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INTROdUCCIó
Quan observem amb atenció el món que ens envolta, podem trobar-hi arbres, closques 
de cargol, coves amb estalactites i estalagmites, i també edificis, ponts i moltes altres 
construccions. 

En tots aquests exemples ens trobem amb el que anomenem estructures. Algunes exis-
teixen a la natura i d’altres són d’origen artificial, però totes tenen funcions similars.

1. FONAMENTS TEòRICS
La closca d’un cargol, per exemple, té la funció de protegir el seu cos de l’exterior, de la 
mateixa manera que les parets d’un edifici ens protegeixen del fred i dels agents mete-
orològics. 

El tronc i les branques d’un arbre mantenen les fulles alçades i distribuïdes de manera 
que puguin tenir accés a la llum del sol. De manera semblant, l’estructura d’un edifici 
suporta les plantes superiors per allotjar els seus habitants.

1.1. definició d’estructura
En general, una estructura és un conjunt d’elements que ha de ser capaç de suportar 
forces sense trencar-se, deformar-se, moure’s o desplaçar-se. Per tant, totes les estructu-
res 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, tot plegat dificultaria la captació de llum i l’arbre 
no seria viable.

De la mateixa manera, 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 perquè hi habitin persones.

1.2. Funcions de les estructures
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 me-
teorològics 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.

1.2.1. 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. 



TECNOLOGIES | MATERIALS: ESTRUCTURES | Versió impresa

ESTRUCTURES | 2

Actualment disposem d’envasos més sofisticats com el bric. Però no només emmagat-
zemem aliments, també necessitem dipòsits de gas, pots de pintura, i molts altres reci-
pients per a tota mena de productes.

En tots aquests casos els recipients són estructures que han de garantir protecció da-
vant forces exteriors.

1.2.2. 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 te-
lecomunicacions 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.

1.2.3. Funcions 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 ma-
teix passa amb els pals d’una tenda de campanya o els plafons de fusta amb què es 
construeix una prestatgeria.

1.2.4. Funcions de cobertura i creació d’espais
Un cop es delimita un espai per realitzar-hi una certa activitat, moltes vegades és ne-
cessari 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.

1.2.5. Funció de superació d’accidents geogràfics
Antigament els accidents geogràfics com rius, congostos i muntanyes impedien la co-
municació entre les diverses poblacions humanes. 

Per superar aquests rius i congostos es van començar a construir ponts senzills. Amb el 
temps, la seva construcció s’ha anat adaptant a les característiques de cada emplaça-
ment i, actualment, comptem amb ponts de gran complexitat.

El mateix ha passat amb la construcció de túnels per superar les muntanyes. La tecno-
logia de construcció d’aquests túnels també ha avançat molt, com ho demostra, per 
exemple, el túnel Seikan, de 53 km de longitud i construït 100 metres sota el fons marí, 
que comunica les illes japoneses de Honshu i Hokkaido.
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1.3. Esforços
Totes les estructures han de ser capaces de suportar el seu propi pes més el dels objec-
tes que continguin, així com les forces externes del vent o les onades.

Per tant, cada element de l’estructura ha de suportar diverses combinacions de forces 
que s’anomenen esforços i poden ser de diversos tipus.

Els esforços més habituals són els de compressió, tracció i flexió, però també n’hi ha d’al-
tres, com per exemple el de torsió i el de cisalla.

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

•	 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.

•	 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’estructu-
ra.

•	 Estabilitat
L’estabilitat és l’altra característica que, juntament amb la resistència i la rigidesa, ha 
de tenir qualsevol estructura.

Com ja hem vist, una estructura és estable si quan rep una força no es mou ni es 
desplaça. No obstant 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.

1.5. El centre de gravetat
L’estabilitat de qualsevol objecte i, per tant, també de les estructures, està estretament 
lligada a un concepte anomenat 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. 

1.5.1. 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 es-
tructures baixes i amples són més estables que les altes i primes.
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1.5.2. 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 visu-
alment si una estructura està a prop de l’estabilitat o no. Si veiem que té parts que s’allu-
nyen d’aquesta vertical, és probable que l’estructura sigui inestable i s’hagi de recórrer a 
altres mesures per aconseguir estabilitat.

1.5.3. Altres mesures per aconseguir estabilitat
En cas que una estructura no pugui complir els criteris d’estabilitat anteriors, com suc-
ceeix en el cas d’algunes escultures amb finalitats artístiques, es poden utilitzar recursos 
com uns bons fonaments a l’interior del terra que s’estenguin per una superfície més 
gran que l’amplada de l’estructura.

Una altra solució és la utilització de tensors.

1.6. Elements de les estructures

1.6.1. Fonaments
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.

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 fona-
ments, 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.

1.6.2. Suports
Els suports, també denominats pilars o columnes, són elements que suporten o soste-
nen els esforços de compressió generats per les càrregues externes a l’estructura i al seu 
pes. Poden estar compostos de diversos materials, com la fusta, el formigó, 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. 

1.6.3. Tensors
Els tensors, també denominats tirants, són els elements que eviten que altres parts de 
l’estructura se separin. Per tant, la seva funció és la de suportar els esforços de tracció. 
Normalment, es construeixen amb cables o cordes de materials diversos. 
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En el pont de Tudjman, a Dubrovnik, podem observar un exemple de tensors.

1.6.4. Bigues i barres
Les bigues i les barres són peces horitzontals que serveixen per suportar pesos al llarg 
de tota la longitud de l’estructura. Normalment, estan recolzades sobre altres parts de 
l’estructura, per tant, s’encarreguen de suportar esforços de flexió.

Les plantes d’un edifici se suporten amb bigues. Els estants d’una prestatgeria i la plata-
forma d’un pont també realitzen aquesta mateixa funció.

1.6.5. Murs
Els murs són elements verticals que suporten forces a la seva part superior i les trans-
meten 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.

1.6.6. Arcs
Els arcs són els elements estructurals que suporten càrregues i les dirigeixen cap als pi-
lars, 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

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 compres-
sió, que es transmeten horitzontalment als punts de suport. Això fa que aquests punts 
de suport pateixin forces que tenen tendència a separar-los.
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1.6.7. Voltes i cúpules
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 ori-
ginal 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.

1.6.8. 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 massis-
ses, 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.

2. TIPUS d’ESTRUCTURES
La classificació de les estructures resulta complicada perquè, com ja s’ha mencionat, n’hi 
ha tant de naturals com d’artificials, senzilles i complexes, etc. Una de les classificacions, 
basada en els elements utilitzats en la construcció de l’estructura, seria: 

•	 Estructures massives

•	 Estructures laminars o de carcassa

•	 Estructures d’armadures
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2.1. Estructures massives
Les estructures massives estan formades per grans elements que acostumen a ser mas-
sissos i, 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 an-
tiga església de pedra o d’una muralla. També trobem estructures massisses en els pilars 
dels ponts i aqüeductes romans.

2.2. Estructures laminars o de carcassa
Aquestes estructures estan formades bàsicament per superfícies planes, amb les quals 
es forma una mena de capsa que té la funció de protegir elements més fràgils.

Les estructures laminars les podem trobar en el xassís d’un cotxe, en la carcassa d’un 
ordinador o en la d’una rentadora.

2.3. Estructures d’armadures
Les estructures d’armadures estan formades per peces allargades com ara barres, tubs, 
bigues, pilars o cables, que s’uneixen entre si per formar una mena d’esquelet o armadu-
ra que permet guanyar resistència, rigidesa i estabilitat.

Atesa la seva complexitat, n’hi ha de molts tipus. Bàsicament, es poden agrupar en les 
següents categories:

•	 Entramats: les peces s’uneixen de manera que formin una espècie de malla horitzon-
tal i vertical, com la que formen les bigues i pilars d’un edifici o les potes i travessers 
d’una taula.

•	 Penjades: una part important del pes de l’estructura està suportat per cables que es 
fixen a pilars o murs molt resistents, com es fa en el cas dels ponts penjants.

•	 Triangulades: a la ciutat de París n’hi ha un exemple, la Torre Eiffel, el monument més 
visitat del món.
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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 mo-
ment.

La seva estructura formada per barres de ferro va aixecar molta polèmica, ja que es trac-
tava 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 defor-
mar i, per tant, és una forma que proporciona una gran estabilitat.

2.4. Aplicacions de les estructures
Ja hem vist que les estructures tenen moltes utilitats i les podem trobar a tot arreu. Dues 
de les seves aplicacions més importants són els edificis, que dibuixen la forma dels nos-
tres pobles i ciutats, i els ponts, que ens permeten comunicar-los.

2.4.1. Edificis
Una imatge força habitual del nostre entorn són les obres de construcció de nous edifi-
cis. 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 impor-
tància, però la construcció d’un edifici modern és el resultat del coneixement acumulat 
durant milers d’anys.

2.4.1.1. Forces externes
En primer lloc, 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 terra-
trèmols.

L’edifici Taipei 101, a Taiwan, és un dels més alts del món amb 509 metres d’altura i més 
de 100 plantes. Aquest edifici és resistent i, al mateix temps, té una certa flexibilitat que 
li permet absorbir la força de vents de fins a 450 km/h, mitjançant oscil·lacions que al seu 
cim poden arribar als 2,5 metres. A més, per compensar els moviments provocats pels 
terratrèmols, conté al seu interior un pèndul d’unes 700 tones, que li permet suportar 
terratrèmols de fins a 7 graus a l’escala de Richter.

2.4.1.2. Pes
En segon lloc, un edifici ha de ser capaç de suportar el seu propi pes. Per fer això cal que 
el pes es reparteixi per tota l’estructura i que l’edifici tingui uns bons fonaments en el 
terreny adequat. 

A la Torre Eiffel, a París, podem observar que tota l’estructura reposa sobre quatre pilars, 
de manera que més de 10.000 tones es reparteixen en quatre parts. Així es guanya esta-
bilitat i resistència.

Tots els grans edificis segueixen una estratègia semblant, utilitzant bigues, pilars i fo-
naments. Els pilars de les plantes inferiors han de suportar molt més pes que els de les 
plantes superiors i, per tant, són més gruixuts i resistents. Les bigues, en canvi, suporten 
el mateix pes estiguin on estiguin i són totes iguals. 
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2.4.2. Ponts
De la mateixa manera que els edificis, els ponts moderns són el resultat dels coneixe-
ments 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.

2.4.2.1. Ponts de bigues
Aquests ponts es basen, doncs, en bigues de fusta o de metall col·locades horitzontal-
ment 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 que comunica les ciutats nord-americanes de Nova 
Orleans i Mandeville, amb 9.000 pilars de formigó i 38,6 km de longitud, és un dels ponts 
de pilars més llargs del món.

2.4.2.2. Ponts d’arcs
Els ponts 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 càr-
regues que suporta el pont. D’aquesta manera es guanya resistència i estabilitat.
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L’aqüeducte de Segòvia, un pont construït pels romans durant els segles i i ii dC, tenia 
l’objectiu de conduir l’aigua que brotava de les fonts de Fuenfría fins a la ciutat caste-
llana. Aquest aqüeducte té una longitud de més de 15 km, està construït amb més de 
20.000 peces de granit sense ciment ni cap tipus de massa entre elles, i és un exemple 
espectacular dels anomenats ponts d’arcs.

2.4.2.3. 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. Construït a principis dels 
anys 30, va representar una obra de gran complexitat en el seu moment. Amb el temps, 
ha anat aconseguint una reputació mítica gràcies a pel·lícules i sèries de televisió. 
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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 amb gairebé 4 km de longitud. En la 
seva construcció s’ha utilitzat un entramat de bigues a base de triangles per augmentar 
la resistència i l’estabilitat. 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.  




