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Annex A: Recull de les patologies que pot diagnosticar 
el sistema expert 
 
En aquest apartat es recullen les diferents causes dels problemes associats als elements 
estructurals dels edificis, què el sistema expert realitzat pot diagnosticar. La bibliografia 
de referència per la realització d’aquest annex és [1] i [2]. 
Abans de procedir a enumerar totes les causes, i els símptomes de cadascuna què utilitza 
el programa per a realitzar la diagnosi, cal presentar algunes consideracions i descriure 
com s’organitza aquest annex: 
 
Com ja s’ha dit anteriorment en el document de la tesina, s’utilitza el terme “patologia” 
com a sinònim d’afectació o problema. Aquesta utilització és, des del punt de vista 
estricte del terme, incorrecta, però reflecteix inequívocament i en un llenguatge natural, 
l’essència del que tracta el sistema expert: l’estudi de les “malalties” dels elements 
estructurals dels edificis. 
 
El nombre de patologies que pot diagnosticar cada mòdul del sistema expert depèn de la 
importància relativa què s’ha donat a cada tipus d’element estructural en les edificacions 
actuals. Per això, l’extensió dels reculls de causes varia molt d’un mòdul a un altre. 
 
Tenint en compte que el sistema expert s’articula al voltant de 10 mòduls, aquest annex 
també constarà de 10 apartats. En cada apartat es mostren les patologies que el sistema 
expert pot diagnosticar amb el mòdul corresponent. Per cada afectació es presenten els 
símptomes característics que s’utilitzen per a la seva diagnosis, així com altres 
símptomes que ajuden a la determinació de la causa però que no són imprescindibles per 
al raonament. Aquest segon tipus de simptomatologia es presenta entre parèntesis. Si cal 
fer algun aclariment, després de les característiques de l’afectació es poden trobar les 
notes corresponents escrites en cursiva. 
 
En primer lloc es distingeixen les diferents afectacions què es poden trobar en 
l’estructura d’una edificació, segons l’element estructural en el qual es manifestin i el 
material d’aquest. Els diferents mòduls del sistema expert, que coincideixen amb els 
elements estructurals i materials considerats són: 
 

1. Pilars de formigó armat 
2. Bigues de formigó 
3. Elements d’obra de fàbrica 
4. Forjats 
5. Mènsules i nusos de formigó armat 
6. Pantalles de contravent i murs de formigó armat 
7. Façanes i parets que donen a l’exterior 
8. Fonamentacions 
9. Elements metàl·lics 
10. Elements de fusta 

 
A continuació hi ha un conjunt de taules que indexen les afectacions que cada mòdul 
pot diagnosticar: 
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A.1. Pilar de formigó armat 

A.1.1. Afogat 
A.1.2. Assentament plàstic 
A.1.3. Atac per sulfats 
A.1.4. Atac químic extern 
A.1.5. Atac químic intern 
A.1.6. Cop 
A.1.7. Coquera 
A.1.8. Despreniment degut al foc 
A.1.9. Dipòsits de carbonat càlcic 
A.1.10. Doblegament de l’armadura d’espera 
A.1.11. Esgotament a flexocompressió degut a una càrrega amb poca excentricitat 
A.1.12. Esgotament a flexocompressió degut a una gran càrrega alternada 
A.1.13. Esgotament del formigó a compressió per falta de resistència o manca d’estreps 
A.1.14. Esgotament del formigó a compressió. Relació aigua/ciment alta 
A.1.15. Esgotament del formigó a compressió. Relació aigua/ciment baixa 
A.1.16. Esgotament del formigó del pilar a flexocompressió 
A.1.17. Esgotament per esforç de tracció 
A.1.18. Esgotament per esforç de tracció i poc solapament de l’armadura longitudinal 
A.1.19. Esgotament per esforç tallant 
A.1.20. Esgotament per flexió deguda a la fonamentació 
A.1.21. Esgotament per flexió quasi pura 
A.1.22. Falta d’armat per al sisme i falta resistència al formigó 
A.1.23. Falta d’armat per sisme 
A.1.24. Foc 
A.1.25. Moviment de l’encofrat 
A.1.26. Oxidació de l’armadura degut al poc recobriment 
A.1.27. Oxidació de l’armadura degut al poc recobriment i a un armat excessivament dens 
A.1.28. Reacció àlcali-àrid 
A.1.29. Recolzament sobre el formigó d’una gran barra de solapament 
A.1.30. Reparació anterior 
A.1.31. Retracció hidràulica 
A.1.32. Vinclament d’un pilar curt 
A.1.33. Vinclament d’un pilar esvelt 

Taula A1 
 
 
 
 

A.2. Bigues de formigó 
A.2.1. Actuació conjunta de flector i tallant excessius. Falla per tracció del formigó 
A.2.2. Allargament o escurçament diferencial entre els pilars i el nucli de l’edifici 
A.2.3. Armadura a torsió insuficient 
A.2.4. Armadura a torsió insuficient en una biga de vora 
A.2.5. Assentament diferencial dels pilars 
A.2.6. Assentament plàstic en biga de formigó armat 
A.2.7. Assentament plàstic en biga de formigó pretensat 
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A.2.8. Atac per sulfats 
A.2.9. Atac químic extern 
A.2.10. Atac químic intern 
A.2.11. Canvi brusc de temperatura al desencofrar 
A.2.12. Càrrega puntual excessiva prop del suport 
A.2.13. Congelació de l’aigua dins la beina  
A.2.14. Contracció de l’armadura pretesada, fixa al banc i que tracciona al formigó 
A.2.15. Contracció tèrmica diferencial 
A.2.16. Cop 
A.2.17. Coquera 
A.2.18. Despreniment degut al foc 
A.2.19. Dipòsit de carbonat càlcic 
A.2.20. Esforç flector alternat degut a un sisme 
A.2.21. Esforç rasant i col·locació de l’armat a flexió i de continuïtat per fora dels cèrcols 
A.2.22. Esforç tallant alternat degut a un sisme 
A.2.23. Esforç tallant, falla el formigó a compressió 
A.2.24. Esforç tallant, falla el formigó a tracció 
A.2.25. Excés de flexió al tesar 
A.2.26. Excés de flexió lateral al tesar 
A.2.27. Excés de tracció degut al tesat 
A.2.28. Fallada conjunta de l’ancoratge i a tallant 
A.2.29. Fallada de l’empalmament per excés de compressió al formigó 
A.2.30. Flector excessiu. Quantia d’armadura mitja 
A.2.31. Flector excessiu. Quantia d’armadura subcrítica 
A.2.32. Flector excessiu. Quantia d’armadura supracrítica 
A.2.33. Flector excessiu. Trencament fràgil 
A.2.34. Foc 
A.2.35. Força de pretensat excessiva o falta de resistència del formigó al transferir 
A.2.36. Mal contacte entre els dos formigons d’una biga composta. Falla per rasant 
A.2.37. Mal contacte entre els dos formigons d’una biga composta. Falta de connectors. 

Falla per rasant 
A.2.38. Mal transport 
A.2.39. Massa armadura activa en cap inferior o poca resistència del formigó al transferir 
A.2.40. Massa armadura activa o poca resistència del formigó al tesar o mal ordre de tesat 
A.2.41. Motlle o ordre de transferència erroni 
A.2.42. Oxidació de l’armadura degut a un recobriment insuficient 
A.2.43. Pèrdua de l’eficiència de l’ancoratge 
A.2.44. Pretensat insuficient a flexió 
A.2.45. Reacció àlcali-àrid 
A.2.46. Reparació d’una afectació anterior 
A.2.47. Retracció hidràulica en una biga composta 
A.2.48. Retracció hidràulica en una biga de gran cantell 
A.2.49. Tracció excessiva en tirant 
A.2.50. Transferència asimètrica 
A.2.51. Vinclament 
A.2.52. Vinclament lateral 

Taula A2 
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A.3. Elements d’obra de fàbrica 

A.3.1. Arc de descàrrega 
A.3.2. Assentament diferencial d’un pilar 
A.3.3. Atac químic al morter de les juntes 
A.3.4. Bolcament de la paret degut a càrregues horitzontals 
A.3.5. Bolcament de la paret degut al gir del forjat 
A.3.6. Compressió excessiva en un pilar o pilastra 
A.3.7. Concentració de tallant per la presència d’obertures 
A.3.8. Contracció de l’obra de fàbrica. Incompatibilitat tèrmica 
A.3.9. Contracció de la coberta 
A.3.10. Cop 
A.3.11. Debilitació de la paret pel pas d’instal·lacions 
A.3.12. Dilatació de l’obra de fàbrica. Incompatibilitat tèrmica 
A.3.13. Dilatació de la coberta 
A.3.14. Eflorescències 
A.3.15. Esforç rasant excessiu. Càrrega puntual horitzontal 
A.3.16. Esforç rasant excessiu. Gran càrrega horitzontal i càrrega vertical 
A.3.17. Esforç tallant degut a la flexió d’igual magnitud dels forjats (o bigues, llindes, etc.)  

inferior i superior a la paret 
A.3.18. Esforç tallant excessiu 
A.3.19. Falten juntes de dilatació 
A.3.20. Flexió del voladís on es recolza la paret 
A.3.21. Flexió dels forjat (o biga, llinda, etc.)  superior que fa entrar en càrrega a la paret.  
A.3.22. Flexió dels forjats (o bigues, llindes, etc.)  inferior i superior a la paret. Major 

flexió en el forjat inferior 
A.3.23. Flexió excessiva sobre l’ampit de la finestra 
A.3.24. Flexocompressió. Càrrega vertical en un costat i extremadament major que 

l’horitzontal.  
A.3.25. Flexocompressió. Càrrega vertical en un costat i major que l’horitzontal.  
A.3.26. Flexocompressió. Càrrega vertical i horitzontal similars i grans. 
A.3.27. Glaçada 
A.3.28. Guerxament 
A.3.29. Maó de mala qualitat 
A.3.30. Moment que transfereix el forjat és excessiu 
A.3.31. Morter molt poc resistent 
A.3.32. Oxidació d’una biga metàl·lica (o càrrega vertical puntual excessiva, rar) 
A.3.33. Punxonament 
A.3.34. Retracció del morter 
A.3.35. Sol·licitació horitzontal excessiva (en general a causa del vent) 
A.3.36. Tracció. Gran càrrega vertical concentrada en una línea molt estreta sobre la paret 
A.3.37. Trencament local de l’obra de fàbrica 
A.3.38. Trencament local de l’obra de fàbrica degut a una càrrega puntual excessiva 
A.3.39. Vinclament 

Taula A3 
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A4. Forjats 
A.4.1. Patologies comunes 

A.4.1.1. Allargament o escurçament diferencial dels pilars 
A.4.1.2. Assentament diferencial dels pilars 
A.4.1.3. Atac per sulfats 
A.4.1.4. Atac químic extern 
A.4.1.5. Atac químic intern 
A.4.1.6. Cop 
A.4.1.7. Coquera 
A.4.1.8. Despreniment degut a un incendi 
A.4.1.9. Dipòsit de carbonat càlcic 
A.4.1.10. Foc 
A.4.1.11. Oxidació de l’armadura 
A.4.1.12. Punxonament 
A.4.1.13. Reparació d’una afectació anterior al formigó 

A.4.2. Patologies comunes en forjats massissos, soleres i forjats típics 
A.4.2.1. Assentament plàstic del formigó 
A.4.2.2. Reacció àlcali-àrid 
A.4.2.3. Retracció hidràulica del formigó 
A.4.2.4. Retracció plàstica del formigó 

A.4.3. Patologies dels forjats massissos de formigó armat i les soleres 
A.4.3.1. Assentament diferencial de la solera 
A.4.3.2. Fissuració en mapa 
A.4.3.3. Flexió d’un forjat massís 
A.4.3.4. Mala disposició de les juntes de formigonat 
A.4.3.5. Torsió en un nervi de vora 

A.4.4. Patologies dels forjats amb lloses alveolars 
A.4.4.1. Excés de tesat o massa retracció transversal 
A.4.4.2. Mal curat, curat excessivament ràpid o assentament plàstic 
A.4.4.3. Mala vibració o excés de força de pretesat 
A.4.4.4. Tallant excessiu. Trenca per compressió 
A.4.4.5. Tallant excessiu. Trenca per tracció 
A.4.4.6. Tensió de tesat insuficient 
A.4.4.7. Transferència massa tard o secat excessivament ràpid 

A.4.5. Patologies dels forjats típics: bigueta + revoltó + capa de compressió de formigó 
armat 

A.4.5.1. Biguetes no enfrontades 
A.4.5.2. Falta armadura de confinament en la vora del voladís 
A.4.5.3. Falta armadura de negatius en la zona pròxima a un suport intermig 
A.4.5.4. Falta armadura de negatius prop del suport extrem 
A.4.5.5. Falta armadura de negatius sobre una biga plana 
A.4.5.6. Falta armadura longitudinal de retracció 
A.4.5.7. Falta armadura longitudinal o mal col·locada 
A.4.5.8. Falta zona d’entrega de la bigueta al suport 
A.4.5.9. Flexió transversal per canvi de llum 
A.4.5.10. Flexió transversal per canvi de voladís 
A.4.5.11. Flexió transversal per diferent rigidesa de les bandes de suport dels 

alleugeriments 
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A.4.5.12. Mala col·locació d’un sol suport al formigonar, que aixeca la llei de flectors 
A.4.5.13. Mala col·locació de la semibigueta. La gelosia arranca amb el cordó superior 
A.4.5.14. Mala col·locació dels suports al formigonar, permeten fletxa 
A.4.5.15. Rasant excessiu en la semibigueta 

Taula A4 
Com es pot observar, s’han classificat les patologies segons el tipus de forjat, havent-hi 
apartats comuns per més d’un tipus. 
Cal dir que el mòdul Forjats també pot diagnosticar forjats reticulars, forjats mixtes i 
lloses de formigó de forma indirecta. Per a més detalls veure l’apartat corresponent del 
recull de causes. 
 

A.5. Mènsules i nusos de formigó armat 
A.5.1. Patologies comunes 

A.5.1.1. Afogat 
A.5.1.2. Atac per sulfats 
A.5.1.3. Atac químic extern 
A.5.1.4. Atac químic intern 
A.5.1.5. Cop 
A.5.1.6. Coquera 
A.5.1.7. Despreniment degut a un incendi 
A.5.1.8. Dipòsit de carbonat càlcic 
A.5.1.9. Foc 
A.5.1.10. Oxidació de l’armadura 
A.5.1.11. Reacció àlcali-àrid 
A.5.1.12. Reparació d’una afectació anterior al formigó 

A.5.2. Patologies en les mènsules de formigó armat 
A.5.2.1. Aixafament local del formigó en la zona inferior (excés flexió mènsula) 
A.5.2.2. Aixafament local del formigó en la zona superior (excés càrrega puntual 

vertical) 
A.5.2.3. Càrrega puntual aplicada en l’extrem de la mènsula, en la zona no armada 
A.5.2.4. Compressió excessiva en la mènsula 
A.5.2.5. Esgotament de l’ancoratge de l’armadura 
A.5.2.6. Falla l’adherència formigó-acer per un tallant excessiu 
A.5.2.7. Rotació i impacte de la biga (o un altre element) recolzada en la mènsula 
A.5.2.8. Tallant pur en la unió mènsula-pilar 
A.5.2.9. Tracció excessiva de l’armadura superior, falta de cèrcols horitzontals o 

càrrega horitzontal no prevista 
A.5.2.10. Tracció excessiva deguda a un excés de càrrega vertical 

A.5.3. Patologies en els nusos de formigó armat 
A.5.3.1. Assentament plàstic 
A.5.3.2. Compressió de la biela diagonal excessiva 
A.5.3.3. Compressió excessiva en el nus on s’ancora una armadura doblegada molt 

carregada 
A.5.3.4. Compressió local excessiva 
A.5.3.5. Dimensionament inadequat per al sisme 
A.5.3.6. No hi ha cèrcols de pilar en el nus 
A.5.3.7. Pocs cèrcols en el nus 
A.5.3.8. Tracció diagonal excessiva 

Taula A5 
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Com per als forjats, en el recull hi ha un primer apartat on es recullen aquelles 
patologies que són comunes tant per mènsules com per nusos d’estructures porticades. 
Posteriorment, hi ha el recull específic de les afectacions per cadascun dels dos 
elements. 
 
 
 

A.6. Pantalles de contravent i murs de formigó armat 
A.6.1. Patologies comunes 

A.6.1.1. Atac per sulfats 
A.6.1.2. Atac químic extern 
A.6.1.3. Atac químic intern 
A.6.1.4. Cop 
A.6.1.5. Coquera 
A.6.1.6. Despreniment degut a un incendi 
A.6.1.7. Dipòsit de carbonat càlcic 
A.6.1.8. Foc 
A.6.1.9. Oxidació de l’armadura 
A.6.1.10. Reacció àlcali-àrid 
A.6.1.11. Reparació d’una afectació anterior al formigó 

A.6.2. Patologies de les pantalles de contravent 
A.6.2.1. Dimensionament inadequat de les pantalles front a l’acció sísmica 
A.6.2.2. Falta armadures a flexió composta 
A.6.2.3. Fissuració en mapa 

A.6.3. Patologies dels murs de formigó armat 
A.6.3.1. Assentament diferencial de l’extrem del mur 
A.6.3.2. Assentament diferencial de la part central del mur 
A.6.3.3. Contracció tèrmica inicial 
A.6.3.4. Fissuració en mapa 
A.6.3.5. Moviment de l’encofrat 
A.6.3.6. Retracció hidràulica del formigó 
A.6.3.7. Tracció del mur en el seu propi pla 

Taula A6 
 
Com en els dos reculls anteriors, en aquest cas també s’enumeren primer les patologies 
comunes, i després les específiques de les pantalles de contravent i dels murs de 
formigó armat. 
 
 
 

A.7. Façanes i parets que donen a l’exterior 
A.7.1. Afogat 
A.7.2. Assentament d’un gran tram de terreny sota d’un lateral de la façana 
A.7.3. Assentament d’un gran tram de terreny sota del centre de la façana 
A.7.4. Assentament d’un petit tram de terreny sota d’un lateral de la façana 
A.7.5. Assentament d’un petit tram de terreny sota del centre de la façana 
A.7.6. Assentament de pràcticament tot el terreny sota la façana 
A.7.7. Assentament del terreny d’un costat de la façana, la qual compta amb una biga de 

forjat paral·lela al pla de façana encastada en la paret 
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A.7.8. Assentament del terreny d’un costat de la façana, la qual compta amb una franja 
vertical de poca resistència 

A.7.9. Assentament del terreny d’un costat de la façana, la qual té obertures 
A.7.10. Contracció de la coberta 
A.7.11. Desplaçament horitzontal del terreny sota la façana 
A.7.12. Dilatació de la coberta 
A.7.13. Falta armadura de retracció o sistema de curat accelerat mal aplicat 
A.7.14. Falten juntes de dilatació 
A.7.15. Flexió de l’ampit de la finestra 
A.7.16. Gir d’un forjat que es recolza en la façana (paret de càrrega) 
A.7.17. Gradient tèrmic excessiu i falta armadura de cantonada 
A.7.18. Obertura de les juntes de dilatació (no són una fissura) 
A.7.19. Retracció o falta d’armadura de vora 
A.7.20. Vinclament de la façana 

Taula A7 
 
 
 
 

A.8. Fonamentacions 
A.8.1. Atac per sulfats 
A.8.2. Atac químic extern 
A.8.3. Atac químic intern 
A.8.4. Càrrega de compactació excessiva en el terreny sobre la biga de lligat 
A.8.5. Cop 
A.8.6. Coquera 
A.8.7. Fractura d’una sabata de fonamentació què ha estat descalçada 
A.8.8. Oxidació de l’armadura 
A.8.9. Punxonament 
A.8.10. Reacció àlcali-àrid 
A.8.11. Retracció hidràulica de la biga de lligat, què es troba encastada en els extrems 

Taula A8 
 
 
 
 

A.9. Elements metàl·lics 
A.9.1. Falta material d’aportació en la soldadura 
A.9.2. Flexió d’un pilar 
A.9.3. Flexió d’una biga 
A.9.4. Mala execució de la perforació, què és massa gran, o bé mal estrenyement del 

cargol 
A.9.5. Mala execució de la perforació, què segurament, presenta rebaves 
A.9.6. Mala execució de la soldadura, amb la unió de tres cordons 
A.9.7. Mossegada 
A.9.8. Oxidació general d’una zona poc protegida 
A.9.9. Oxidació, afavorida per la presència de clorurs en l’ambient 
A.9.10. Picadures 
A.9.11. Soldadura de xapes amb un gruix massa diferent 
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A.9.12. Vinclament d’un pilar 
A.9.13. Vinclament d’una biga 

Taula A9 
 
 
 
 

A.10. Elements de fusta 
A.10.1. Dessecació de la fusta 
A.10.2. Foc 
A.10.3. Gelada de la fusta 
A.10.4. Guerxament 
A.10.5. Presència d’insectes que ataquen la fusta 
A.10.6. Presència de fongs 

Taula A10 
 
 
 
 
A continuació es descriu tant les preguntes realitzades pel programa sobre els 
símptomes, com les respostes esperades per tal d’arribar al diagnòstic de cadascuna de 
les patologies que afecten un determinat element estructural.  
Tal i com es pot observar en els reculls posteriors, hi ha afectacions que poden ser 
diagnosticades per múltiples camins d’inferència. A més, es pot arribar a una conclusió 
amb més o menys seguretat en el diagnòstic, segons si es confirmen tots els símptomes 
esperats o bé només els més característics. 
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A.1. Pilars de formigó armat 
 
A continuació hi ha una relació de afectacions, i els seus símptomes característics. Entre 
parèntesis hi ha aquelles característiques que ajuden a confirmar la patologia, però que 
no són determinants per a la diagnosis, a més d’indicacions d’altres valors per algunes 
característiques, que són diferents al “típics” però que també són acceptats pel SE. A 
més de les patologies, també és recullen algunes afectacions menys greus i que el SE és 
capaç de diferenciar. 
 
A.1.1. Afogat 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Construcció 
Orientació: Aleatòria 
Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de la/es fissura/es: menor de 0,4 mm) 
 
A.1.2. Assentament plàstic 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Construcció 
Orientació: Horitzontal 
Gruix de la/es fissura/es:entre 0,1 mm i 0,4mm 
(Posició en el pilar: Al cap) 
(Fissures paral·leles als estreps per sota d’aquests: Sí) 
 
A.1.3. Atac per sulfats 
El sistema expert pot diagnosticar aquesta patologia per diferents camins, ja que aquesta 
afectació es pot presentar en qualsevol posició del pilar. Per aquest motiu, s’ha 
prescindit en aquest recull de les dades que demana el programa però que no són 
determinants, ja que només situen la patologia en l’espai. En definitiva, hi ha dues grans 
vies, depenent de si es presta més atenció a les fissures o als possibles despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Nombre de fissures: Moltes 
Las fissures formen una xarxa: No 
Deformació de la superfície: No 
Orientació: Aleatòria 
Presència de dipòsits blancs: Sí 
(Gruix de la/es fissura/es: fins a 0,4mm) 
(Formigó exposat a aigua amb elevat contingut de sulfats: Sí) 
 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Hi ha fissures associades: Sí 
Las fissures formen una xarxa: No 
Orientació: Aleatòria 
Presència de dipòsits blancs: Sí 
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Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de la/es fissura/es: fins a 0,4mm) 
(Formigó exposat a aigua amb elevat contingut de sulfats: Sí) 
 
Nota: La presència de dipòsits blanquinosos és de per sí condició suficient per 
diagnosticar aquesta afectació, si va acompanyada d’un gran nombre de fissures 
disposades aleatòriament. En cas de no poder confirmar la presència de dipòsits 
blanquinosos, la resta de condicions a priori no necessàries per a la diagnosis 
(graficades a dalt entre parèntesis) passen a ser necessàries. 
 
A.1.4. Atac químic extern 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, però només el de la superfície 
 
A.1.5. Atac químic intern 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, tot 
 
A.1.6. Cop 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Hi ha signes d’un impacte: Sí 
 
A.1.7. Coquera 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Hi ha fissures associades: No 
 
A.1.8. Despreniment degut al foc 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
 
A.1.9. Dipòsits de carbonat càlcic 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color observat: Taques blanques 
 
A.1.10. Doblegament de l’armadura d’espera 
Es pot diagnosticar per dos camins de raonament: 
 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Hi ha fissures associades: Sí 
(Posició en el pilar: Al cap, en les 4 cantonades) 
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Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Construcció 
Orientació: Inclinada 
(Posició en el pilar: Al cap, en les 4 cantonades) 
 
A.1.11. Esgotament a flexocompressió degut a una càrrega amb poca excentricitat 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Vertical 
Gran deformació del pilar: No 
La/es fissura/es segueix/en l’armadura: No 
Fissura/es en una sola cara del pilar: Sí 
Fissures paral·leles: Sí 
(Gruix de la/es fissura/es: menys de 0,1mm) 
 
A.1.12. Esgotament a flexocompressió degut a una gran càrrega alternada 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Horitzontal 
Gran deformació del pilar: No 
Fissura/es en una sola cara del pilar: No 
(Gruix de la/es fissura/es: entre 0,1mm i 2mm) 
(Profunditat de la/es fissura/es: Travessa el pilar) 
 
 
A.1.13. Esgotament del formigó a compressió per falta de resistència o manca 
d’estreps 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cap 
Orientació: Vertical 
(Nombre de fissures: Unes quantes o moltes) 
(Fissures són paral·leles: Sí) 
(Gruix de la/es fissura/es: menys de 0,1mm) 
 
A.1.14. Esgotament del formigó a compressió. Relació aigua/ciment alta 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Vertical 
Gran deformació del pilar: No 
La/es fissura/es segueix/en l’armadura: No 
Fissura/es en una sola cara del pilar: No 
Es fissures afecten només dues acares oposades: Sí 
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(Gruix de la/es fissura/es: menys de 0,1mm) 
A.1.15. Esgotament del formigó a compressió. Relació aigua/ciment baixa 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: 1 sola 
Orientació: Inclinada 
Profunditat de la fissura: No travessa el pilar 
(Gruix de la/es fissura/es: menys de 0,1mm) 
 
A.1.16. Esgotament del formigó del pilar a flexocompressió 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Horitzontal 
Gran deformació del pilar: No 
Fissura/es en una sola cara del pilar: Sí 
El pilar està en una vora o cantonada de l’edifici: No 
(Gruix de la/es fissura/es: entre 0,1mm i 2mm) 
(Profunditat de la/es fissura/es: Travessa el pilar) 
 
A.1.17. Esgotament per esforç de tracció 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Una sola 
Orientació: Horitzontal 
(Gruix de la fissura: Major de 0,4mm) 
(Profunditat de la fissura: Travessa el pilar) 
 
A.1.18. Esgotament per esforç de tracció i poc solapament de l’armadura 
longitudinal 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: A baix 
(Nombre de fissures: Unes quantes o moltes) 
(Orientació: Inclinada 45º) 
(Gruix de la/es fissura/es: entre 0,1mm i 0,4mm) 
 
A.1.19. Esgotament per esforç tallant 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: 1 sola 
Orientació: Inclinada (Inclinada 45º) 
Profunditat de la fissura: Travessa el pilar 
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A.1.20. Esgotament per flexió deguda a la fonamentació 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Horitzontal 
Gran deformació del pilar: No 
Fissura/es en una sola cara del pilar: Sí 
El pilar està en una vora o cantonada de l’edifici: Sí 
 
A.1.21. Esgotament per flexió quasi pura 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: A dalt i a baix simultàniament 
Orientació: Horitzontal 
(Dos grups de fissures, un a dalt d’una cara, i l’altre a baix de la cara oposada: Sí) 
 
A.1.22. Falta d’armat per al sisme i falta resistència al formigó 
Es pot diagnosticar per quatre camins de raonament: 
 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un episodi sísmic 
Posició en el pilar: Al cap 
(Hi ha fissures associades: Sí) 
(Orientació de les fissures: Horitzontal) 
(Gruix de la fissura: Major de 0,4mm) 
 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un episodi sísmic 
Posició en el pilar: Al cap 
(Hi ha fissures associades: Sí) 
(Orientació de les fissures: Inclinades) 
(Gruix de la fissura: Entre 0,4mm i 2mm) 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un episodi sísmic 
Posició en el pilar: Al cap 
(Orientació de les fissures: Horitzontal) 
(Gruix de la fissura: Major de 0,4mm) 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un episodi sísmic 
Posició en el pilar: Al cap 
(Orientació de les fissures: Inclinades) 
(Gruix de la fissura: Entre 0,4mm i 2mm) 
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A.1.23. Falta d’armat per sisme 
Es pot diagnosticar per dos camins de raonament: 
 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un episodi sísmic 
Posició en el pilar: Cos 
(Hi ha fissures associades: Sí) 
Hi ha una sola fissura: Sí 
(Orientació de la fissura: Inclinada) 
(Gruix de la fissura: Major de 2mm) 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un episodi sísmic 
Posició en el pilar: Cos 
Hi ha una sola fissura: Sí 
(Orientació de les fissures: Inclinades) 
(Gruix de la fissura: Major de 2mm) 
 
A.1.24.a Foc, amb temperatures de entre 300 ºC i 600 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Rosa o vermell 
 
A.1.24.b Foc, amb temperatures de entre 600 ºC i 900 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Gris amb punts vermells 
 
A.1.24.c Foc, amb temperatures de entre 900 ºC i 1200 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Grogós 
 
A.1.25. Moviment de l’encofrat 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Construcció 
Orientació: Vertical 
(Nombre de fissures: Una sola) 
(Posició en el pilar: Al cap) 
(La fissura arriba fins a la base superior del pilar: Sí) 
(Profunditat de la/es fissura/es: Travessa el pilar) 
 
 
 
A.1.26. Oxidació de l’armadura degut al poc recobriment 
Aquesta afectació es pot presentar en qualsevol punt del pilar. Per aquest motiu, no 
s’han recollit aquí les dades de posicionament, per la seva escassa rellevància. Depenent 
de si l’afectació ha produït despreniments o no, hi ha dos camins per diagnosticar-la: 
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Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Hi ha fissures associades: Sí 
Las fissures formen una xarxa: No 
Orientació fissures: Vertical 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Hi ha marques d’òxid: Sí) 
(Les fissures estan situades a prop de les cantonades del pilar: Sí) 
(Gruix de les fissures: Variable) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Nombre de fissures: 1 , Poques o Algunes 
Orientació: Vertical o Horitzontal 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Hi ha marques d’òxid: Sí) 
(Les fissures estan situades a prop de les cantonades del pilar: Sí) 
(Gruix de les fissures: Variable) 
 
Nota: L’observació d’òxid és de per sí una condició suficient per diagnosticar aquesta 
patologia un cop verificat el nombre i orientació de les fissures. En pràcticament tots 
els casos, la fissura ha de seguir l’armadura per poder confirmar aquesta afectació. 
 
A.1.27. Oxidació de l’armadura degut al poc recobriment i a un armat 
excessivament dens 
Com en el cas anterior, aquesta afectació es pot presentar en qualsevol punt del pilar. 
Tampoc s’han recollit aquí les dades de posicionament, per la seva escassa rellevància. 
Depenent de si l’afectació ha produït despreniments o no, hi ha dos camins per 
diagnosticar-la: 
 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Hi ha fissures associades: Sí 
Las fissures formen una xarxa: No 
Orientació: Aleatòria 
Presència de dipòsits blancs: No 
Formigó exposat a aigua amb elevat contingut de sulfats: No 
Nombre de fissures: Moltes 
(Hi ha marques d’òxid: Sí) 
(Les fissures estan situades a prop d’una mènsula o zona fortament armada: Sí) 
(Gruix de les fissures: Variable) 
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Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
Presència de dipòsits blancs: No 
Formigó exposat a aigua amb elevat contingut de sulfats: No 
(Hi ha marques d’òxid: Sí) 
(Les fissures estan situades a prop d’una mènsula o zona fortament armada: Sí) 
(Gruix de les fissures: Variable) 
 
Nota: L’observació d’òxid és de per sí una condició suficient per diagnosticar aquesta 
patologia un cop verificat el nombre i orientació de les fissures. Si no es pot confirmar 
la presència d’òxid, cal que la zona estigui fortament armada per a confirmar-ho. 
 
A.1.28. Reacció àlcali-àrid 
Com en el cas dels atacs per sulfats, aquesta afectació es pot presentar en qualsevol punt 
del pilar. Per aquest motiu, es prescindeix en aquest recull de les dades que són 
inquirides pel SE però que no aporten res més que el posicionament de la patologia. 
Com s’ha descrit en alguns casos anteriors, hi ha bàsicament dues vies de diagnosis 
possibles depenent de si es fa èmfasis en les fissures o en els despreniments:  
 
Tipus de patologia: Despreniment del formigó i desagregació 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Hi ha signes d’un impacte: No 
Hi ha fissures associades: Sí 
Las fissures formen una xarxa: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
Deformació de la superfície: Sí 
(Gruix de les fissures: Fins a 0,4mm) 
(La patologia ha sorgit passats entre 2 i 5 anys des de la construcció) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
Deformació de la superfície: Sí 
Las fissures formen una xarxa: Sí 
(Gruix de les fissures: Fins a 0,4mm) 
(La patologia ha sorgit passats entre 2 i 5 anys des de la construcció) 
 
A.1.29. Recolzament sobre el formigó d’una gran barra de solapament 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Unes poques, de 1 a 4 
Orientació: Horitzontal amb certa curvatura 
(L’edifici està situat en una zona sísmica: Sí) 
(Profunditat de la/es fissura/es: Fins a l’armadura) 
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(Gruix de les fissures: Entre 0,4mm i 2mm) 
A.1.30. Reparació anterior 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color observat: Gris més fosc que la resta de formigó 
 
A.1.31. Retracció hidràulica 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Construcció 
Orientació: Horitzontal 
Gruix de la/es fissura/es:menor de 0,1 mm 
(Posició en el pilar: Al cap) 
(Nombre de fissures: Unes quantes o moltes) 
 
A.1.32. Vinclament d’un pilar curt 
Es pot diagnosticar per dos camins de raonament: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Vertical 
Gran deformació del pilar: Sí 
 
Tipus patologia: Deformació 
Hi ha fissures associades: Sí 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
(Nombre de fissures: Més d’una) 
(Orientació: Vertical) 
 
A.1.33. Vinclament d’un pilar esvelt 
Es pot diagnosticar per dos camins de raonament: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Horitzontal 
Gran deformació del pilar: Sí 
(Fissura/es en una sola cara del pilar: Sí) 
 
Tipus patologia: Deformació 
Hi ha fissures associades: Sí 
Data en què sorgeix l’afectació: En ús 
Posició en el pilar: Cos 
Nombre de fissures: Més d’una 
Orientació: Horitzontal 
(Fissura/es en una sola cara del pilar: Sí) 
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A.2. Bigues de formigó 
 
A continuació hi ha una relació de afectacions, i els seus símptomes característics. Entre 
parèntesis hi ha aquelles característiques que ajuden a confirmar la patologia, però que 
no són determinants per a la diagnosis, o bé alguns valors que poden ser acceptats per el 
SE, tot i no ser els inicialment esperats. A més de les patologies estructurals, també és 
recullen algunes altres afectacions menys greus i que el SE és capaç de diferenciar. 
 
Notes: 
L’entrada de les dades de la posició de les fissures en la secció de la biga, estan 
centrades en bigues de tipus doble T (les més comunes en l’edificació), si bé el SE pot 
diagnosticar patologies en qualsevol tipus de biga. Per un correcte funcionament cal 
introduir les dades seguint certa lògica, així, si per exemple la secció és rectangular, per 
referir-se a un lateral es pot utilitzar l’opció “Ànima” (que en realitat només és present 
en bigues doble T), i per referir-se al contorn de la zona inferior, s’ha d’utilitzar “Al 
voltant del cap inferior”, tot i saber que el concepte cap no és aplicable en bigues de 
secció rectangular. Per això, cal una visió geomètrica àmplia, i l’ús del sentit comú, a 
l’hora de introduir les dades en aquest camp. 
Algunes patologies associades a la construcció de bigues pretensades, utilitzen la dada 
moment concret en que sorgeix l’afectació, que tan per bigues amb armadura pretesa 
com posttesa, pot prendre els valors abans, durant o just després, o després del tesat. Per 
tant, en bigues preteses s’ha d’entendre abans, durant o just després, o bé després de la 
transferència (enlloc del concepte tesat que s’utilitza indistintament). 
El concepte biga composta, engloba, a efectes pràctics per al sistema expert, totes les 
bigues fabricades en dues fases, una prefabricada en taller i l’altra in situ. Així, també hi 
tenen cabuda les bigues a les quals se’ls ha donat continuïtat in situ. 
 
A.2.1. Actuació conjunta de flector i tallant excessius. Falla per tracció del formigó 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Vertical que gira i s’inclina 
Nombre de fissures: Algunes 
L’extrem de la biga coincideix amb un nus(biga continua): Sí 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques o Moltes) 
 
A.2.2. Allargament o escurçament diferencial entre els pilars i el nucli de l’edifici 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Vertical 
Fissures seguint l’armadura: No 
Edifici amb aquestes fissures en més d’una planta: Sí 
Les fissures més importants es troben en les plantes: Superiors 
Es tracta d’un edifici alt (>20 pisos): Sí 
Nombre de fissures: Una o poques (2 a 4) 
(L’edifici té un nucli de rigidesa interior: Sí) 
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(Només si hi ha més d’una fissura � Fissures en cares oposades de la biga en els seus 
extrems oposats: Sí) 
(Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o petit (0,1 a 0,4mm)) 
 
A.2.3. Armadura a torsió insuficient 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Orientació: Inclinada 
Es tracta d’una biga composta: No 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o Petit (0,1 a 0,4mm) 
(Es tracta d’una biga de vora: Sí) 
(Fissura helicoïdal al voltant de la biga: Sí) 
 
A.2.4. Armadura a torsió insuficient en una biga de vora 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Inclinada 
Es tracta d’una biga de vora: Sí 
Nombre de fissures: Una o Poques 
(Fissura helicoïdal al voltant de la biga: Sí) 
(Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm)) 
 
A.2.5. Assentament diferencial dels pilars 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Vertical 
Fissures seguint l’armadura: No 
Edifici amb aquestes fissures en més d’una planta: Sí 
Les fissures més importants es troben en les plantes: Inferiors 
Nombre de fissures: Una o poques (2 a 4) 
(Només si hi ha més d’una fissura � Fissures en cares oposades de la biga en els seus 
extrems oposats: Sí) 
(Gruix de fissura:Variable) 
 
A.2.6. Assentament plàstic en biga de formigó armat 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó armat 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima o en l’ala (cara lateral o superior en 
bigues de secció rectangular) 
Fissures seguint l’armadura: Sí 
Nombre de fissures: Poques o algunes 
Orientació: Horitzontal 
Gruix de fissura: Petit (0,1 a 0,4mm) 
(Gruix de fissura: També s’accepta molt petit (<0,1mm)) 
(Nombre de fissures: També s’accepta moltes) 
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(Només si les fissures estan en l’ala, també s’accepta � Orientació: Vertical) 
 
A.2.7. Assentament plàstic en biga de formigó pretensat 
Hi ha dos camins per diagnosticar aquesta afectació, bàsicament només canvia l’ordre 
de les preguntes i el tipus de biga: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Abans de tesar  
Nombre de fissures: Una 
Gruix de fissura: Petit (0,1 a 0,4mm) 
Orientació: Horitzontal 
Fissura/es seguint la unió entre el cap i l’ànima: Sí 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
(Profunditat: Poca) 
(Posició de les fissures en la secció: També s’accepta en l’ala) 
(Gruix de fissura: També s’accepta gran (0,4 a 2mm)) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretessat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Abans de realitzar la transferència  
Orientació: Horitzontal 
Fissura/es seguint la unió entre el cap i l’ànima: Sí 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Nombre de fissures: Una 
Gruix de fissura: Petit (0,1 a 0,4mm) 
(Profunditat: Poca) 
(Posició de les fissures en la secció: També s’accepta en l’ala) 
(Gruix de fissura: També s’accepta gran (0,4 a 2mm)) 
 
A.2.8. Atac per sulfats 
El sistema expert pot seguir diferents camins per diagnosticar aquesta afectació. Tot i 
això, la major part dels camins només corresponen a la posició de l’afectació en la biga. 
Cal dir que l’atac per sulfats es pot produir en qualsevol punt d’una biga, ja que es tracta 
d’una afectació química externa. Per això, es prescindeix en aquest recull de les dades 
que no són rellevants però que són inquirides pel sistema expert per tal de realitzar al 
diagnosis, i que només situen l’afectació en l’espai. En definitiva, hi ha bàsicament dos 
camins generals de diagnosis (Veure la nota a sota): 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Aleatòria 
Deformació de la superfície: No 
Dipòsits blancs: Sí 
Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o petit (0,1 a 0,4mm) 
Les fissures formen una xarxa: No 
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(Gruix de fissura: També s’accepten valors diferents al de molt petit i petit) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Algunes) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Nombre de fissures: Moltes 
Dipòsits blancs: Sí 
Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí 
Orientació: Aleatòria 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o petit (0,1 a 0,4mm) 
(Gruix de fissura: També s’accepten valors diferents al de molt petit i petit) 
 
Nota: La presència de dipòsits blanquinosos o d’aigua rica en sulfats en contacte amb 
el formigó, són de per sí condicions suficients per a la diagnosis, un cop confirmada la 
presència de moltes fissures aleatòries que sorgeixen en servei. En cas de no observar 
dipòsits blanquinosos o no poder assegurar la presència se sulfats en l’aigua que 
contacta amb el formigó, la resta de paràmetres (gruix i nombre de fissures) són més 
exigents i no s’accepta que tots prenguin alhora valors diferents als esperats (els 
recollits entre parèntesis). 
 
A.2.9. Atac químic extern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, però només el de la superfície 
 
A.2.10. Atac químic intern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, tot 
 
A.2.11. Canvi brusc de temperatura al desencofrar 
El sistema expert pot diagnosticar aquesta patologia seguint dos camins, que depenen de 
si aquesta afectació es presenta en el moment de transferir o bé al cap de pocs dies. 
L’única diferència bàsica és l’ordre de les preguntes que realitza el sistema expert: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretessat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de transferència o just 
després 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap superior 
Nombre de fissures: Algunes 
Longitud de les fissures constant al llarg de la zona que afecten: Sí 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Les fissures són paral·leles: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (0,1 a 0,4mm)) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
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(Nombre de fissures: També s’accepta Poques i Moltes) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Després de la transferència 
Nombre de fissures: Algunes 
Longitud de les fissures constant al llarg de la zona que afecten: Sí 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap superior 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Les fissures són paral·leles: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (0,1 a 0,4mm)) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques i Moltes) 
 
A.2.12. Càrrega puntual excessiva prop del suport 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Inclinada 
Es tracta d’una biga de vora: No 
Nombre de fissures: Una 
Grana càrrega concentrada prop d’un nus: Sí 
L’extrem afectat correspon a un nus de continuïtat de la biga: No 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior o al voltant de tota la 
secció, depenent de la intensitat de l’afectació 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.2.13. Congelació de l’aigua dins la beina  
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttessat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Abans de tesar  
Nombre de fissures: Una 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Fissura seguint el traçat del tendó: Sí 
(Profunditat. Fins a l’armadura) 
 
A.2.14. Contracció de l’armadura pretesada, fixa al banc i que tracciona al 
formigó 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Abans de realitzar la transferència 
Orientació: Vertical 
Nombre de fissures: Una 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant de tota la secció 
Profunditat: Travessa la peça 
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(Posició en la biga: També s’accepten altres posicions excepte la repartida al llarg de 
tota la biga) 
 
A.2.15. Contracció tèrmica diferencial 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttessat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Abans de tesar  
Nombre de fissures: Algunes 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap superior 
Separació entre fissures és constant: Sí 
Orientació: Vertical 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o Petit (0,1 a 0,4mm) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques i Moltes) 
 
A.2.16. Cop 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Hi ha signes d’un impacte: Sí 
 
A.2.17. Coquera 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
 
A.2.18. Despreniment degut al foc 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
 
A.2.19. Dipòsit de carbonat càlcic 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Taques blanques 
 
A.2.20. Esforç flector alternat degut a un sisme 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un terratrèmol 
Nombre de fissures: Una 
Posició en la biga: Extrems 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant de tota la secció 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Posició en la biga: També s’accepten altres valors) 
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A.2.21. Esforç rasant i col·locació de l’armat a flexió i de continuïtat per fora dels 
cèrcols 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Horitzontal 
Es tracta d’una biga composta: Sí 
S’ha donat continuïtat a la biga, in situ: Sí 
Nombre de fissures: Una 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
(Gruix de fissura: Molt gran (>2mm)) 
 
A.2.22. Esforç tallant alternat degut a un sisme 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un terratrèmol 
Nombre de fissures: Poques (2 a 4) 
Posició en la biga: Extrems de la biga 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior 
Orientació: Inclinades 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Algunes) 
(Posició en la biga: També s’accepta en la Zona d’empalmament) 
(Orientació: També s’accepta Verticals o Horitzontals que s’inclinen) 
 
A.2.23. Esforç tallant, falla el formigó a compressió 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Extrems 
Orientació: Inclinada 
Es tracta d’una biga de vora: No 
Nombre de fissures: Moltes 
Es tracta d’una biga composta: No 
L’extrem afectat correspon a un nus de continuïtat de la biga: No 
Les fissures són paral·leles: Sí 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm)  
(Nombre de fissures: També s’accepta Algunes) 
(Gruix de fissura: També s’accepta Petit (0,1 a 0,4mm)) 
 
A.2.24. Esforç tallant, falla el formigó a tracció 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Extrems 
Orientació: Inclinada 
Es tracta d’una biga de vora: No 
Nombre de fissures: Una o Poques (2 a 4) 
Es tracta d’una biga composta: No 
L’extrem afectat correspon a un nus de continuïtat de la biga: No 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior 
(Gruix de fissura: Variable) 
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(Profunditat: Travessa la peça ) 
 
A.2.25. Excés de flexió al tesar 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de tesat o just després 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap superior 
Nombre de fissures: Algunes 
Separació entre fissures és constant: Sí 
Orientació: Vertical 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o Petit (0,1 a 0,4mm) 
Fissures en un sol costat de la biga: No 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques o Moltes) 
(Posició en la biga: També s’accepta Al llarg de tota la biga) 
 
A.2.26. Excés de flexió lateral al tesar 
Hi ha dos camins en el sistema expert que permeten diagnosticar aquesta patologia, 
depenent de si l’atenció recau sobre la fissuració o sobre la important deformació lateral 
de la biga: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de tesat o just després 
Posició de les fissures en la secció: En les ales 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
Fissures en un sol costat de la biga: Sí 
S’observa una gran deformació lateral: Sí 
Nombre de fissures: Algunes 
Orientació: Vertical 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques o Moltes) 
(Posició de les fissures en la secció: També s’accepta En l’ànima) 
(Posició en la biga: També s’accepta Al llarg de tota la biga i en Zona empalmament) 
 
Tipus patologia: Gran deformació 
Direcció de la deformació: Lateral 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttesat 
A més a més, s’observen fissures: Sí 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de tesat o just després 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
(Orientació: Vertical) 
(Fissures en un sol costat de la biga: Sí) 
(Posició en la biga: També s’accepta Al llarg de tota la biga i en Zona empalmament) 
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A.2.27. Excés de tracció degut al tesat 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de tesat o just després 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Posició en la biga: Extrem 
Orientació: Horitzontals, Inclinades, o Horitzontals que giren i s’inclinen 
Les fissures convergeixen cap a l’ancoratge: Sí 
Nombre de fissures: Algunes 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques o Moltes) 
(Gruix de fissura: També s’accepta Petit (0,1 a 0,4mm)) 
 
A.2.28. Fallada conjunta de l’ancoratge i a tallant 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Horitzontal que gira i s’inclina 
Nombre de fissures: Una 
Segueix l’armadura passiva en un tram: Sí 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
(Gruix de fissura: Petit (0,1 a 0,4mm)) 
 
A.2.29. Fallada de l’empalmament per excés de compressió al formigó 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Zona d’empalmament 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es situen en una franja longitudinal: Sí 
(Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm)) 
 
A.2.30. Flector excessiu. Quantia d’armadura mitja 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Orientació: Vertical en el centre i Inclinada en l’extrem 
Nombre de fissures: Poques 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior 
Longitud de les fissures constant al llarg de la zona que afecten: No 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
 
A.2.31. Flector excessiu. Quantia d’armadura subcrítica 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Orientació: Vertical en el centre i Inclinada en l’extrem 
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Nombre de fissures: Algunes o Moltes 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior 
Longitud de les fissures constant al llarg de la zona que afecten: No 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
 
A.2.32. Flector excessiu. Quantia d’armadura supracrítica 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
Deformació exagerada de la biga: No 
Nombre de fissures: Algunes o Moltes 
Orientació: Verticals i Horitzontals alhora 
Les fissures segueixen l’armadura passiva: No 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
 
A.2.33. Flector excessiu. Trencament fràgil 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
Deformació exagerada de la biga: No 
Nombre de fissures: Una 
Orientació: Vertical 
Gruix de fissura: Molt gran (>2mm) 
(Posició de les fissures en la secció: Al voltant de tota la secció) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Gruix de fissura: També s’accepta Variable, Gran (0,4 a 2mm) i Petit (0,1 a 0,4mm)) 
 
A.2.34.a. Foc, amb temperatures de entre 300 ºC i 600 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Rosa o vermell 
 
A.2.34.b. Foc, amb temperatures de entre 600 ºC i 900 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Gris amb punts vermells 
 
A.2.34.c. Foc, amb temperatures de entre 900 ºC i 1200 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Groc clar 
 
A.2.35. Força de pretensat excessiva o falta de resistència del formigó al transferir 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de transferència o just 
després 
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Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap superior 
Nombre de fissures: Algunes 
Longitud de les fissures constant al llarg de la zona que afecten: No 
Orientació: Vertical 
Posició en la biga: Extrems de la biga 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques i Moltes) 
(Posició en la biga: També s’accepta Al llarg de tot la biga) 
 
A.2.36. Mal contacte entre els dos formigons d’una biga composta. Falla per rasant 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Horitzontal 
Es tracta d’una biga composta: Sí 
S’ha donat continuïtat a la biga, in situ: No 
Nombre de fissures: Una 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.2.37. Mal contacte entre els dos formigons d’una biga composta. Falta de 
connectors. Falla per rasant 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Extrems 
Orientació: Inclinada 
Es tracta d’una biga composta: Sí 
Es tracta d’una biga de vora: No 
Nombre de fissures: Algunes 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o Petit (0,1 a 0,4mm) 
(Posició en la biga: També s’accepta Al llarg de tota la biga) 
(Gruix de fissura: També s’accepta Gran (0,4 a 2mm)) 
 
A.2.38. Mal transport 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Després de la transferència 
Nombre de fissures: Algunes 
Longitud de les fissures constant al llarg de la zona que afecten: No 
Orientació: Vertical 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap superior 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques i Moltes) 
 
A.2.39. Massa armadura activa en cap inferior o poca resistència del formigó al 
transferir 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
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Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de transferència o just 
després 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Nombre de fissures: Poques (2 a 4) 
Orientació: Horitzontal 
Posició en la biga: En l’extrem 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Algunes) 
 
A.2.40. Massa armadura activa o poca resistència del formigó al tesar o mal ordre 
de tesat 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de tesat o just després 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
Posició en la biga: Extrem 
Orientació: Horitzontal 
Nombre de fissures: Una 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
 
A.2.41. Motlle o ordre de transferència erroni 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de transferència o just 
després 
Posició de les fissures en la secció: En l’ala/es 
Deformació exagerada de la biga: No 
Nombre de fissures: Una 
Fissura només en l’ala inferior: Sí 
Posició en la biga: En l’extrem 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.2.42. Oxidació de l’armadura degut a un recobriment insuficient 
Com en el cas de l’atac per sulfats, el sistema expert pot seguir diferents camins per 
diagnosticar aquesta afectació, i la major part d’aquests només corresponen a la posició 
de l’afectació en la biga. L’oxidació de l’armadura es pot produir en qualsevol punt de 
la biga, i és per això, que es prescindeix de les dades que no són rellevants però que són 
inquirides pel sistema expert per tal de realitzar al diagnosis. Vist en general, només hi 
ha dues formes de diagnosticar l’oxidació en el SE: a través de les fissures que genera, o 
bé si està en una fase més avançada, a través dels despreniments de formigó: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Vertical o Horitzontal 
Presència d’òxid: Sí 
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Les fissures segueixen l’armadura passiva: Sí 
Nombre de fissures: Una, Poques o Algunes 
Gruix: Variable 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Nombre de fissures: Una, Poques o Algunes 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura passiva: Sí 
Gruix: Variable 
 
Nota: La presència d’òxid és de per sí condició suficient per a la diagnosis. En cas de 
no observar òxid, cal que les fissures no siguin moltes, i segueixin l’armadura amb un 
gruix variable.  
 
A.2.43. Pèrdua de l’eficiència de l’ancoratge 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: En l’extrem 
Orientació: Horitzontal 
Es tracta d’una biga composta: No 
Nombre de fissures: Una 
Les fissures segueixen l’armadura passiva: Sí 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima 
(Profunditat: Fins a l’armadura) 
(Gruix de fissura: Petit (0,1 a 0,4mm)) 
(Posició en la biga: També s’accepta Al llarg de tota la biga) 
 
A.2.44. Pretensat insuficient a flexió 
Hi ha dos camins per a diagnosticar aquesta afectació: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (o zona amb major flexió) 
Deformació exagerada de la biga: No 
Nombre de fissures: Algunes 
Orientació: Vertical 
Fissures seguint l’armadura: No 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior 
Longitud de les fissures constant al llarg de la zona que afecten: No 
Tipus de biga: Formigó pretensat, pre o posttesat 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques i moltes) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Gruix: Variable) 
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Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Orientació: Vertical 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior 
Presència d’òxid: No 
Fissures seguint l’armadura: No 
Tipus de biga: Formigó pretensat, pre o posttesat 
Nombre de fissures: Algunes 
Longitud de les fissures constant al llarg de la biga: No 
(Nombre de fissures: També s’accepta Poques i moltes) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.2.45. Reacció àlcali-àrid 
Com en el cas de l’atac per sulfats, aquesta afectació es pot manifestar en qualsevol punt 
de la biga, si bé és cert que per les característiques pròpies d’aquesta patologia, el més 
habitual és que es produeixi de forma generalitzada, ja que els àrids utilitzats són els 
mateixos per a tota la biga. Com en algun cas anterior, el sistema expert pot diagnosticar 
aquesta patologia per dues vies, depenent de la fase en la que es trobi l’afectació, i de si 
aquesta es manifesta només en forma de fissures, o bé si causa el despreniment de part 
del formigó: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Aleatòria 
Deformació de la superfície: Sí 
Dipòsits blancs: No 
Nombre de fissures: Moltes 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o Petit (0,1 a 0,4mm) 
(Les fissures formen una xarxa: Sí) 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí 
(Nombre de fissures: També s’accepta Algunes) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
(Deformació de la superfície: Sí) 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
 
A.2.46. Reparació d’una afectació anterior 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Gris fosc 
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A.2.47. Retracció hidràulica en una biga composta 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó armat 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima  
Nombre de fissures: Una 
Es tracta d’una biga composta: Sí 
Orientació: Horitzontal 
Posició en la biga: En l’extrem 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Profunditat: Travessa la peça) 
 
A.2.48. Retracció hidràulica en una biga de gran cantell 
El procediment seguit així com les preguntes que realitza el sistema expert, difereixen 
segons el tipus de biga (formigó armat, formigó pretensat amb armadura pretesa o 
posttesa): 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó armat 
Posició de les fissures en la secció: En l’ànima  
Nombre de fissures: Poques (2 a 4) o Algunes 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o Petit (0,1 a 0,4 mm) 
Orientació: Vertical 
Separació entre fissures és constant: Sí 
(Gruix de fissura: També s’accepta Gran (0,4 a 2mm)) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat posttessat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Abans de tesar  
Nombre de fissures: Poques (2 a 4) o Algunes 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior o En l’ànima 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm) o Petit (0,1 a 0,4mm) 
Orientació: Vertical 
Separació entre fissures és constant: Sí 
(Gruix de fissura: També s’accepta Gran (0,4 a 2mm)) 
 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Abans de realitzar la transferència 
Orientació: Vertical 
Nombre de fissures: Poques (2 a 4) o Algunes 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior 
Separació entre fissures és constant: Sí 
Gruix de fissura: Molt petit (<0,1mm), Petit (0,1 a 0,4mm), o Variable 
(Posició en la biga: També s’accepten altres posicions)  
(Gruix de fissura: També s’accepta Gran (0,4 a 2mm)) 
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A.2.49. Tracció excessiva en tirant 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Al llarg de tota la biga 
Orientació: Vertical 
Posició de les fissures en la secció: Al voltant de tota la secció 
Separació entre fissures és constant: Sí 
Nombre de fissures: Poques (2 a 4) o Algunes 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Profunditat: Travessa la peça ) 
 
A.2.50. Transferència asimètrica 
El sistema expert pot diagnosticar aquesta patologia per dues vies diferents, depenent de 
si es para més atenció en la gran deformació lateral que experimenta la biga, o bé si es 
té més en compte les fissures que es produeixen: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de transferència o just 
després 
Posició de les fissures en la secció: En l’ala/es 
Deformació exagerada de la biga: Sí 
Nombre de fissures: Poques (2 a 4), Algunes o Moltes 
Orientació: Vertical 
(Fissures en un sol costat de la biga: Sí) 
(Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga)) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Tipus patologia: Gran deformació 
Direcció de la deformació: Lateral 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Tipus de biga: Formigó pretensat pretesat 
A més a més, s’observen fissures: Sí 
Moment concret en que sorgeix l’afectació: Durant el procés de tesat o just després 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
(Orientació: Vertical) 
(Fissures en un sol costat de la biga: Sí) 
(Posició en la biga: També s’accepta Al llarg de tota la biga i en Zona empalmament) 
 
A.2.51. Vinclament 
Com en el cas anterior, la diagnosis depèn de si es presta més atenció a la deformació o 
bé a les fissures: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
Deformació exagerada de la biga: Sí 
Direcció de la deformació: Longitudinal 
(Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior o superior) 
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Tipus patologia: Gran deformació 
Direcció de la deformació: Longitudinal 
(A més a més, s’observen fissures: Sí) 
(Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga)) 
(Posició de les fissures en la secció: Al voltant del cap inferior o superior) 
 
A.2.52. Vinclament lateral 
Com en es dos casos anteriors, la diagnosis depèn de si es presta més atenció a la 
deformació o bé a les fissures: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
Deformació exagerada de la biga: Sí 
Direcció de la deformació: Lateral 
Orientació: Vertical 
(Fissures en un sol costat de la biga: Sí) 
 
Tipus patologia: Gran deformació 
Direcció de la deformació: Lateral 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
(A més a més, s’observen fissures: Sí) 
(Posició en la biga: Pròxim al centre de llum (entenent el centre de la biga) 
(Orientació: Vertical) 
(Fissures en un sol costat de la biga: Sí) 
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A.3. Elements d’obra de fàbrica 
 
A continuació es recullen totes aquelles patologies que el sistema expert pot 
diagnosticar en elements d’obra de fàbrica. Com en tots els reculls anteriors, entre 
parèntesis s’hi troben aquells símptomes o característiques que ajuden a la diagnosis de 
la patologia, però que no són imprescindibles per extreure una conclusió. 
 
A.3.1. Arc de descàrrega 
Segons el tipus de paret afectada, hi ha dos possibles camins de diagnosis: 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Arc 
Les fissures es situen en la part inferior de la paret: Sí 
(S’observa la flexió de l’element estructural on es recolza: Sí) 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Arc 
Hi ha fissures inclinades en les cantonades superiors: No 
Les fissures es situen en la part inferior de la paret: Sí 
(S’observa la flexió de l’element estructural on es recolza: Sí) 
 
A.3.2. Assentament diferencial d’un pilar 
Aquesta patologia es pot presentar de dues formes diferents: 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Vertical i Inclinada 
Hi ha una gran fissura vertical arrancant des del centre de la base de la paret  i arribant 
fins a mitja altura: No 
La paret tanca una cel·la d’una estructura porticada: Sí 
Hi ha diverses fissures inclinades situades prop d’un pilar estructural, que a més a més, 
estan orientades de forma que es dirigeixen cap al centre de la paret al anar descendint 
per aquesta: Sí 
(Les fissures inclinades són esglaonades: Sí) 
(Hi ha diverses fissures verticals a prop de l’altre pilar estructural que limita la paret: Sí) 
(La paret adjacent a l’altra banda del pilar que té associades les fissures inclinades, 
presenta la mateixa afectació: Sí) 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Inclinades 
Les fissures arranquen de les cantonades de la/es finestra/es: No 
La paret analitzada, es recolza sobre un voladís estructural: No 
La paret tanca una cel·la d’una estructura porticada: Sí 
S’observa la flexió de l’element estructural on es recolza: No 
En quins pisos les fissures són majors: Pisos inferiors 
Fissura recorre tota la paret d’una cantonada fins a l’oposada: Sí 
(Hi ha fissures similars en tots els pisos: Sí) 
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A.3.3. Atac químic al morter de les juntes 
Tipus de patologia: Disgregació del morter 
(El morter es pot disgregar amb la mà: Sí) 
(Juntes mal executades i exposades al contacte amb l’aigua: Sí) 
 
A.3.4. Bolcament de la paret degut a càrregues horitzontals 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal 
L’obra de fàbrica està aixafada: No 
Hi ha una gran càrrega puntual horitzontal: No 
Hi ha fissures considerablement majors en una cara que el l’altra: Sí 
Les fissures segueixen el forjat o es situen a mitja alçada del pis: Segueixen el forjat 
(S’observa un desplaçament de la part superior de la paret en direcció perpendicular al 
propi pla: Sí) 
 
A.3.5. Bolcament de la paret degut al gir del forjat 
Segons si es presta més atenció a l’aixafament de l’obra de fàbrica o a les fissures 
aquesta patologia es pot diagnosticar per dues vies: 
 
Tipus de patologia: Aixafament de l’obra de fàbrica 
La zona aixafada segueix el cantell d’un forjat: Sí 
Hi ha fissures horitzontals en la façana (suposa façana): Sí 
Les fissures segueixen el forjat o es situen a mitja alçada del pis: Segueixen el forjat 
(La paret de damunt de les fissures es deforma cap a dins de l’edifici: Sí) 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal 
L’obra de fàbrica està aixafada: Sí 
La zona aixafada segueix el cantell d’un forjat: Sí 
Les fissures segueixen el forjat o es situen a mitja alçada del pis: Segueixen el forjat 
(La paret analitza és una façana: Sí) 
(La paret de damunt de les fissures es deforma cap a dins de l’edifici: Sí) 
 
A.3.6. Compressió excessiva en un pilar o pilastra 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Pilar 
Orientació de les fissures: Vertical 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
(Gruix de les fissures major en la zona central del pilar: Sí) 
 
A.3.7. Concentració de tallant per la presència d’obertures 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Més d’una 
Fissures sota la coberta, dalt de tot de l’edifici: No 
Les fissures es situen entre la base de la paret (nivell del terreny) i una finestra de la 
planta baixa o primer pis: Sí 
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Hi ha dos grups de fissures, el primer, són diagonals, comencen en els angles inferiors 
de l’obertura i baixen dirigint-se cap al "centre" d’aquesta (concurrents) . A sota es situa 
l’altre grup, que està format per fissures paral·leles que arriben fins a la base: Sí 
(Aquest tipus de fissures són presents en més d’una planta: Sí) 
 
A.3.8. Contracció de l’obra de fàbrica. Incompatibilitat tèrmica 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Vertical i Horitzontal 
La paret tanca una cel·la d’una estructura porticada: Sí 
Fissures segueixen els dos laterals i la cantonada superior: Sí 
(La paret fa de tancament exterior: Sí) 
 
A.3.9. Contracció de la coberta 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Més d’una 
Fissures sota la coberta, dalt de tot de l’edifici: Sí 
Orientació de les fissures paral·lela a la coberta: No 
Fissures en una cantonada superior de la paret: Sí 
(Fissures es tanquen al avançar cap al centre de la paret: Sí) 
(Fissures travessen la paret (profunditat): Sí) 
 
A.3.10. Cop 
Tipus de patologia: Falta un tros d’obra de fàbrica 
S’observen signes d’impacte: Sí 
 
A.3.11. Debilitació de la paret pel pas d’instal·lacions 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega, o bé, Tancament 
Orientació de les fissures: Seguint les instal·lacions 
(La fissura arriba fins a un punt de servei (endoll, aixeta, etc.): Sí) 
 
Nota: Com a Orientació de les fissures també s’accepta Horitzontal, Vertical o 
Inclinada, però en aquests casos, cal que la fissura arribi fins a un punt de servei per 
poder diagnosticar aquesta causa, 
 
A.3.12. Dilatació de l’obra de fàbrica. Incompatibilitat tèrmica 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Inclinades 
Les fissures arranquen de les cantonades de la/es finestra/es: Sí 
L’orientació de les fissures les allunya de l’obertura: Sí 
(La paret tanca una cel·la d’una estructura porticada: Sí) 
(La paret fa de tancament exterior: Sí) 
 
A.3.13. Dilatació de la coberta 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
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Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Més d’una 
Fissures sota la coberta, dalt de tot de l’edifici: Sí 
Orientació de les fissures paral·lela a la coberta: Sí 
Fissures en una cantonada superior de la paret: Sí 
(Fissures es tanquen al avançar cap al centre de la paret: Sí) 
(Fissures travessen la paret (profunditat): Sí) 
 
A.3.14. Eflorescències 
Tipus de patologia: Eflorescències 
(Hi ha despreniments de “llesques” de maó: Sí) 
(Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb l’aigua: Sí) 
 
A.3.15. Esforç rasant excessiu. Càrrega puntual horitzontal 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal 
L’obra de fàbrica està aixafada: No 
Hi ha una gran càrrega puntual horitzontal: Sí 
Càrrega horitzontal és paral·lela o perpendicular a la paret: Paral·lela 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca només les juntes 
(Fissures concentrades a prop del punt d’aplicació de la càrrega puntual: Sí) 
 
A.3.16. Esforç rasant excessiu. Gran càrrega horitzontal i càrrega vertical 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Una 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca només les juntes 
Les fissures inclinades són esglaonades: Sí 
(Fissura arrenca de la base de la paret: Sí) 
 
A.3.17. Esforç tallant degut a la flexió d’igual magnitud dels forjats (o bigues, 
llindes, etc.)  inferior i superior a la paret 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Inclinades 
Les fissures arranquen de les cantonades de la/es finestra/es: No 
La paret analitzada, es recolza sobre un voladís estructural: No 
La paret tanca una cel·la d’una estructura porticada: Sí 
S’observa la flexió de l’element estructural on es recolza: Sí 
Hi ha una fissura situada en el centre de la paret, i que va de baix de tot a dalt de tot: Sí 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
(S’observa la flexió aproximadament igual dels elements estructurals superior i inferior: 
Sí) 
 
A.3.18. Esforç tallant excessiu 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal i Inclinada 
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Les fissures es concentren en una franja vertical: Sí 
(Les fissures inclinades són majors que les horitzontals: Sí) 
(Els maons estan girats: Sí) 
 
A.3.19. Falten juntes de dilatació 
Segons de si la paret afectada és de càrrega o només un tancament, hi ha dues vies per a 
la diagnosis d’aquesta causa: 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical 
La paret abomba, és a dir,  deforma en direcció perpendicular al seu pla, i en dos sentits 
oposats en les respectives cares: No 
La paret analitza és una façana: Sí 
Fissures recorren tota l’alçada (de la base a la coberta): Sí 
(La paret es troba fortament exposada a l’acció solar: Sí) 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Vertical 
Fissures recorren tota l’alçada (de la base a la coberta): Sí 
(La paret es troba fortament exposada a l’acció solar: Sí) 
 
A.3.20. Flexió del voladís on es recolza la paret 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Inclinades 
Les fissures arranquen de les cantonades de la/es finestra/es: No 
La paret analitzada, es recolza sobre un voladís estructural: Sí 
Fissura recorre tota la paret d’una cantonada fins a l’oposada: Sí 
Les fissures inclinades són esglaonades: Sí 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca només les juntes 
(S’observa una gran deformació del voladís on es recolza la paret: Sí) 
(Hi ha altres fissures inclinades damunt de la principal: Sí) 
 
A.3.21. Flexió dels forjat (o biga, llinda, etc.)  superior que fa entrar en càrrega a la 
paret.  
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Vertical i Inclinada 
Hi ha una gran fissura vertical arrancant des del centre de la base de la paret  i arribant 
fins a mitja altura: Sí 
Hi ha fissures diagonals en les dues cantonades superiors, que a més a més, tendeixen a 
anar cap al centre de la paret al descendir: Sí 
(La fissura vertical és molt gruixuda (>1mm): Sí) 
(S’observa la flexió de l’element estructural superior: Sí) 
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A.3.22. Flexió dels forjats (o bigues, llindes, etc.)  inferior i superior a la paret. 
Major flexió en el forjat inferior 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Arc 
Hi ha fissures inclinades en les cantonades superiors: Sí 
Les fissures inclinades van cap al centre al ascendir: Sí 
(S’observa la flexió dels elements estructurals superior i inferior: Sí) 
 
A.3.23. Flexió excessiva sobre l’ampit de la finestra 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical 
La paret abomba, és a dir,  deforma en direcció perpendicular al seu pla, i en dos sentits 
oposats en les respectives cares: No 
La paret analitza és una façana: Sí 
Fissures recorren tota l’alçada (de la base a la coberta): No 
Les fissures es situen entre la base de la paret (nivell del terreny) i una finestra de la 
planta baixa o primer pis: Sí 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
(Hi ha tres grups de fissures, dos grups arranquen de la base de la paret, just sota els 
extrems de l’obertura (aquestes fissures tenen més gruix com més prop de la base). 
L’altre grup, o fissura sola, arranca del centre de la cara inferior de l’obertura  i té més 
gruix com més prop de l’obertura: Sí) 
 
A.3.24. Flexocompressió. Càrrega vertical en un costat i extremadament major que 
l’horitzontal.  
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical i Inclinada 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
Diverses fissures verticals per tota la paret, però que es concentren especialment en una 
vora. A l’altra vora hi ha una gran fissura inclinada: Sí 
(Hi ha una gran càrrega puntual vertical: Sí) 
 
A.3.25. Flexocompressió. Càrrega vertical en un costat i major que l’horitzontal.  
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Més d’una 
Fissures sota la coberta, dalt de tot de l’edifici: No 
Les fissures es situen entre la base de la paret (nivell del terreny) i una finestra de la 
planta baixa o primer pis: No 
Fissures concurrents o paral·leles: Paral·leles 
L’obra de fàbrica està aixafada: Sí 
(En un costat de la paret hi ha una sola fissura diagonal seguint les juntes de morter i 
molt oberta - en la zona superior-. Aquesta fissura, al descendir, es va convertint en 
poques fissures diagonals que trenquen tant maons com juntes de morter, en l’altre 
costat de la paret: Sí) 
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A.3.26. Flexocompressió. Càrrega vertical i horitzontal similars i grans. 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Una 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
S’observa el guerxament de la paret: No 
Gruix de la fissura molt variable i major a dalt: No 
(Hi ha càrregues horitzontals en el pla de la paret i càrregues verticals: Sí) 
 
A.3.27. Glaçada 
Tipus de patologia: Falta un tros d’obra de fàbrica 
S’observen signes d’impacte: No 
(Es va produir una glaçada just abans de que sorgís l’afectació: Sí) 
 
A.3.28. Guerxament 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Una 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
S’observa el guerxament de la paret: Sí 
(El gruix de la fissura és considerablement gran (>1mm): Sí) 
 
A.3.29. Maó de mala qualitat 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal 
L’obra de fàbrica està aixafada: Sí 
La zona aixafada segueix el cantell d’un forjat: No 
Les fissures es concentren en una banda horitzontal: Sí 
(Els maons estan aixafats: Sí) 
 
A.3.30. Moment que transfereix el forjat és excessiu 
Segons si l’atenció es centra en les fissures o en l’aixafament de l’obra de fàbrica, hi ha 
dos camins per arribar a diagnosticar aquesta causa: 
 
Tipus de patologia: Aixafament de l’obra de fàbrica 
La zona aixafada segueix el cantell d’un forjat: Sí 
Hi ha fissures horitzontals en la façana (suposa façana): Sí 
Les fissures segueixen el forjat o es situen a mitja alçada del pis: A mitja alçada 
(La paret de sota del forjat què es marca en les fissures, es deforma allunyant-se del 
forjat – cap a fora de l’edifici si és una façana – , mentre que la paret situada sobre del 
forjat causant de la patologia, es deforma cap a sobre del forjat – cap a dins de l’edifici 
si és una façana: Sí) 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal 
L’obra de fàbrica està aixafada: Sí 
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La zona aixafada segueix el cantell d’un forjat: Sí 
Les fissures segueixen el forjat o es situen a mitja alçada del pis: A mitja alçada 
(La paret analitza és una façana: Sí) 
(La paret de sota del forjat què es marca en les fissures, es deforma allunyant-se del 
forjat – cap a fora de l’edifici si és una façana – , mentre que la paret situada sobre del 
forjat causant de la patologia, es deforma cap a sobre del forjat – cap a dins de l’edifici 
si és una façana: Sí) 
 
A.3.31. Morter molt poc resistent 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical i Horitzontal 
Totes les fissures segueixen les juntes de l’obra de fàbrica: No 
Obertura d’esquerdes verticals molt importants, junt amb altres petites fissures 
horitzontals que segueixen les juntes de morter i es situen al voltant de les fissures 
verticals: Sí 
(Fissures situades en diversos punts de la paret: Sí) 
 
A.3.32. Oxidació d’una biga metàl·lica (o càrrega vertical puntual excessiva, rar) 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Més d’una 
Fissures sota la coberta, dalt de tot de l’edifici: No 
Les fissures es situen entre la base de la paret (nivell del terreny) i una finestra de la 
planta baixa o primer pis: No 
Fissures concurrents o paral·leles: Concurrents 
Hi ha poques fissures (<4): Sí 
(Les fissures es situen sota el recolzament d’una biga metàl·lica: Sí) 
 
A.3.33. Punxonament 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal 
L’obra de fàbrica està aixafada: No 
Hi ha una gran càrrega puntual horitzontal: Sí 
Càrrega horitzontal és paral·lela o perpendicular a la paret: Perpendicular 
(S’observa una deformació local en direcció perpendicular a la paret i igual en les dues 
cares de la paret: Sí) 
 
A.3.34. Retracció del morter 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical i Horitzontal 
Totes les fissures segueixen les juntes de l’obra de fàbrica: Sí 
Les fissures es concentren en una franja a mitja alçada: No 
Fissures situades en diversos punts de la paret: Sí 
(Fissures arriben fins a la vora de la paret: No) 
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A.3.35. Sol·licitació horitzontal excessiva (en general a causa del vent) 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Tancament 
Orientació de les fissures: Inclinades 
Les fissures arranquen de les cantonades de la/es finestra/es: No 
La paret analitzada, es recolza sobre un voladís estructural: No 
La paret tanca una cel·la d’una estructura porticada: Sí 
S’observa la flexió de l’element estructural on es recolza: No 
En quins pisos les fissures són majors: Pisos superiors 
Fissura recorre tota la paret d’una cantonada fins a l’oposada: Sí 
(Es tracta d’un edifici alt (>5 plantes): Sí) 
 
A.3.36. Tracció. Gran càrrega vertical concentrada en una línea molt estreta sobre 
la paret 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical 
La paret abomba, és a dir,  deforma en direcció perpendicular al seu pla, i en dos sentits 
oposats en les respectives cares: Sí 
(S’observa una gran fissura vertical en el cantell de la paret: Sí) 
 
A.3.37. Trencament local de l’obra de fàbrica 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical i Horitzontal 
Totes les fissures segueixen les juntes de l’obra de fàbrica: No 
Obertura d’esquerdes verticals molt importants, junt amb altres petites fissures 
horitzontals que segueixen les juntes de morter i es situen al voltant de les fissures 
verticals: No 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
Hi ha una gran càrrega vertical puntual: Sí 
(Les fissures es situen en la part superior de la paret: Sí) 
 
A.3.38. Trencament local de l’obra de fàbrica degut a una càrrega puntual 
excessiva 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Inclinada 
Nombre de fissures: Una 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca els maons i el morter 
S’observa el guerxament de la paret: No 
El gruix de la fissura és molt variable i major a dalt: Sí 
Fissura arriba al lateral de la paret a mitja alçada: Sí 
(Hi ha una gran càrrega vertical puntual: Sí) 
(Hi ha tendència a trencar i bolcar una cantonada superior: Sí) 
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A.3.39. Vinclament 
Aquesta afectació es pot diagnosticar seguint dos camins de raonament diferents: 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Vertical i Horitzontal 
Totes les fissures segueixen les juntes de l’obra de fàbrica: Sí 
Les fissures es concentren en una franja a mitja alçada: Sí 
(Hi ha moltes més fissures horitzontals que verticals: Sí) 
 
Tipus de patologia: Fissuració 
Tipus d’element estructural: Paret de càrrega 
Orientació de les fissures: Horitzontal 
L’obra de fàbrica està aixafada: No 
Hi ha una gran càrrega puntual horitzontal: No 
Hi ha fissures considerablement majors en una cara que el l’altra: Sí 
Les fissures segueixen el forjat o es situen a mitja alçada del pis: A mitja alçada 
Les fissures trenquen només les juntes o també els maons: Trenca només les juntes 
(Hi ha alguna esquerda vertical menor: Sí) 
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A.4. Forjats 
 
A continuació hi ha un recull de totes les afectacions que el sistema expert es capaç de 
diagnosticar en forjats d’edificació. Com en casos anteriors, per cada patologia o 
afectació es mostren els símptomes que la caracteritzen així com aquells que tot i servir 
per confirmar la diagnosis, no es consideren determinants. Aquests darrers es recullen 
entre parèntesis). 
 
Notes: 
Alguns objectes, com la posició de les fissures en el forjat, l’orientació de les 
fissures, o el nombre de fissures, contenen indicacions referents a cert tipus de forjat. 
Només cal tenir-les en compte en cas d’haver escollit el tipus de forjat al qual fan 
referència en preguntes anteriors. Alguns exemples són: 
Posició de les fissures en el forjat té el valor ànima dels alvèols, que òbviament només 
té sentit si anteriorment s’ha enunciat que el tipus de forjat és a base de lloses alveolars 
prefabricades. 
En el nombre de fissures, junt al valor algunes, hi ha la indicació: fins a una per 
bigueta. Aquesta indicació només és aplicable al cas d’un forjat materialitzat a través de 
biguetes prefabricades, revoltons i una capa de compressió de formigó. 
Orientació longitudinal  equival a dir: 

• Paral·lela a les biguetes si és un forjat típic de biguetes, revoltons i capa de 
compressió de formigó. 

• En el sentit de la llum major en qualsevol altre cas 
En el cas d’analitzar una solera, les preguntes i valors emprats són els mateixos que per 
forjats. 
 
 
El sistema expert nomé té en compte tres tipus de forjats de forma directa: 

- Llosa massissa de formigó armat 
- Lloses alveolars pretensades 
- Forjat típic de biguetes prefabricades + revoltons + capa de compressió de 

formigó 
 
A més a més, permet diagnosticar algunes patologies de forjats mixtes i reticulars de 
forma indirecta: 

- Forjats mixtes: La llosa de compressió de formigó s’ha d’analitzar com si es 
tractés de la llosa d’un forjat massís de formigó armat. Òbviament, en aquest cas 
no tindrà cap sentit respondre que l’afectació es veu en la cara inferior del forjat. 
Algunes afectacions en la xapa metàl·lica es poden diagnosticar amb el mòdul 
“Elements metàl·lics” del propi sistema expert. 

- Forjats reticulars: Els nervis han de ser tractats com bigues de formigó, i per tant 
cal utilitzar el mòdul del sistema expert corresponent. La llosa superior 
s’analitzarà com si es tractés de la llosa d’un forjat massís de formigó armat, 
igual que en el cas de forjat mixt. 

 
El recull es divideix segons el tipus de forjat que es pot analitzar directament, i dins 
d’aquest, segons si l’afectació es produeix durant la construcció o l’etapa de servei del 
forjat. Les patologies que siguin comunes pels diferents tipus de forjat s’exposen al 
principi. 
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A.4.1. Patologies comunes:  
El sistema expert pot diagnosticar els següents afectacions: 
 
A.4.1.1. Allargament o escurçament diferencial dels pilars 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Forjat o solera contra el terreny: Forjat 
Orientació: Tranversal (perpendicular a les biguetes) 
Número de fissures: Una o Poques 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Fissures similars en més d’un pis de l’edifici: Sí 
Les fissures majors es troben en els pisos: Superiors 
Es tracta d’un edifici de gran altura (>20 pisos): Sí 
L’edifici compta amb un nucli intern de rigidesa: Sí 
Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) 
(Posició en el forjat: Cara superior) 
(Només si número de fissures: Poques � Dues fissures en cares oposades en els 
extrems oposats del forjat: Sí) 
 
A.4.1.2. Assentament diferencial dels pilars 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Forjat o solera contra el terreny: Forjat 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Tranversal (perpendicular a les biguetes) 
Número de fissures: Una o Poques 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Fissures similars en més d’un pis de l’edifici: Sí 
Les fissures majors es troben en els pisos: Inferiors 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Només si número de fissures: Poques � Dues fissures en cares oposades en els 
extrems oposats del forjat: Sí) 
 
A.4.1.3. Atac per sulfats 
Com en altres reculls, cal dir que el sistema expert pot seguir diferents camins per 
diagnosticar aquesta afectació, però que la major part d’aquestes variants només es 
corresponen amb el posicionament de la patologia en l’espai, que en general és 
irrellevant. Per això, es prescindeix en aquest recull de les dades que no són importants 
però que són inquirides pel sistema expert per tal de realitzar al diagnosis. En definitiva, 
hi ha bàsicament dos camins generals de diagnosis (Veure la nota a sota): 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Aleatòria 
Deformació de la superfície: No 
Dipòsits blancs: Sí 
Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
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Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) 
Les fissures formen una xarxa: No 
(Gruix de fissura: També s’accepten valors diferents al de molt petit i petit) 
(Nombre de fissures: També s’accepta Algunes) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Nombre de fissures: Moltes 
Dipòsits blancs: Sí 
Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí 
Orientació: Aleatòria 
Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)  
(Gruix de fissura: En algun cas s’accepten gruixos diferents al Petit) 
 
Nota: La presència de dipòsits blanquinosos o d’aigua rica en sulfats en contacte amb 
el formigó, són de per sí condicions suficients per a la diagnosis, un cop confirmada la 
presència de moltes fissures aleatòries que sorgeixen en servei. En cas de no observar 
dipòsits blanquinosos o no poder assegurar la presència se sulfats en l’aigua que 
contacta amb el formigó, la resta de paràmetres (gruix i nombre de fissures) són més 
exigents i no s’accepta que tots prenguin alhora valors diferents als esperats (els 
recollits entre parèntesis). 
 
A.4.1.4. Atac químic extern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, però només el de la superfície 
 
A.4.1.5. Atac químic intern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, tot 
 
A.4.1.6. Cop 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Hi ha signes d’un impacte: Sí 
 
A.4.1.7.Coquera 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
 
A.4.1.8. Despreniment degut a un incendi 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
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Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
 
A.4.1.9. Dipòsit de carbonat càlcic 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Taques blanques 
 
A.4.1.10.a Foc, amb temperatures de entre 300 ºC i 600 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Rosa o vermell 
 
A.4.1.10.b Foc, amb temperatures de entre 600 ºC i 900 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Gris amb punts vermells 
 
A.4.1.10.c Foc, amb temperatures de entre 900 ºC i 1200 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Groc clar 
 
A.4.1.11. Oxidació de l’armadura 
Com en el cas de l’atac per sulfats, el sistema expert pot seguir diferents camins per 
diagnosticar aquesta afectació, i la major part d’aquests només corresponen a la posició 
de l’afectació en el forjat o solera, per això es prescindeix del recull de dades de 
posicionament que resulten irrellevants. Com en altres elements estructurals, només hi 
ha dues formes de diagnosticar l’oxidació en el SE: a través de les fissures que genera, o 
bé si està en una fase més avançada, a través dels despreniments de formigó: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Longitudinal o Transversal 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
Nombre de fissures: Poques  
Gruix de fissura: Variable 
(Nombre de fissures: En molts casos també s’accepta Una i Algunes) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Nombre de fissures: Una o Poques 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
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Gruix de fissura: Variable 
 
Nota: La presència d’òxid és de per sí condició suficient per a la diagnosis. En cas de 
no observar òxid, cal que les fissures segueixin l’armadura i és preferible que ho facin 
amb un gruix variable i sense ser un gran nombre. En alguns casos, l’observació de 
l’òxid de ferro és imprescindible per poder discernir entre aquesta afectació i altres 
amb símptomes molt semblants. 
 
A.4.1.12. Punxonament 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’un pilar 
Orientació: Al voltant del pilar 
Posició en el forjat: Cara superior i inferior alhora 
Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm) o Gran (>0,4mm) 
(Profunditat de les fissures: Travessa el forjat) 
(Posició en el forjat: També s’accepta Cara superior i Cara inferior per separat) 
 
A.4.1.13. Reparació d’una afectació anterior al formigó 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Gris fosc 
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A.4.2. Patologies comunes en forjats massissos, soleres i forjats típics: 
 
A.4.2.1. Assentament plàstic del formigó 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Número de fissures: Poques o Algunes 
Temps des del formigonat fins que l’afectació és visible: Hores 
Posició en el forjat: Cara superior 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Gruix de fissura: Mig (0,15mm a 0,4mm)) 
(Profunditat de les fissures: Fins a l’armadura o Poca) 
 
A.4.2.2. Reacció àlcali-àrid 
Aquesta patologia depèn dels materials emprats per fer el formigó, i per tant l’habitual 
és que es presenti de forma generalitzada. Així mateix, per el control existent en les 
plantes de prefabricació, és pràcticament impossible que aquesta afectació es presenti en 
lloses alveolars. Com en el cas de l’oxidació, el sistema expert pot diagnosticar aquesta 
patologia principalment per dos camins, depenent del grau d’importància i si només hi 
ha fissures o bé si aquestes ja han progressat fins causar despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: A tot arreu 
Temps des del formigonat fins que l’afectació és visible: Anys 
Dipòsits blancs: No 
Deformació de la superfície: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
Deformació de la superfície: Sí 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
 
A.4.2.3. Retracció hidràulica del formigó 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció o servei 
Posició general: A tot arreu 
Temps des del formigonat fins que l’afectació és visible: Setmanes 
Nombre de fissures: Poques, Algunes o Moltes 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Longitudinal, Transversal o Aleatòria 
(Gruix de fissura: Petit o Mig (fins 0,4mm)) 
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(Profunditat de les fissures: Poca) 
 
Nota: En forjats típics (bigueta + revoltó + capa de compressió), si la patologia es 
presenta en construcció, l’orientació de les fissures ha de ser aleatòria, mentre que si 
es presenta en servei i només n’hi ha algunes, l’orientació ha de ser longitudina, i les 
fissures s’han de situar en una banda central entre dues biguetes. 
 
A.4.2.4. Retracció plàstica del formigó 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Posició general: A tot arreu 
Temps des del formigonat fins que l’afectació és visible: Hores 
Nombre de fissures: Moltes 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Aleatòria 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
(Gruix de fissura: Mig (de 0,15mm a 0,4mm)) 
(Profunditat de les fissures: Poca) 
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A.4.3. Patologies dels forjats massissos de formigó armat i les soleres: 
 
A.4.3.1. Assentament diferencial de la solera 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat (o solera). En un vora 
Forjat o solera contra el terreny: Solera 
Número de fissures: Una 
La fissura segueix l’extrem d’una cimentació a sota la solera: Sí 
Posició en el forjat: Cara superior 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Profunditat de les fissures: Fins a l’armadura o travessant el forjat (solera)) 
 
A.4.3.2. Fissuració en mapa 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Temps des del formigonat fins que l’afectació és visible: Dies 
Nombre de fissures: Moltes 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Aleatòria 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
A.4.3.3. Flexió d’un forjat massís 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Centre de llum 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Orientació: Transversal 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.4.3.4. Mala disposició de les juntes de formigonat 
Tipus patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’un pilar 
Orientació: Inclinades des dels vèrtex del pilar 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.4.3.5. Torsió en un nervi de vora 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Forjat o solera contra el terreny: Forjat 
Nombre de fissures: Algunes 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Es tracta d’un nervi de vora del forjat: Sí 
Les fissures descriuen una hèlix al voltant d’aquest nervi: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
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A.4.4. Patologies dels forjats amb lloses alveolars: 
 
A.4.4.1. Excés de tesat o massa retracció transversal 
Hi ha dos camins  mitjançant els quals s’arriba al diagnòstic d’aquesta patologia: 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Posició en el forjat: Cara superior i inferior alhora o bé Cara inferior 
Les fissures es situen en l’extrem de la llosa: Sí 
Les fissures segueixen: Els forats de la llosa 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Longitudinal 
Les fissures segueixen: Els forats de la llosa 
Les fissures es situen en l’extrem de la llosa: Sí 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
 
A.4.4.2. Mal curat, curat excessivament ràpid o assentament plàstic 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Longitudinal 
Les fissures segueixen: Les ànimes de la llosa 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.4.4.3. Mala vibració o excés de força de pretesat 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Posició en el forjat: Ànima dels alvèols de la llosa 
Les fissures travessen les ànimes dels alvèols: Sí 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.4.4.4. Tallant excessiu. Trenca per compressió 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Posició en el forjat: Lateral o cantell 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació aleatòria: No 
Les fissures són inclinades: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
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A.4.4.5. Tallant excessiu. Trenca per tracció 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Posició en el forjat: Lateral o cantell 
Nombre de fissures: Poques 
Les fissures són inclinades: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Profunditat de les fissures: Travessen el forjat) 
 
A.4.4.6. Tensió de tesat insuficient 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Centre de llum 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Orientació aleatòria: No 
Posició en el forjat: Cara inferior 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.4.4.7. Transferència massa tard o secat excessivament ràpid 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Transversal 
Les fissures recorren tot l’ample de la llosa: Sí 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
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A.4.5. Patologies dels forjats típics: bigueta + revoltó + capa de compressió de 
formigó armat: 
 
A.4.5.1. Biguetes no enfrontades 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Centre de llum 
Orientació: Transversal 
Hi ha fissures just en el centre de llum: Sí 
Gruix de fissura: Variable 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Posició en el forjat: Cara superior 
(Nombre de fissures: Algunes o Una en cada suport intermig) 
  
A.4.5.2. Falta armadura de confinament en la vora del voladís 
Hi ha dues vies per diagnosticar aquesta patologia: 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una vora en un forjat en voladís 
Posició en el forjat: Cara superior 
Orientació: Transversal 
Presència d’òxid: No 
Nombre de fissures: Una 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
(El forjat correspon a un balcó: Sí) 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una vora en un forjat en voladís 
Posició en el forjat: Cara inferior 
Orientació: Transversal o Longitudinal 
Presència d’òxid: No 
Nombre de fissures: Una 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
(El forjat correspon a un balcó: Sí) 
 
A.4.5.3. Falta armadura de negatius en la zona pròxima a un suport intermig 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Orientació: Transversal 
Nombre de fissures: Una en cada suport intermig 
Presència d’òxid: No 
Les fissures es situen damunt de bigues planes: No 
Posició en el forjat: Cara superior 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
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A.4.5.4. Falta armadura de negatius prop del suport extrem 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Orientació: Transversal 
Nombre de fissures: Una 
Posició en el forjat: Cara superior 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
La fissura discorre molt a prop de la banda de suport: Sí 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
 
A.4.5.5. Falta armadura de negatius sobre una biga plana 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Orientació: Transversal 
Nombre de fissures: Una en cada suport intermig 
Presència d’òxid: No 
Les fissures es situen damunt de bigues planes: Sí 
Posició en el forjat: Cara superior 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
A.4.5.6. Falta armadura longitudinal de retracció 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una vora en un forjat en voladís 
Posició en el forjat: Lateral o cantell 
Presència d’òxid: No 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(El forjat correspon a un balcó: Sí) 
 
A.4.5.7. Falta armadura longitudinal o mal col·locada 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Centre de llum i vora de recolzament alhora 
Orientació: Transversal 
Presència d’òxid: No 
Posició en el forjat: Cara superior i inferior alhora 
Una fissura en la cara superior prop recolzament i algunes en la cara inferior en el centre 
de llum: Sí 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
 
A.4.5.8. Falta zona d’entrega de la bigueta al suport 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Orientació: Transversal 
Nombre de fissures: Una 
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Posició en el forjat: Cara inferior 
El forjat està format per semibiguetes prefabricades: No 
La fissura discorre molt a prop de la banda de suport: Sí 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
(S’observa un descens de la bigueta: Sí) 
 
Nota: Si es respon que el forjat està format per semibiguetes prefabricades, la fissura 
no pot afectar només a la semibigueta 
 
A.4.5.9. Flexió transversal per canvi de llum 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Zona de canvi de llum o voladís 
Nombre de fissures: Poques 
Les fissures es situen just en la franja d’unió bigueta-revoltó: Sí 
Es tracta d’un forjat en voladís: No 
Posició en el forjat: Cara superior i inferior alhora 
Hi ha una fissura en la cara superior de la banda de menys llum i una en la cara inferior 
en la banda de més llum: Sí 
Orientació: Longitudinal 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
A.4.5.10. Flexió transversal per canvi de voladís 
Segons com s’introdueixi la posició de l’afectació, el sistema expert pot diagnosticar 
aquesta patologia de dues formes alternatives: 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Zona de canvi de llum o voladís 
Nombre de fissures: Poques 
Les fissures es situen just en la franja d’unió bigueta-revoltó: Sí 
Es tracta d’un forjat en voladís: Sí 
Posició en el forjat: Cara superior i inferior alhora 
Hi ha una fissura en la cara superior de la banda de menys llum i una en la cara inferior 
en la banda de més llum: Sí 
Orientació: Longitudinal 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una vora en un forjat en voladís 
Posició en el forjat: Cara superior i inferior alhora 
Hi ha una fissura en la cara superior de la banda de menys llum i una en la cara inferior 
en la banda de més llum: Sí 
Orientació: Longitudinal 
Hi ha un canvi de longitud de voladís: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
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A.4.5.11. Flexió transversal per diferent rigidesa de les bandes de suport dels 
alleugeriments 
Aquesta patologia es pot diagnosticar de dues formes diferents, depenent de la cara del 
forjat que  s’inspeccioni: 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Orientació: Longitudinal 
Posició en el forjat: Cara inferior 
Hi ha revoltons recolzades en una jàssera o mur: Sí 
Nombre de fissures: Una o Poques 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Orientació: Longitudinal 
Posició en el forjat: Cara superior 
Nombre de fissures: Una 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Hi ha revoltons recolzades en una jàssera o mur: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.4.5.12. Mala col·locació d’un sol suport al formigonar, que aixeca la llei de 
flectors 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Centre de llum 
Orientació: Transversal 
Hi ha fissures just en el centre de llum: No 
Les fissures segueixen l’armadura: No 
Posició en el forjat: Cara inferior 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
A.4.5.13. Mala col·locació de la semibigueta. La gelosia arranca amb el cordó 
superior 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Prop d’una franja de recolzament del forjat. En un vora 
Orientació: Transversal 
Nombre de fissures: Una 
Posició en el forjat: Cara inferior 
El forjat està format per semibiguetes prefabricades: Sí 
La fissura afecta només a la semibigueta: Sí 
(Gruix de fissura: Mig (0,15 a 0,4mm)) 
 
 
 



Annex A: Recull de les patologies que pot diagnosticar el sistema expert 

A60 

A.4.5.14. Mala col·locació dels suports al formigonar, permeten fletxa 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: Centre de llum 
Orientació: Transversal 
Hi ha fissures just en el centre de llum: Sí 
Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) 
Posició en el forjat: Cara inferior 
(Nombre de fissures: Poques o Algunes) 
 
A.4.5.15. Rasant excessiu en la semibigueta 
Tipus de patologia: Fissura 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Posició general: A tot arreu 
Nombre de fissures: Algunes 
Posició en el forjat: Cara inferior 
Orientació: Longitudinal 
El forjat està format per semibiguetes prefabricades: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
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A.5. Mènsules i nusos de formigó armat 
 
Aquest apartat recull totes aquelles causes que pot detectar el mòdul de mènsules i 
nusos de formigó armat per tal d’explicar les patologies observades. Com en tots els 
reculls anteriors, entre parèntesis s’hi troben aquells símptomes o característiques que 
ajuden a la diagnosis de la patologia, però que no són imprescindibles per extreure una 
conclusió. 
 
En un primer apartat hi ha el recull de les causes que provoquen patologies que són 
comunes a mènsules i nusos de formigó armat (són les que s’han anat repetint per tots 
els elements de formigó armat). 
 
A.5.1. Patologies comunes: 
Aquest mòdul del sistema expert pot analitzar les següents afectacions genèriques dels 
elements de formigó armat que afecten, en aquest cas, a mènsules i nusos d’estructures 
porticades: 
 
A.5.1.1. Afogat 
El sistema expert pot diagnosticar aquesta afecta per dos vies, segons si es tracta d’un 
nus o una mènsula: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula, o bé Nus d’una estructura porticada 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
A.5.1.2. Atac per sulfats 
Com les altres, aquesta causa es pot diagnosticar seguint diferents camisn segons 
l’element estructural (nus o mènsula) i si es centra l’atenció en les fissures o bé en els 
possibles despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Moltes 
Presència d’òxid: No 
S’observa una gran deformació de la superfície de formigó: No 
Dipòsits blancs: Sí 
Orientació: Aleatòria 
(Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí) 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
S’observa una gran deformació de la superfície de formigó: No 
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(Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí) 
(Dipòsits blancs: Sí) 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Element estructural: Mènsula, o bé Nus d’una estructura porticada 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
(Dipòsits blancs: Sí) 
(Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí) 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) ) 
 
Nota: La presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó és condició 
suficient però no necessària per a la diagnosis. En la mènsula, la detecció de dipòsits 
blanquinosos es considera imprescindible, no així en el nus. Això és degut a la 
necessitat de distingir entre patologies més semblants a l’atac per sulfats en el cas de la 
mènsula.  
Com en casos anteriors, si no es detecta aigua rica en sulfats o dipòsits blancs, les 
condicions sobre el gruix de fissura es fan més restrictives. 
 
A.5.1.3. Atac químic extern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, però només el de la superfície 
 
A.5.1.4. Atac químic intern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, tot 
 
A.5.1.5. Cop 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Hi ha signes d’un impacte: Sí 
 
A.5.1.6. Coquera 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
 
A.5.1.7. Despreniment degut a un incendi 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
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Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
 
A.5.1.8. Dipòsit de carbonat càlcic 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Taques blanques 
 
A.5.1.9.a Foc, amb temperatures de entre 300 ºC i 600 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Rosa o vermell 
 
A.5.1.9.b Foc, amb temperatures de entre 600 ºC i 900 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Gris amb punts vermells 
 
A.5.1.9.c Foc, amb temperatures de entre 900 ºC i 1200 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Groc clar 
 
A.5.1.10 Oxidació de l’armadura 
Tal i com s’ha realitzat per a altres mòduls, en aquest recull es prescindeix d’aquelles 
dades que només serveixen per localitzar l’oxidació de l’armadura. En total hi ha 12 
camins que condueixen a diagnosticar la mateixa causa. A continuació es recullen els 
símptomes esperats per l’oxidació de l’armadura del formigó en cadascun dels camins 
de diagnosis principals: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una, Poques o Algunes 
Orientació: Horitzontal o Vertical 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una, Poques, Algunes o Moltes 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Nota: Si el nombre de fissures observades no és moltes � Orientació: Horitzontal o 
Vertical 
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Si el nombre de fissures observades és Poques o Algunes � Les fissures es concentren 
en una franja vertical en la unió mènsula-pilar: No 
 
 
 
En alguns casos, per poder discernir entre l’oxidació i alguna altra patologia de 
característiques similars, l’observació d’òxid és condició necessària per a la diagnosis, 
però no suficient (ja que la fissura podria haver estat causada anteriorment a 
l’oxidació per algun altre problema). Aquest és el cas de si s’està diagnosticant 
l’oxidació en una mènsula.  
En altres casos, on la distinció és més clara (nusos), la presència d’òxid és condició 
suficient per a la diagnosis, però no necessària. 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Element estructural: Mènsula, o bé Nus d’una estructura porticada 
Nombre de fissures: Una, Poques o Algunes 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Nota: Si l’element estructural és Mènsula i el nombre de fissures observades és Una � 
Hi ha una càrrega puntual prop de l’extrem de la mènsula o la biga recolzada presenta 
un gran gir: No 
 
A.5.1.11. Reacció àlcali-àrid 
Com s’ha dit anteriorment, aquesta patologia depèn dels materials emprats per fer el 
formigó, i per tant l’habitual és que es presenti de forma generalitzada. Com en 
l’anterior cas de l’oxidació, el sistema expert pot diagnosticar aquesta patologia 
principalment per dos camins, depenent de si només hi ha fissures o bé si aquestes ja 
han progressat fins causar despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula, o bé Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
Presència d’òxid: No 
Deformació de la superfície: Sí 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
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Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
Deformació de la superfície: Sí 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
 
A.5.1.12. Reparació d’una afectació anterior al formigó 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Gris fosc 
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A.5.2. Patologies en les mènsules de formigó armat 
Les causes d’aquestes afectacions es manifesten en forma de fissures i/o despreniments. 
 
A.5.2.1. Aixafament local del formigó en la zona inferior (excés flexió mènsula) 
Segons el grau d’afectació aquesta patologia es pot veure com una fissuració o bé com 
una falta de formigó. Per tant hi ha dos camins d’inferència possibles: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Moltes 
Presència d’òxid: No 
S’observa una gran deformació de la superfície de formigó: No 
Dipòsits blancs: No 
Posició de les fissures en la mènsula: Zona inferior (també s’accepta En la zona d’unió 
amb el pilar) 
(S’observen petits despreniments en la zona aixafada: Sí) 
(Hi ha fissures inclinades des de el punt baix de la unió mènsula-pilar fins al punt 
d’aplicació de la càrrega: Sí) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Element estructural: Mènsula 
Nombre de fissures: Moltes 
Dipòsits blancs: No 
Posició de les fissures en la mènsula: Zona inferior (també s’accepta En la zona d’unió 
amb el pilar) 
(Hi ha fissures inclinades des de el punt baix de la unió mènsula-pilar fins al punt 
d’aplicació de la càrrega: Sí) 
 
A.5.2.2. Aixafament local del formigó en la zona superior (excés càrrega puntual 
vertical) 
Com en l’afectació anterior, hi ha dos camins d’inferència segons si es tracta com a 
fissuració o com a manca de formigó si es troba en una fase avançada i ja s’han produït 
despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Moltes 
Presència d’òxid: No 
S’observa una gran deformació de la superfície de formigó: No 
Dipòsits blancs: No 
Posició de les fissures en la mènsula: Zona superior 
Les fissures es situen sota el punt d’aplicació de la càrrega puntual: Sí 
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(S’observen petits despreniments en la zona aixafada: Sí) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Element estructural: Mènsula 
Nombre de fissures: Moltes 
Dipòsits blancs: No 
Posició de les fissures en la mènsula: Zona superior 
(Les fissures es situen sota el punt d’aplicació de la càrrega puntual: Sí) 
 
A.5.2.3. Càrrega puntual aplicada en l’extrem de la mènsula, en la zona no armada 
Com abans, segons el grau d’evolució de la patologia, aquesta es pot diagnosticar com a 
fissura o com a despreniment: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una 
Orientació: Inclinada 
La fissura genera un bloc de despreniment petit en la part superior extrema de la 
mènsula: Sí 
Hi ha una càrrega puntual prop de l’extrem de la mènsula o la biga recolzada presenta 
un gran gir: Càrrega puntual prop de l’extrem de la mènsula 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Element estructural: Mènsula 
Nombre de fissures: Una 
Hi ha una càrrega puntual prop de l’extrem de la mènsula o la biga recolzada presenta 
un gran gir: Càrrega puntual prop de l’extrem de la mènsula 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.5.2.4. Compressió excessiva en la mènsula 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
Les fissures són paral·leles: Sí 
Les fissures es concentren en una franja vertical en la unió mènsula-pilar: No 
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Presència d’òxid: No 
Posició de les fissures en la mènsula: Zona inferior 
Les fissures són paral·leles al pla inferior de la mènsula: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(S’observa un aixafament del formigó en la part inferior de la mènsula: Sí) 
 
A.5.2.5. Esgotament de l’ancoratge de l’armadura 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una 
Orientació: Inclinada 
La fissura genera un bloc de despreniment petit en la part superior extrema de la 
mènsula: No 
La fissura comença en el punt d’aplicació de la càrrega: Sí 
(Les fissures presenten una inclinació de més de 45º: Sí) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.5.2.6. Falla l’adherència formigó-acer per un tallant excessiu 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una 
Orientació: Horitzontal 
Presència d’òxid: No 
Posició de les fissures en la mènsula: Zona superior 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Gruix de fissura: Mig o Gran (de 0,15 a 1mm)) 
(Profunditat de les fissures: Fins a l’armadura) 
 
A.5.2.7. Rotació i impacte de la biga (o un altre element) recolzada en la mènsula 
Segons el grau d’afectació, aquesta causa es pot diagnosticar com a fissura o bé com a 
despreniment si la patologia es troba més avançada: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una 
Orientació: Inclinada 
La fissura genera un bloc de despreniment petit en la part superior extrema de la 
mènsula: Sí 
Hi ha una càrrega puntual prop de l’extrem de la mènsula o la biga recolzada presenta 
un gran gir: Biga recolzada gira 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
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Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Element estructural: Mènsula 
Nombre de fissures: Una 
Hi ha una càrrega puntual prop de l’extrem de la mènsula o la biga recolzada presenta 
un gran gir: Biga recolzada gira 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.5.2.8. Tallant pur en la unió mènsula-pilar 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
Les fissures són paral·leles: S’accepta tant Sí com No 
Les fissures es concentren en una franja vertical en la unió mènsula-pilar: Sí 
Gruix de fissura: Petit o Mig (fins a 0,3mm) 
(Les fissures presenten una inclinació de més de 45º: Sí) 
 
A.5.2.9. Tracció excessiva de l’armadura superior, falta de cèrcols horitzontals o 
càrrega horitzontal no prevista 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una 
Orientació: Vertical 
Presència d’òxid: No 
(La fissura comença en la zona superior de la mènsula: Sí) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.5.2.10. Tracció excessiva deguda a un excés de càrrega vertical 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mènsula 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
Les fissures són paral·leles: No 
Les fissures es concentren en una franja vertical en la unió mènsula-pilar: No 
Presència d’òxid: No 
Orientació: Inclinades 
Les fissures convergeixen a un punt: Sí 
La fissura comença en la zona superior de la mènsula: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
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A.5.3. Patologies en els nusos de formigó armat 
A diferència de l’apartat anterior, per als nusos d’estructures porticades, el sistema 
expert no pot diagnosticar patologies particulars que es manifestin en forma de 
despreniments. 
 
A.5.3.1. Assentament plàstic 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Nombre de fissures: Una 
Posició de les fissures en el nus: Elements concurrents al nus 
En les bigues o el pilar: Pilar 
Les fissures es situen en el cap del pilar: Sí 
Orientació: Horitzontal 
(Gruix de fissura: Mig (de 0,15 a 0,3mm)) 
 
A.5.3.2. Compressió de la biela diagonal excessiva 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Inclinades 
Les fissures són paral·leles: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Profunditat de les fissures: Poca) 
(L’estructura es veu sotmesa a fortes accions horitzontals: Sí) 
 
A.5.3.3. Compressió excessiva en el nus on s’ancora una armadura doblegada molt 
carregada 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una o Poques 
Orientació: Inclinades 
Posició de les fissures en el nus: En el propi nus 
Les fissures són paral·leles: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Hi ha un voladís unit al nus: Sí) 
 
Nota: En cas d’observar una sola fissura, el fet de que el nus suporti un voladís és 
condició necessària per a la diagnosis 
 
A.5.3.4. Compressió local excessiva 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Vertical 
Posició de les fissures en el nus: En el propi nus 
Les fissures són paral·leles: Sí 
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(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Profunditat de les fissures: Poca) 
 
A.5.3.5. Dimensionament inadequat per al sisme 
Aquesta afectació es pot presentar tant en bigues com en pilars. Els dos casos es 
recullen en un de sol: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un terratrèmol 
Posició de les fissures en el nus: Elements concurrents al nus 
En les bigues o el pilar: Bigues o Pilar 
(Hi ha fissures de compressió paral·leles a l’element afectat (bigues o pilar) i de petit 
gruix, i fissures de flexió perpendiculars a l’element afectat i que el travessen. A més, 
cada tipus de fissura es presenta en un costat oposat de l’element afectat: Sí) 
Nota: Si al descripció anterior (darrer símptoma) no es compleix al 100% però hi ha 
similituds, s’ha de respondre UNKNOWN. 
 
A.5.3.6. No hi ha cèrcols de pilar en el nus 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un terratrèmol 
Posició de les fissures en el nus: En el propi nus 
Orientació: Vertical 
Nombre de fissures: Una o Poques 
Les fissures són paral·leles: Sí 
(Gruix de fissura: Gran (de 0,3 a 1mm)) 
 
A.5.3.7. Pocs cèrcols en el nus 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un terratrèmol 
Posició de les fissures en el nus: En el propi nus 
Orientació: Inclinades 
Hi ha dos famílies de fissures formant una malla inclinada: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.5.3.8. Tracció diagonal excessiva 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Nus d’una estructura porticada  
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Una 
Hi ha un voladís unit al nus: No 
Orientació: Inclinades 
Posició de les fissures en el nus: En el propi nus 
Profunditat de les fissures: Poca 
(Gruix de fissura: Mig (de 0,15 a 0,3mm)) 
(L’estructura es veu sotmesa a fortes accions horitzontals: Sí) 
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A.6. Pantalles de contravent i murs de formigó armat 
 
A continuació es presenta el recull de les patologies que el sistema expert pot 
diagnosticar en murs i pantalles contravent de formigó armat. Per a cada afectació 
s’expliciten aquelles preguntes que realitza el programa per arribar al seu objectiu. 
Aquelles característiques que ajuden a confirmar la diagnosi però que no són 
imprescindibles per al funcionament del programa es mostren, com en els anteriors 
casos, entre parèntesis. 
 
En un primer apartat es recullen les patologies que són comunes en murs i pantalles de 
contravent. Aquestes són genèriques dels elements de formigó armat. 
Finalment hi ha un breu recull de les patologies específiques dels elements estructurals 
corresponents a aquest mòdul del sistema expert.  
 
A.6.1. Patologies comunes: 
Aquest mòdul del sistema expert pot analitzar les següents afectacions genèriques dels 
elements de formigó armat: 
 
A.6.1.1. Atac per sulfats 
Com en reculls anteriors, cal remarcar que el sistema expert pot diagnosticar aquesta 
afectació per diferents vies. En aquest cas, però, els camins només depenen de si s’està 
diagnosticant un mur o una pantalla de contravent, i de si es dóna més importància a les 
fissures o als eventuals despreniments de formigó. Com a resultat, hi ha 3 camins de 
diagnosis: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur o Pantalla de contravent 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Aleatòria 
Deformació de la superfície: No 
Dipòsits blancs: Sí 
Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Orientació: Aleatòria 
Dipòsits blancs: Sí 
Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) ) 
 
Nota: La presència de dipòsits blanquinosos o d’aigua rica en sulfats en contacte amb 
el formigó, són de per sí condicions suficients per a la diagnosis, un cop confirmada la 
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presència de moltes fissures aleatòries que sorgeixen en servei. En cas de no observar 
dipòsits blanquinosos o no poder assegurar la presència se sulfats en l’aigua que 
contacta amb el formigó, a la força s’han d’observar moltes fissures. 
 
A.6.1.2. Atac químic extern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, però només el de la superfície 
 
A.6.1.3. Atac químic intern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, tot 
 
A.6.1.4. Cop 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Hi ha signes d’un impacte: Sí 
 
A.6.1.5. Coquera 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
 
A.6.1.6. Despreniment degut a un incendi 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Hi ha signes d’un impacte: No 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
 
A.6.1.7. Dipòsit de carbonat càlcic 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Taques blanques 
 
A.6.1.8.a Foc, amb temperatures de entre 300 ºC i 600 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Rosa o vermell 
 
A.6.1.8.b Foc, amb temperatures de entre 600 ºC i 900 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Gris amb punts vermells 
 
A.6.1.8.c Foc, amb temperatures de entre 900 ºC i 1200 ºC 
Tipus patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: Sí 
Color observat: Groc clar 
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A.6.1.9. Oxidació de l’armadura 
Com en el cas de l’atac per sulfats, el sistema expert pot seguir diferents camins per 
diagnosticar aquesta afectació segons el tipus d’element estructural. Tot i això, les 
característiques bàsiques són les mateixes, i per tant només cal distingir entre si es 
centra l’atenció en les fissures o bé en els despreniments del formigó si és que la 
patologia es troba en un estat prou avançat: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur o Pantalla de contravent 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Horitzontal o Vertical 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
Nombre de fissures: Una, Poques o Algunes 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
En alguns casos, per poder discernir entre l’oxidació i alguna altra patologia de 
característiques similars, l’observació d’òxid és condició necessària per a la diagnosis, 
però no suficient (ja que la fissura podria haver estat causada anteriorment a 
l’oxidació per algun altre problema). En altres casos, on la distinció és més clara, la 
presència d’òxid és condició suficient per a la diagnosis. 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Orientació: No aleatòria 
Presència d’òxid: Sí 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
Nombre de fissures: Una, Poques o Algunes 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.6.1.10. Reacció àlcali-àrid 
Com s’ha dit per altres mòduls del sistema expert, aquesta patologia depèn dels 
materials emprats per fer el formigó, i per tant l’habitual és que es presenti de forma 
generalitzada. Com en l’anterior cas de l’oxidació, el sistema expert pot diagnosticar 
aquesta patologia principalment per dos camins, depenent del grau d’importància i si 
només hi ha fissures o bé si aquestes ja han progressat fins causar despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur o Pantalla de contravent 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Aleatòria 
Deformació de la superfície: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
(Les fissures formen una xarxa: Sí) 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
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Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Signes d’impacte: No 
Afectació del foc: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
Deformació de la superfície: Sí 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
 
A.6.1.11. Reparació d’una afectació anterior al formigó 
Tipus de patologia: Color estrany 
S’ha vist afectat pel foc: No 
Color que resulta estrany: Gris fosc 
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A.6.2. Patologies de les pantalles de contravent: 
El sistema expert pot analitzar els següents casos: 
 
A.6.2.1. Dimensionament inadequat de les pantalles front a l’acció sísmica 
Davant d’un sisme, poden aparèixer dos tipus de fissures que comporten un perill molt 
diferent per a l’estructura. La causa és un mal disseny. El sistema expert realitza la 
diagnosi de la següent forma: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Pantalla de contravent 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un terratrèmol 
Les fissures es situen entre les obertures en la pantalla o surten de la base i acaben en un 
lateral: Entre les obertures existents en la pantalla 
Les fissures són fonamentalment inclinades: Sí 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Gran (de 0,3 a 1mm)) 
(Profunditat de les fissures: No travessen l’element) 
Nota: Aquesta patologia comporta una afectació greu de l’estructura, però no un perill 
de col·lapse imminent 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Pantalla de contravent 
Data en què sorgeix l’afectació: Després d’un terratrèmol 
Les fissures es situen entre les obertures en la pantalla o surten de la base i acaben en un 
lateral: Surten de la base i acaben en un lateral 
Les fissures arranquen de la base a 45º i giren fins acabar horitzontals en el lateral de la 
pantalla: Sí 
S’observen iguals fissures a les dues cares de la pantalla: Sí 
Profunditat de les fissures: Travessen l’element 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
Nota: Aquesta patologia comporta un perill de col·lapse imminent. 
 
A.6.2.2. Falta armadures a flexió composta 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Pantalla de contravent 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Horitzontal 
Presència d’òxid: No 
S’observen iguals fissures a les dues cares de la pantalla: Sí 
La longitud i el gruix de les fissures és menor a la part alta de la pantalla: Sí 
Profunditat de les fissures: No travessen l’element 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Les fissures són simètriques respecte l’eix longitudinal de la pantalla: Sí) 
 
A.6.2.3. Fissuració en mapa 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Pantalla de contravent 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
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Orientació: Aleatòria 
Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Profunditat de les fissures: Poca) 
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A.6.3. Patologies dels murs de formigó armat: 
El sistema expert pot analitzar els següents casos: 
 
A.6.3.1. Assentament diferencial de l’extrem del mur 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Fissures verticals i inclinades alhora 
Hi ha una sola fissura vertical, que és molt gruixuda i surt de la base, mentre que les 
fissures inclinades són menors i van totes cap un mateix costat: Sí 
La fissura vertical travessa el mur: Sí 
(Nombre de fissures: Algunes) 
 
A.6.3.2. Assentament diferencial de la part central del mur 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Formant un arc 
Nombre de fissures: Una 
(Profunditat de les fissures: Travessen l’element) 
 
A.6.3.3. Contracció tèrmica inicial 
Aquesta causa pot provocar fissures de diferents característiques. El sistema expert 
permet diagnosticar tres tipus de fissures causades per la contracció tèrmica inicial d’un 
mur: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Quant temps des de la col·locació del formigó: Dies 
Orientació: Horitzontal 
Hi ha aquestes fissures també en la unió del mur amb la solera: Sí 
Les fissures van d’extrem a extrem del mur: No 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Mig o Gran (entre 0,15 i 1mm)) 
(Profunditat de les fissures: Poca, o com a molt Fins a l’armadura) 
(Es tracta d’un mur molt gruixut: Sí) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Quant temps des de la col·locació del formigó: Dies 
Orientació: Vertical 
Les fissures arriben fins dalt de tot del mur: Sí 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Mig (entre 0,15 i 0,3mm)) 
(Profunditat de les fissures: Poca, o com a molt Fins a l’armadura) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
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Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Quant temps des de la col·locació del formigó: Dies 
Orientació: Vertical 
Les fissures arriben fins dalt de tot del mur: No 
Les fissures arranquen des de la solera: Sí 
Les fissures són paral·leles: Sí 
Profunditat de les fissures: No travessen l’element 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Mig (entre 0,15 i 0,3mm)) 
(Es tracta d’un mur molt gruixut: Sí) 
 
A.6.3.4. Fissuració en mapa 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Quant temps des de la col·locació del formigó: Dies 
Orientació: Aleatòria 
Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Profunditat de les fissures: Poca) 
 
A.6.3.5. Moviment de l’encofrat 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Quant temps des de la col·locació del formigó: Hores 
Nombre de fissures: Una 
Orientació:Vertical 
Les fissures arriben fins a la part superior del mur: Sí 
(Gruix de fissura: Gran (de 0,3 a 1mm)) 
(Profunditat de les fissures: Travessen l’element) 
 
A.6.3.6. Retracció hidràulica del formigó 
Segons la Data en què sorgeix l’afectació el sistema expert pot diagnosticar aquesta 
afectació de dues formes diferents: 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Quant temps des de la col·locació del formigó: Setmanes 
Orientació: Vertical 
Les fissures es situen en la part superior del mur: Sí 
Les fissures estan equiespaiades: Sí 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Les fissures arriben fins a baix de tot: No) 
 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
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Orientació: Vertical 
Presència d’òxid: No 
La fissura és especialment molt gruixuda en l’extrem superior del mur: Sí 
Les fissures estan equiespaiades: Sí 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
(Les fissures arriben fins a baix de tot: No) 
 
A.6.3.7. Tracció del mur en el seu propi pla 
Tipus patologia: Fissura 
Element estructural: Mur 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Orientació: Vertical 
Presència d’òxid: No 
La fissura és especialment molt gruixuda en l’extrem superior del mur: No 
És un mur de contenció de terres que forma part d’una poligonal: Sí 
Les fissures estan separades decímetres: Sí 
Les fissures són paral·leles: Sí 
(Nombre de fissures: Algunes) 
(Gruix de fissura: Variable) 
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A.7. Façanes i parets que donen a l’exterior 
 
En aquest apartat hi ha un recull de les causes que pot diagnosticar el sistema expert per 
a les afectacions de les façanes i parets que donen a l’exterior. 
Aquest mòdul té algunes particularitats: 

• En primer lloc, per tractar-se d’un mòdul addicional al d’elements d’obra de 
fàbrica i al de murs i pantalles de formigó armat, no inclou algunes patologies 
generalistes, com pot ser l’oxidació d’armadures en el formigó armat, etc. 

• Està centrat en els efectes dels moviments imposats (assentaments del terreny, 
efectes tèrmics, etc.) sobre les majors parets dels edificis. 

• Només permet diagnosticar fissures. De fet, s’haurien d’anomenar esquerdes, ja 
que en general els efectes de les patologies tractades per aquest mòdul solen ser 
de gran magnitud, i les esquerdes poden arribar a mesurar centímetres de gruix. 
No obstant això, i per coherència amb la resta del sistema expert, es manté la 
denominació de fissures, independentment del tamany. 

• En cas de què no ho pregunti, pressuposa que l’afectació què s’estigui 
diagnosticant ha sorgit durant el període de servei de la façana. 

 
Un cop fets aquests aclariments, es procedeix a realitzar el recull pròpiament dit, què 
inclou, com en els reculls anteriors, els símptomes què s’utilitzen per diagnosticar cada 
causa, i distingeix entre aquells necessaris i els que no són imprescindible però ajuden a 
la diagnosis (aquests segons van entre parèntesis). 
 
 
A.7.1. Afogat 
Orientació: Aleatòria 
Façana formada per panells prefabricats o té un recobriment de morter: Recobriment de 
morter 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Profunditat: Poca) 
 
A.7.2. Assentament d’un gran tram de terreny sota d’un lateral de la façana 
Orientació: Arc 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En l’extrem lateral de la façana 
Hi ha una única fissura o més d’una: Més d’una 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: S’obren al ascendir 
S’ajusta a la Descripció següent: Sí (també s’accepta UNKNOWN, no s’accepta No) 
(Fissuració semblant en la paret concurrent: Sí) 
 
Descripció:Les fissures descriuen arcs que van de la base cap a l’extrem lateral de la 
façana. Algunes poden acabar en l’extrem superior. Les que surten d’una posició més 
centrada en la façana van per damunt de les què s’inicien més a prop de l’extrem 
lateral 
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A.7.3. Assentament d’un gran tram de terreny sota del centre de la façana 
Orientació: Arc 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En la zona central de la façana 
Hi ha una única fissura o més d’una: Més d’una 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
(S’ajusta a la Descripció següent: Sí) 
(La fissura central (arc) té un gruix constant i les laterals s’obren al ascendir: Sí) 
 
Descripció: A més de la fissura en arc, n’hi ha altres que s’inicien en la base de la 
façana, més pròximes al laterals d’aquesta, i què ascendeixen de forma corba fins a 
l’extrem superior o lateral de la paret 
 
A.7.4. Assentament d’un petit tram de terreny sota d’un lateral de la façana 
Orientació: Arc 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En l’extrem lateral de la façana 
Hi ha una única fissura o més d’una: Una 
Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: S’obren al ascendir 
La fissura en forma d’arc va a buscar l’extrem lateral de la façana a mitja altura al 
ascendir: Sí (també s’accepta UNKNOWN, no s’accepta No) 
(Fissuració semblant en la paret concurrent: Sí) 
 
A.7.5. Assentament d’un petit tram de terreny sota del centre de la façana 
Orientació: Arc 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En la zona central de la façana 
Hi ha una única fissura o més d’una: Una 
La fissura es situa en la part inferior de la façana: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
A.7.6. Assentament de pràcticament tot el terreny sota la façana 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es localitzen sota de la coberta, en l’últim pis: No 
Les fissures s’inicien en les obertures: No 
La fissures es situen en una franja vertical: No 
Nombre de fissures: Algunes o Moltes 
S’ajusta a la Descripció següent: Sí  
(Les fissures de la primera família es tanquen al ascendir, i les de la segona i tercera ho 
fan al descendir: Sí) 
 
Descripció: Hi ha tres famílies de fissures, dues de les quals són simètriques. La 
primera la formen fissures en el centre de la base de la façana, que tendeixen a 
convergir entre elles al ascendir. La segona i tercera famílies són fissures que s’inicien 
en l’extrem superior de la façana i que al descendir s’inclinen cap als laterals de la 
paret. Són simètriques. 
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A.7.7. Assentament del terreny d’un costat de la façana, la qual compta amb una 
biga de forjat paral·lela al pla de façana encastada en la paret 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es localitzen sota de la coberta, en l’últim pis: No 
Les fissures s’inicien en les obertures: No 
La fissures es situen en una franja vertical: Sí 
Hi ha una sola fissura d’aquest estil per pis: Sí 
Hi ha una biga continguda en la façana: Sí 
Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: S’obren al ascendir 
(Les fissures majors es situen en la part superior de la façana: Sí) 
(Hi ha molt poques obertures en aquesta paret: Sí) 
 
A.7.8. Assentament del terreny d’un costat de la façana, la qual compta amb una 
franja vertical de poca resistència 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es localitzen sota de la coberta, en l’últim pis: No 
Les fissures s’inicien en les obertures: No 
La fissures es situen en una franja vertical: Sí 
Hi ha una sola fissura d’aquest estil per pis: No 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En la zona central de la façana 
Nombre de fissures: Algunes o Moltes 
(Les fissures són paral·leles: Sí) 
(El gruix de les fissures és major a prop de les “línies” què limiten la franja vertical on 
es troben situades: Sí) 
 
A.7.9. Assentament del terreny d’un costat de la façana, la qual té obertures 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es localitzen sota de la coberta, en l’últim pis: No 
Les fissures s’inicien en les obertures: Sí 
Les fissures presenten una sola orientació: Sí 
Les fissures observades estan situades entre les obertures de la façana, en una franja 
vertical al voltant (englobant) d’aquestes obertures: Sí 
Nombre de fissures: Algunes o Moltes 
S’ajusta a la Descripció1 següent: Sí  
(Les fissures de la primera família tenen un gruix constant, mentre que les de la segona 
es tanquen al allunyar-se de les obertures on s’inicien: Sí) 
 
Descripció1: Hi ha dos grups de fissures: El primer va de l’extrem d’una obertura a 
l’extrem oposat de la següent obertura. El segon grup de fissures s’inicien en dos 
extrems oposats de les obertures (on no arriben les fissures del primer grup), i 
tendeixen a allunyar-se. 
 
A.7.10. Contracció de la coberta 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es localitzen sota de la coberta, en l’últim pis: Sí 
Les fissures són paral·leles al pla de coberta: No 
Al descendir, les fissures van cap al centre o cap al lateral de la façana: Cap al centre 
Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: S’obren al ascendir 
(Profunditat: Molta, fins a travessar la façana) 
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A.7.11. Desplaçament horitzontal del terreny sota la façana 
Orientació: Vertical 
Hi ha una única fissura o més d’una: Una 
La fissura continua en el terreny/acera davant la façana: Sí 
Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: Es tanquen al ascendir 
(L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En la zona central de la façana) 
 
A.7.12. Dilatació de la coberta 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es localitzen sota de la coberta, en l’últim pis: Sí 
Les fissures són paral·leles al pla de coberta: Sí 
Al descendir, les fissures van cap al centre o cap al lateral de la façana: Cap al lateral 
Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: S’obren al ascendir 
(Profunditat: Molta, fins a travessar la façana) 
 
A.7.13. Falta armadura de retracció o sistema de curat accelerat mal aplicat 
Orientació: Aleatòria 
Façana formada per panells prefabricats o té un recobriment de morter: Panells 
prefabricats 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Nombre de fissures: Moltes 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Profunditat: Poca) 
 
A.7.14. Falten juntes de dilatació 
Orientació: Vertical 
Hi ha una única fissura o més d’una: Més d’una 
Les fissures es localitzen a sota d’una finestra: No 
Pot tractar-se d’una junta de dilatació oberta: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
Les fissures travessen tota la façana, de dalt a baix: Sí 
(La façana es troba molt exposada a l’acció solar: Sí) 
 
A.7.15. Flexió de l’ampit de la finestra 
Orientació: Vertical 
Hi ha una única fissura o més d’una: Més d’una 
Les fissures es localitzen a sota d’una finestra: Sí 
S’ajusta a la Descripció següent: Sí (també s’accepta UNKNOWN, no s’accepta No) 
(Profunditat: Molta, fins a travessar la façana) 
 
Descripció: Hi ha tres grups de fissures. Dos s’inicien en la base, just sota els extrems 
de l’obertura, i aquestes fissures es tanquen al ascendir. L’altre grup s’inicia just sota 
l’obertura i el seu gruix disminueix al descendir. 
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A.7.16. Gir d’un forjat que es recolza en la façana (paret de càrrega) 
Orientació: Horitzontal 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En la zona central de la façana 
Les fissures es situen a mitja altura d’un(s) pis(os) o segueixen el cantell d’un(s) 
forjat(s): Segueixen el cantell del(s) forjat(s) 
S’observa un bolcament del tram de façana per damunt de les fissures cap a l’interior de 
l’edifici: Sí 
(Hi ha un aixafament de la cara interior de la paret de façana immediatament a sota de la 
posició on apareixen les fissures: Sí) 
(Gruix de fissura: Gran i molt gran (>0,3mm)) 
 
A.7.17. Gradient tèrmic excessiu i falta armadura de cantonada 
Orientació: Inclinada 
Les fissures es localitzen sota de la coberta, en l’últim pis: No 
Les fissures s’inicien en les obertures: Sí 
Les fissures presenten una sola orientació: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
La façana està formada per una paret de formigó: Sí 
Hi ha una obertura prop de la zona afectada: Sí 
Les fissures s’inicien en els angles de l’obertura: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm)) 
(Es preveuen forts gradients tèrmics entre l’interior i l’exterior: Sí) 
 
A.7.18. Obertura de les juntes de dilatació (no són una fissura) 
Hi ha dues formes de diagnosticar aquest afectació segons si hi ha una única junta 
oberta, o més d’una: 
 
Orientació: Vertical 
Hi ha una única fissura o més d’una: Una 
La fissura continua en el terreny/acera davant la façana: No 
Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: Es tanquen al ascendir 
(Pot tractar-se d’una junta de dilatació oberta: Sí) 
(Profunditat: Molta, fins a travessar la façana) 
 
Orientació: Vertical 
Hi ha una única fissura o més d’una: Més d’una 
Les fissures es localitzen a sota d’una finestra: No 
Pot tractar-se d’una junta de dilatació oberta: Sí 
(Les fissures s’obren o es tanquen (gruix) al ascendir: Es tanquen al ascendir) 
(Profunditat: Molta, fins a travessar la façana) 
 
En aquest segon camí d’inferència, la confirmació de què pot ser una junta de dilatació 
oberta és condició necessària per confirmar la patologia 
 
A.7.19. Retracció o falta d’armadura de vora 
Orientació: Horitzontal 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En la zona central de la façana 
La façana està formada per una paret de formigó: Sí 
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Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
Hi ha una obertura prop de la zona afectada: Sí 
Nombre de fissures: Poques o Algunes 
(Gruix de fissura:Mig (de 0,15 a 0,3mm)) 
 
A.7.20. Vinclament de la façana 
Orientació: Horitzontal 
L’afectació es localitza en un lateral de la façana (cantonada de l’edifici), o bé afecta la 
zona central d’aquesta: En la zona central de la façana 
Les fissures es situen a mitja altura d’un(s) pis(os) o segueixen el cantell d’un(s) 
forjat(s): A mitja altura del(s) pis(os) 
S’ajusta a la Descripció següent: Sí (també s’accepta UNKNOWN, no s’accepta No) 
(Gruix de fissura: Gran i molt gran (>0,3mm)) 
 
Descripció: S’observa una deformació de la façana alternativa, és a dir, en un pis la 
paret està deformada cap a l’exterior de l’edifici, i s’observen en aquest punt les 
fissures horitzontals més importants, i en el pis de damunt està deformada cap a 
l’interior de l’edifici. 
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A.8. Fonamentacions 
 
En aquest apartat es recullen les diferents patologies que afecten les fonamentacions 
dels edificis i que pot diagnosticar el sistema expert. 
Hi ha les patologies típiques del formigó armat (oxidació de l’armadura, atac químic, 
etc.), però s’ha prescindit d’aquelles que es manifestaven a través del color, ja que 
aquest no és indicatiu si l’element estructural està en contacte amb el terreny. Tampoc 
s’ha analitzat l’acció del foc, per estar aquests elements protegits d’aquesta acció. 
Només s’han considerat dos elements de fonamentació: les sabates i les bigues de lligat. 
 
Com en els reculls anteriors, entre parèntesi hi ha aquells símptomes que ajuden a 
diagnosticar cada patologia, però que no són imprescindibles per arribar a una 
conclusió. 
 
A.8.1. Atac per sulfats 
Com en anteriors casos, hi ha essencialment dues formes de diagnosticar aquesta 
afectació segons l’estat en què es trobi, a través de l’anàlisi com una fissuració o com 
una falta de formigó si ha causat despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissuració 
Element estructural: Biga de lligat o Sabata 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
S’observa una gran deformació de la superfície de formigó: No 
(Dipòsits blancs: Sí) 
(Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí) 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) ) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
L’element analitzat és una sabata i aqueta es troba descalçada: No 
Signes d’impacte: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Orientació: Aleatòria 
Nombre de fissures: Moltes 
(Dipòsits blancs: Sí) 
(Presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó: Sí) 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) ) 
 
Nota: Si es diagnostica com a fissura en una sabata, caldrà contestar a més: 
Les fissures rodegen el pilar i trenquen la sabata segons un "con": No 
Presència d’òxid: No 
L’element analitzat és una sabata i aqueta es troba descalçada: No 
 
Nota: La presència d’aigua rica en sulfats en contacte amb el formigó és condició 
suficient però no necessària per a la diagnosis. Si no hi ha aigua rica en sulfats en 
contacte amb el formigó, llavors o bé s’han d’observar dipòsits blancs o bé el gruix de 
les fissures ha de ser petit, però no poden fallar les dues comprovacions alhora. 
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A.8.2. Atac químic extern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, però només el de la superfície 
 
A.8.3. Atac químic intern 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: Sí, tot 
 
A.8.4. Càrrega de compactació excessiva en el terreny sobre la biga de lligat 
Tipus patologia: Fissuració 
Element estructural: Biga de lligat 
Nombre de fissures: Algunes 
Orientació: Vertical 
Hi ha tres famílies de fissures, una en cada extrem de la biga en la cara superior, i una 
família en el centre en la cara inferior: Sí 
(Gruix de fissura: Mig o Gran (de 0,15 a 1mm) ) 
 
A.8.5. Cop 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
L’element analitzat és una sabata i aqueta es troba descalçada: No 
Hi ha signes d’un impacte: Sí 
 
A.8.6. Coquera 
Tipus de patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En construcció 
 
A.8.7. Fractura d’una sabata de fonamentació què ha estat descalçada 
Segons si es diagnostica com un procés de fissuració o com una falta de formigó 
(patologia en un estadi més avançat), hi ha dues vies d’inferència: 
 
Tipus patologia: Fissuració 
Element estructural: Sabata 
Les fissures rodegen el pilar i trenquen la sabata segons un "con": No 
Presència d’òxid: No 
Nombre de fissures: Una, Poques o Algunes 
L’element analitzat és una sabata i aquesta es troba descalçada: Sí 
Orientació: Vertical 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
L’element analitzat és una sabata i aqueta es troba descalçada: Sí 
 
A.8.8. Oxidació de l’armadura 
Anàlogament als reculls anteriors, es prescindeix d’aquelles dades que només serveixen 
per localitzar l’oxidació en l’espai, de tal forma que només hi ha dues formes de 
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diagnosticar aquesta patologia, com a fissura o com a falta de formigó si es troba més 
avançada. 
 
Tipus patologia: Fissuració 
Nombre de fissures: 1, Poques o Algunes 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
Presència d’òxid: Sí 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
L’element analitzat és una sabata i aqueta es troba descalçada: No 
Signes d’impacte: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: No 
Orientació: Horitzontal o Vertical 
Nombre de fissures: 1, Poques o Algunes 
Les fissures segueixen l’armadura: Sí 
(Presència d’òxid: Sí) 
(Gruix de fissura: Variable) 
 
Nota: En alguns casos, l’observació d’òxid és condició necessària per a la diagnosis, 
per tal de distingir aquesta patologia d’altres de semblants. 
 
Nota: Si es diagnostica com a fissura en una sabata, caldrà contestar a més: 
Les fissures rodegen el pilar i trenquen la sabata segons un "con": No 
L’element analitzat és una sabata i aqueta es troba descalçada: No 
 
A.8.9. Punxonament 
Tipus patologia: Fissuració 
Element estructural: Sabata 
Les fissures rodegen el pilar i trenquen la sabata segons un "con": Sí 
(Profunditat de les fissures: Travessen l’element) 
(Gruix de fissura: Gran (de 0,3 a 1mm)) 
 
A.8.10. Reacció àlcali-àrid 
Abans de fer el recull dels símptomes, cal recordar que aquesta patologia depèn dels 
materials emprats per fer el formigó, i per tant es sol presentar de forma generalitzada. 
Com per altres patologies, el sistema expert pot diagnosticar aquesta patologia 
principalment per dos camins, depenent de si només hi ha fissures o bé si aquestes ja 
han progressat fins causar despreniments: 
 
Tipus patologia: Fissuració 
Nombre de fissures: Moltes 
Orientació: Aleatòria 
Deformació de la superfície: Sí 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
(Gruix de fissura: Petit (<0,15mm) ) 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
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Tipus patologia: Falta de formigó 
Es pot disgregar el formigó amb la mà: No 
Data en què sorgeix l’afectació: En servei 
L’element analitzat és una sabata i aqueta es troba descalçada: No 
Signes d’impacte: No 
Presència de fissures: Sí 
Les fissures formen una xarxa: Sí 
Nombre de fissures: Moltes 
Deformació de la superfície: Sí 
(L’afectació apareix entre 2 i 5 anys des de la construcció: Sí) 
 
Nota: Si es diagnostica com a fissura en una sabata, caldrà contestar a més: 
Les fissures rodegen el pilar i trenquen la sabata segons un "con": No 
Presència d’òxid: No 
 
A.8.11. Retracció hidràulica de la biga de lligat, què es troba encastada en els 
extrems 
Tipus patologia: Fissuració 
Element estructural: Biga de lligat 
Nombre de fissures: Una 
Presència d’òxid: No 
La fissura es situa en el centre de la biga: Sí 
Orientació: Vertical 
(Gruix de fissura: Petit o Mig (<0,3mm) ) 
(Profunditat de les fissures: Travessen l’element) 
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A.9. Elements metàl·lics 
 
En aquest apartat es recullen les principals afectacions què es poden trobar en 
l’estructura metàl·lica d’un edifici (centrada en l’acer). Com en els altres reculls, els 
símptomes què no resulten imprescindibles per a la diagnosis es troben entre parèntesis. 
 
 
A.9.1. Falta material d’aportació en la soldadura 
Tipus de patologia: Problemes en les unions 
La unió analitzada és cargolada o soldada: Unió soldada 
S’observen petits foradets o discontinuïtats grans en la unió: Sí 
La discontinuïtat (forats) es situa entre les peces a unir (falta material aportació)  o en el 
propi cordó de soldadura: Entre les peces a unir 
(Es tracta d’una soldadura a topall: Sí) 
 
A.9.2. Flexió d’un pilar 
Tipus de patologia: Deformació de l’element 
Tipus d’element: Pilar 
Hi ha un desplaçament relatiu important entre la base i el cap del pilar: Sí 
La deformació s’ha presentat de forma progressiva o bé de cop: De forma progressiva 
(L’estructura està sotmesa a fortes càrregues horitzontals: Sí) 
(L’element està sotmès a fortes compressions: No) 
 
A.9.3. Flexió d’una biga 
Tipus de patologia: Deformació de l’element 
Tipus d’element: Biga 
Es deforma segons el pla fort o dèbil: Segons el pla fort o UNKNOWN 
La deformació s’ha presentat de forma progressiva o bé de cop: De forma progressiva 
(L’element està sotmès a fortes compressions: No) 
(La deformació s’ha presentat de forma progressiva o bé de cop: També s’accepta 
UNKNOWN) 
 
Nota: Segons el pla dèbil les bigues de forjat solen estar travades pel forjat, i no flecten 
ni vinclen, en general en aquest pla. 
 
A.9.4. Mala execució de la perforació, què és massa gran, o bé mal estrenyement 
del cargol 
Tipus de patologia: Problemes en les unions 
La unió analitzada és cargolada o soldada: Unió cargolada 
El cargol no ajusta bé, es mou o bé està introduït esbiaixat: Es mou 
 
A.9.5. Mala execució de la perforació, què segurament, presenta rebaves 
Tipus de patologia: Problemes en les unions 
La unió analitzada és cargolada o soldada: Unió cargolada 
El cargol no ajusta bé, es mou o bé està introduït esbiaixat: Està esbiaixat 
 
A.9.6. Mala execució de la soldadura, amb la unió de tres cordons 
Tipus de patologia: Problemes en les unions 
La unió analitzada és cargolada o soldada: Unió soldada 
S’observen petits foradets o discontinuïtats grans en la unió: No 
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S’observa una petita fissura en la soldadura: Sí 
Hi ha tres cordons de soldadura concurrents en un mateix punt: Sí 
 
A.9.7. Mossegada 
Tipus de patologia: Problemes en les unions 
La unió analitzada és cargolada o soldada: Unió soldada 
S’observen petits foradets o discontinuïtats grans en la unió: Sí 
La discontinuïtat (forats) es situa entre les peces a unir (falta material aportació)  o en el 
propi cordó de soldadura: En el cordó de soldadura 
Els foradets afecten la part central del cordó de soldadura o bé el límit d’aquest amb les 
peces a unir: En el límit cordó-peça 
 
A.9.8.Oxidació general d’una zona poc protegida 
Tipus de patologia: Oxidació 
L’oxidació es presenta de forma generalitzada en una zona de l’element o bé es presenta 
en forma de petits punts d’òxid: Generalitzada en una zona 
(Element en contacte puntual amb l’aigua, o en un ambient de gran humitat: Sí) 
 
A.9.9. Oxidació, afavorida per la presència de clorurs en l’ambient 
Tipus de patologia: Oxidació 
L’oxidació es presenta de forma generalitzada en una zona de l’element o bé es presenta 
en forma de petits punts d’òxid: petits punts d’òxid 
(L’edifici es troba a prop del mar, o en un ambient ric en clorurs: Sí) 
 
A.9.10. Picadures 
Tipus de patologia: Problemes en les unions 
La unió analitzada és cargolada o soldada: Unió soldada 
S’observen petits foradets o discontinuïtats grans en la unió: Sí 
La discontinuïtat (forats) es situa entre les peces a unir (falta material aportació)  o en el 
propi cordó de soldadura: En el cordó de soldadura 
Els foradets afecten la part central del cordó de soldadura o bé el límit d’aquest amb les 
peces a unir: En el centre del cordó 
 
A.9.11. Soldadura de xapes amb un gruix massa diferent 
Tipus de patologia: Problemes en les unions 
La unió analitzada és cargolada o soldada: Unió soldada 
S’observen petits foradets o discontinuïtats grans en la unió: No 
S’observa una petita fissura en la soldadura: Sí 
Hi ha tres cordons de soldadura concurrents en un mateix punt: No 
(Les xapes unides tenen gruixos força diferents: Sí, no s’accepta un No) 
 
A.9.12. Vinclament d’un pilar 
Tipus de patologia: Deformació de l’element 
Tipus d’element: Pilar 
La deformació s’ha presentat de forma progressiva o bé de cop: De cop 
(Hi ha un desplaçament relatiu important entre la base i el cap del pilar: No) 
(L’element està sotmès a fortes compressions: Sí) 
 
 
 



Annex A: Recull de les patologies que pot diagnosticar el sistema expert 

A93 

A.9.13. Vinclament d’una biga 
Tipus de patologia: Deformació de l’element 
Tipus d’element: Biga 
Es deforma segons el pla fort o dèbil: Segons el pla fort o UNKNOWN 
La deformació s’ha presentat de forma progressiva o bé de cop: De cop 
(L’element està sotmès a fortes compressions: Sí) 
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A.10. Elements de fusta 
 
En aquest apartat es recullen els símptomes que caracteritzen cadascuna de les 
afectacions considerades en els elements de fusta. Com en elements anteriors, aquelles 
característiques que no són imprescindibles per a la diagnosis o les opcions que donen 
lloc a una diagnosis menys segura, es mostren entre parèntesis. 
 
A.10.1. Dessecació de la fusta 
Tipus de patologia: Discontinuïtats en la fusta 
Quin tipus de discontinuïtat s’observa, forats petits o bé esquerdes: Esquerdes 
Aquestes esquerdes són longitudinals (segons les vetes) o circumferencials (segons els 
anells) en l’element de fusta: Circumferencials (segons anells) 
Baixa humitat de forma sostinguda: Sí 
(Baixa humitat de forma sostinguda: També es pot acceptar UNKNOWN) 
 
A.10.2. Foc 
Tipus de patologia: Color estrany 
Quin color resulta estrany: Negre 
L’element s’ha vist afectat per un incendi: Sí 
(L’element s’ha vist afectat per un incendi: També es pot acceptar UNKNOWN) 
 
A.10.3. Gelada de la fusta 
Tipus de patologia: Discontinuïtats en la fusta 
Quin tipus de discontinuïtat s’observa, forats petits o bé esquerdes: Esquerdes 
Aquestes esquerdes són longitudinals (segons les vetes) o circumferencials (segons els 
anells) en l’element de fusta: Longitudinals (segons les vetes) 
L’element està sotmès a gelades de forma puntual: Sí 
(L’element està sotmès a gelades de forma puntual:També es pot acceptar UNKNOWN) 
 
A.10.4. Guerxament 
Tipus de patologia: Deformació- Rotació i escurçament 
Es produeixen períodes alterns de gran i mínima humitat: Sí 
 
A.10.5. Presència d’insectes que ataquen la fusta 
Tipus de patologia: Discontinuïtats en la fusta 
Quin tipus de discontinuïtat s’observa, forats petits o bé esquerdes: Petits forats 
 
A.10.6. Presència de fongs 
Tipus de patologia: Color estrany 
Quin color resulta estrany: Blanc o Marró clar 
La fusta es troba en estat de putrefacció: Sí 
Rang de temperatures habitual entre 0ºC i 40ºC: Sí 
La humitat relativa és superior al 25% de forma habitual: Sí 
(Quin color resulta estrany: També es pot acceptar UNKNOWN) 
 
 
 


