
CONSTRUCCIÓ D'UN ARC DE MIG PUNT

Gràcies  a  l'arc  de  mig  punt,  els  antics  van  poder  construir 
estructures amb obertures. Aquest distribuïa el pes que tenia al seu 
damunt cap a les vores, i així aguantava sense ensorrar-se.

Sabies que...

L'arc de mig punt és un arc que dibuixa mitja circumferència , on l'alçada és la meitat 
exacta que l'amplada.

És l'arc més utilitzat en l'arquitectura romana i l'art romànic.

Es va començar a utilitzar fa uns 5000 anys, a Mesopotàmia.

El construïen amb dovelles d'adob, maons o pedra.

Les parts d'un arc de mig punt són les següents:

Cada un dels seus elements està sotmès a compressió.
Les dovelles tenen forma de falca, comprimida en les seves cares laterals.
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Explora i investiga

1. Busca per internet al google imatges posant "arc de mig punt". Mirant les imatges, 
descriu en quin tipus de construccions es pot trobar aquest element, i fes un croquis a 
mà alçada de cada cas.

2. Posa tres construccions importants de Catalunya on hi hagi l'arc de mig punt com a 
element estructural, i completa la taula següent:

Nom Tipus de construcció Ubicació Data de construcció

3. Visiona el següent vídeo. Està en anglés, però és molt intuitiu i gràfic. Fes un resum 
del concepte que s'explica sobre el pes que aguanten els arcs de mig punt.
http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=79069

4. En l'enllaç següent es pot visionar els passos que seguien per la construcció d'un arc:
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/arch/index_embed.shtml

Experimenta

Anem a construir un arc de mig punt amb dovelles de fang al Taller de Tecno.

Feu grups de dos alumnes per realitzar la pràctica, i seguiu els passos següents:

1. Construcció de la CINTRA: És una estructura amb forma d’arc per tal de poder posar 
les dovelles damunt seu fins acabar amb la última, la clau. Un cop muntada  tota la volta, 
la cintra ja es pot retirar. En la vida real es fa amb un  entramat de fusta.
A l’aula  utilitzarem DM.  Serreu  tot  el  perímetre  amb  forma  de  semicircumferència,  i  
empegueu una base per a que es sostingui sola damunt la taula. Les mesures han de ser 
menors que l'arc, per a que les dovelles s'assentin bé i posteriorment la pugueu treure.
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Experimenta

2.  Construcció de les DOVELLES:  N’hi hauran 6 amb la mateixa forma i 1 diferent (la 
clau). Les realitzarem amb fang.
Primer s'han de tallar làmines de fang de 4 centímetres de gruix. Ens serviran de base  
per marcar el perímetre de cada dovella.
Després heu que retallar les figures que teniu a continuació. Aquestes ens serviran de 
plantilles per poder tallar les dovelles de la làmina de fang, i que quedin totes igual.

3. Un cop s'hagin assecat totes les peces, es procedirà al seu   muntatge  , ajudant-se amb 
la cintra. Primer muntarem l'arc directament sobre una superfície plana. A continuació es 
posen dos fustes a les vores de l'arc per tal d'aguantar les forces horitzontals, seran els 
contraforts.
Tot seguit es va posant pes damunt la dovella que fa de clau de l'arc,  amb molt  de 
compte, i observeu que aquest pot aguantar molt pes.
Per acabar, deixeu poc pes damunt seu, i retireu els contraforts, observant com l'arc no  
aguanta i s'ensorra, demostrant la importància dels contraforts i veient com el pes es 
distribueix cap a les vores de l'arc.
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Experimenta
Passos a seguir en el procés de construcció:

Fabricació de les dovelles 
usant les plantilles 

Conjunt de fang ja sec Ens ajudem amb la Cintra. 
Després la traurem

Posem contraforts als 
laterals de l'arc

Comencem a posar pes 
damunt de l'arc...

...molt pes, i aguanta!

4. Per què l'arc aguanta tant pes?

El pes es divideix en dos forces diagonals cap a les dos bandes de l'arc, Fd1 i Fd2.
Cada força diagonal  es pot  descompondre amb una component  vertical,  Fd1y,  i  una 
component horitzontal, Fd1x. Aquesta última és la responsable de derivar part del pes 
que aguanta l'arc cap a les parets que l'envolten.
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Experimenta

5. Si algun grup vol ampliar la pràctica, pot fer-ho:
Es poden muntar arcs junts un contra l'altre, construint una peça nova amb fang per tal 
d'aguantar dos començaments d'arc. Observareu que les arcades juntes contraresten el 
pes, necessitant contraforts únicament el principi i el final de tot el conjunt d'arcades.
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