossos, proporcionant-los subjecció i cohesió i evitant el seu enfonsament, caiguda o deformació excessiva. 
L’estructura òssia dels vertebrats, l’estructura cristal·lina dels minerals, l’estructura d’un arbre, etc., serveixen com 
exemples.  

Per altra banda, les estructures artificials son elements constitutius de 
qualsevol objecte tecnològic: un llapis, un dipòsit d’aigua, el xassís d’un cotxe, 
un edifici, un pont penjant, un satèl·lit, ... 

A més a més podem diferenciar entre les estructures permanents que 
s’instal·len o construeixen per desenvolupar la seva funció durant llargs 
períodes de temps: edificis, vehicles, ponts, ... i les estructures temporals que 
desenvolupen la seva funció durant determinats períodes de temps, després 
del quals poden ser reutilitzades o no: carpes de circ, tendals de campanya, 
bastides, escenaris,.... 

 

Totes les estructures poden ser rígides, és a dir no perden la serva 
forma inicial quan son sotmeses a una càrrega inferior al límit 
designat en el seu disseny i càlcul, com passa amb els edificis, les 
cadires, el xassís d’un vehicle.... o poden ser articulades, és a dir es 
deformen quan es mouen els elements que l’integren per 
l’aplicació d’una càrrega. Son exemples els ponts llevadissos, les 
grues mòbils, les màquines paletitzadores.... 
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Dins d’aquestes estructures, cal diferenciar les següents categories:  

8.1- Estructures massives 

Es construeixen mitjançant l’acumulació de material (blocs de pedra 
o argila, etc.), sense deixar pràcticament forats, formant murs 
massissos capaços de suportar pesos i càrregues molt grans, per 
tant, força pesats. A més de ser estables i rígides, es caracteritzen 
per ser especialment resistents, com ho són els murs d’un edifici, 
d’un embassament, d’una antiga església de pedra o d’una muralla. 
També trobem estructures massisses en els pilars dels ponts i 
aqüeductes romans, els temples grecs, les piràmides, les rampes i 
els dics, entre altres. S'usen materials com el granit, el marbre o el 
formigó. 

 

 

 

8.2- Estructures amb voltes 

Presenten arcs, voltes i cúpules, que són els elements de 
suport i subjecció.  

Una volta és una successió de diversos arcs i una cúpula és 
una volta semiesfèrica. 

Són lleugeres tot i suportar grans esforços de compressió. 
L’arc i la volta son els elements que fan resistent aquesta 
estructura. 
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8.3- Estructures entramades 

Són les utilitzades en els edificis actuals. les peces s’uneixen de manera que 
formin una espècie de malla horitzontal i vertical, com la que formen les bigues 
i pilars d’un edifici o les potes i travessers d’una taula formant normalment 
angles de 90º. Com materials intervenen el formigó armat, l’acer (en forma de 
perfils normalitzats) i alguna vegada de fusta. Aquestes estructures estan 
integrades per elements de cimentació (sabates, lloses o pilots), elements 
verticals (pilars i columnes) i elements horitzontals (bigues, biguetes i forjats). 
En aquestes estructures, almenys alguns elements es troben sotmesos a més 
de dos esforços. 

 

 

8.4- Estructures triangulades 

 

Per tal que una estructura sigui resistent als esforços ha d'estar construïda 
amb elements simples i indeformables. 

La forma geomètrica que no es deforma quan li apliquem esforços en 
algun dels seus vèrtex és el triangle. Dins d'aquest tipus d'estructures en 
cal destacar les esferes geodèsiques que combinen les propietats de les 
voltes i les estructures de barres. L'element bàsic és el tetraedre que 
funciona com a triangle indeformable. Són un tipus d'estructura molt 
lleugera però molt resistent alhora. 
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Aquest tipus de tècnica es observable en moltes estructures constituïdes per mòduls elementals de barres (perfils 
normalitzats d’acer o taulons de fusta) units entre sí amb escaires, cartel·les, soldadura, reblonat, etc. D’aquesta 
forma s’aconsegueix una estructura més resistent que la que proporciona un únic perfil de secció equivalent a la 
formada per seccions de tots els perfils que la integren. D'altra banda una estructura basada en una trama de 
triangles pot fer alhora les funcions de biga, arc, sostre, ... Cal mencionar com a exemples les encavallades de les 
naus industrials, els ponts, les grues, ...  

 

A la ciutat de París n’hi ha un exemple, la Torre Eiffel, el monument més visitat del món. Aquesta torre va ser 
dissenyada per l’enginyer Gustave Eiffel, amb motiu de l’Exposició Universal de 1889 que va tenir lloc a París. 
Després de més de dos anys de construcció, la torre, que supera els 300 metres d’altura, va convertir-se en l’edifici 
més alt del moment. La seva estructura formada per barres de ferro va aixecar molta polèmica, ja que es tractava 
d’un edifici molt diferent a totes les construccions que s’havien fet fins aleshores. En aquesta construcció podrem 
apreciar que moltes de les barres de ferro estan unides formant triangles. Això es deu al fet que el triangle és l’únic 
polígon que no es pot deformar i, per tant, és una forma que proporciona una gran estabilitat. 

 

8.5- Estructures penjades 

 

Una part important del pes de l’estructura està suportat per cables 
tensors (tirants) per subjectar el pes de l’estructura i la seva càrrega i que 
es fixen a pilars o murs molt resistents, com es fa en el cas dels ponts 
penjants. 

 

 

8.6- Estructures de carcassa 

Estan formades per perfils normalitzats i són molt lleugeres. La grua de 
construcció o de port, l’encavallada d’una nau industrial, la torre d’una antena 
per telecomunicacions, la torreta per la línia elèctrica d’alta tensió, 
proporcionen exemples d’aquesta categoria. 
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8.7- Estructures laminars 

Estan formades bàsicament per superfícies planes, amb les 
quals es forma una mena de capsa que té la funció de 
protegir elements més fràgils. 

Formades per làmines o planxes de diversos materials, com 
l’acer, plàstics, etc. No suporten grans esforços. Es podem 
trobar en el xassís d’un cotxe, en la carcassa d’un ordinador, 
en la d’una rentadora, el dipòsit d’una formigonera, una 
llauna de conserva, el fusellatge d’un avió,... 

 

9- MATERIALS QUE INTERVENEN EN UNA ESTRUCTURA 

9.1- Estructures massives i voltades 

  - Roques compactes. Son blocs de pedra tallats en forma de cup o prisma rectangular(carreu) o sense llaurar 
(mamposteria) 

  - Roques disgregades. Son àrids o blocs d’argila. 

 - Aglomerants. Son materials que barrejats amb aigua, es converteixen en una pasta modelable que adquireix una 
gran rigidesa al solidificar-se i que s’utilitza com element d’unió entre les roques d’abans. Els més utilitzats son el 
guix, la cal i el ciment.  

 

9.2- Estructures entramades, de carcassa i penjants 

 

  - Fusta. En decoració, bigues, encofrats i apuntalats, travada de 
sostres. 

  - Formigó armat. Es tracta d’una barreja de ciment, aigua, àrids i sorra, 
que al endurir-se, es converteix en un material dur i resistent, conté 
també unes barres d’acer corrugat. Suporta els esforços de flexió. 
(bigues i pilars) 

  - Formigó pretensat. L’estructura metàl·lica interna es tensa abans de 
l’enduriment. 

- Formigó cel·lular. Formigó al que se li afegeix una sèrie de productes 
químics que desprenen gasos, fent bombolles dins del material que es 
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torna més lleuger, bon aïllament tèrmic i acústic. (murs i cobertes). 

  - Formigó ciclopi. Conté àrids superiors als 30cm de diàmetre. 

- Formigó en massa. Barreja de ciment, aigua, àrids de petit calibre i sorra. (murs, cimentacions, forjats, soleres) 

  - Acer. Barres internes del formigó armat, perfils laminats, pilars i bigues. 

 

10- ANÀLISI DE LES ESTRUCTURES 

 Un grup important d’estructures estan formades per barres o perfils normalitzats, que poden deformar-se quan 
se’ls aplica una força, lo que provoca un comportament elàstic. Si la càrrega aplicada sobre l’estructura no supera 
un cert valor, les parts recuperen les seves posicions inicials quan deixa d’actuar la força. Les estructures en 
armadura o triangulades (anomenades gelosies) reparteixen mecànicament sobre els diferents perfils que integren 
els esforços corresponents als requeriments externs i al seu propi pes. Saber les forces que actuen sobre cada 
barra (tracció, compressió, flexió, torsió, cisallament) es la tasca del projectista d’estructures. 

La separació dels extrems de la barra, és que aquesta treballa a tracció i quan els extrems de la barra es creuen, 
aquesta treballa compressió. Una barra treballa a compressió s’anomena puntal o muntant i una barra que treballa 
a tracció és un enllaç o tirant. 

 

Exemples d’anàlisis d’estructures 
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