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I 

Resum 

És conegut que la resistència a tracció del formigó és escassa, si la comparem amb la 
seva resistència a compressió, i que s’utilitzen les armadures a la zona traccionada per a 
resistir aquests esforços. No obstant, en el formigó armat és normal que s’obrin petites 
fissures fruit d’aquest fet. 

Aquest treball es centra en la fissuració per tracció d’elements de formigó armat i, en 
particular, en el càlcul de l’obertura de les fissures.  

L’experiència ens porta sovint a restar importància a aquest càlcul, el qual per a 
elements habituals d’estructures d’edificació, com en el cas de les bigues o jàsseres, no sol 
ser determinant. No és així en el cas particular de les pantalles de fonamentació, que degut 
als seus grans recobriments és molt probable que la limitació de la fissuració sigui més 
restrictiva que el dimensionat a flexió. A més, alguns programes de càlcul obvien l’esforç 
axial, degut a pes propi, que tenen les pantalles, a l’hora comprovar l’Estat Límit de 
Fissuració. Una compressió que al tractar-se d’un element vertical de gran envergadura pot 
ser molt important i per tant hauria de ser tinguda en compte alhora de calcular l’obertura de 
la fissura. 

Amb tot, desprès de fer una breu explicació del fenomen de la fissuració, així com de fer 
un repàs de l’actual instrucció de formigó i d’algunes de les anteriors, s’ha resolt el càlcul de 
l’obertura de fissura, per a seccions rectangulars amb armadura superior i inferior, tenint en 
compte l’esforç axial de compressió, i s’ha elaborat un full de càlcul per a fer-ne el càlcul de 
manera pràctica. 
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1. Introducció 

El formigó en massa presenta una bona resistència a compressió, com els hi passa a les 
pedres naturals, però ofereix una molt escassa resistència a la tracció, per lo que resulta 
inadequat per a peces que hagin de treballar a flexió o tracció. Però si es reforça el formigó 
en massa disposant barres d’acer en les zones a tracció, el material resultant, anomenat 
formigó armat , està en condicions de resistir les diferents esforços que es presenten a les 
construccions. 1 

Tota estructura ha de reunir les condicions adequades amb l’objectiu de que pugui rendir 
el servei per a la qual ha estat projectada. Particularment les estructures de formigó armat a 
més de reunir les condicions de seguretat necessàries davant els Estats Límit Últims (ELU), 
també han de comprovar-se totes aquelles situacions que col·loquen a una estructura fora 
del servei per raons funcionals, de comoditat, d’aspecte o de durabilitat que s’inclouen sota 
la denominació d’Estats Límit de Servei (ELS). 

Per raons de durabilitat, i a vegades també funcionals i d’aspecte, és necessària la 
comprovació de l’Estat Límit de Fissuració que es presenta a la EHE-08 en forma d’article 
dins el capítol dedicat al càlculs relatius a els Estats Límit de Servei. 

En estructures de formigó armat sol ser inevitable l’aparició de fissures, que no suposen 
un inconvenient per a la seva utilització normal, sempre que es limiti l’obertura d’aquestes a 
un valor determinat, que depèn de les condicions ambientals en les quals es troba l’element 
a estudiar. 

La normativa actual: Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) defineix uns criteris de 
comprovació per a la fissuració per tracció que consisteixen en comprovar que l’obertura de 
fissura no supera un valor màxim preestablert. Comprovació que només ha de realitzar-se 
en el cas de que la tensió en la fibra més traccionada superi la resistència mitja a 
flexotracció. 

Quan es dóna el cas en el qual la tensió en la fibra més traccionada supera la 
resistència mitja a flexotracció considerem que el formigó es trenca per la part traccionada 
de manera que s’obre una fissura fins a l’eix de la fibra neutra de la peça que fa que 
menyspreem la capacitat resistent a tracció del formigó, deduint així que a la zona on el 
formigó està fissurat només treballen les armadures. 

 

 

 

 

Figura 1.1. Tensions en una biga sotmesa a flexió simple 
  

                                                           
1
 JIMÉNEZ MONTOYA, P., GARCÍA MESEGUER, Á. i MORÁN CABRÉ, F., Hormigón Armado. 14a , 4a tirada 

rev 2004, basada en la EHE ajustada al Código Modelo y al Eurocódigo. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, pàg. 160. 
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Per a calcular l’allargament mitjà de les armadures la formulació inclou dos valors de 
tensió de l’armadura traccionada (una en situació de servei i suposant la secció fissurada, i 
una altra corresponent a l’instant en que es produeix la primera fissura), però la normativa 
només especifica com s’han d’obtenir aquestes tensions pel cas d’elements sotmesos a 
flexió simple (Anejo 8 de la EHE-08). En tot cas, ja sigui per un element sotmès a flexió 
simple o a flexió composta, per a determinar els dos valors de tensió de l’armadura 
traccionada cal determinar, primer, el moment d’inèrcia de la secció fissurada i per això és 
necessari conèixer la posició de la fibra neutra (profunditat relativa). 

La motivació principal d’aquest projecte és resoldre el càlcul de la fissuració en elements 
de formigó armat sotmesos a flexió composta, és a dir quan en la secció es generen 
esforços de flexió i axials a la vegada. La consideració de l’esforç axial permet reduir el valor 
de l’obertura característica, si aquest és de compressió.  

Un cas particular és el de les pantalles de fonamentació, aquestes degut als grans 
recobriments que han de tenir, per ser peces formigonades contra el terreny, el càlcul de 
l’obertura de fissura sol ser determinant en quan al dimensionat i comprovació de la secció. 

L’objectiu d’aquest projecte és per una banda l’estudi de la fissuració des de la seva 
vessant més teòrica, s’ha centrat aquest en la que és produïda per les tensions de tracció, i 
per altra, es proposa la creació d’una eina informàtica que permeti executar el càlcul d’una 
forma senzilla concretament en les seccions rectangulars sotmeses a flexió simple o 
composta. 

El treball s’estructura de la següent forma: en el capítol 2 es fa una revisióde la 
fissuració des de la vessant històrica fins als càlculs que proposa la normativa actual de 
formigó, fent una breu explicació del mètode del Estats Límit així com l’aplicació de les 
combinacions de les accions segons el Codi Tècnic i l’EHE-08. En el capítol 3 es planteja i 
es resol el problema del càlcul de l’obertura de la fissura quan ens trobem en el cas de flexió 
composta i s’explica pas a pas la construcció del full de càlcul, així com de la macro inclosa 
per a la resolució del problema. En el capítol 4 es proposen tres exemples o casos pràctics a 
partir dels quals s’extrauran algunes conclusions. Finalment, en el capítol 5 es fa un resum 
de les principals conclusions d’aquest treball. 
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2. Antecedents 

En sentit estricte, el càlcul d’una estructura consisteix en comprovar que es satisfan les 
condicions d’equilibri d’esforços i de compatibilitat de deformacions. Però en el seu sentit 
més ampli, el càlcul d’una estructura inclou també la fase prèvia d’establiment del tipus 
estructural. Aquest procés es composa normalment, qualsevol que sigui el material 
constituent de l’estructura, de les següents etapes 2 (figura 2.1): 

En el nostre cas ens trobem dins el càlcul de seccions, concretament en l’apartat de 
comprovació, on si no es compleixen els criteris caldrà tornar a l’esquema estructural. 
També es pot donar el cas que a partir del càlcul de l’obertura de la fissura acabem 
dimensionant la secció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Procés de càlcul d’una estructura 
 

 

  

                                                           
2
 JIMÉNEZ MONTOYA, P., GARCÍA MESEGUER, Á. i MORÁN CABRÉ, F., Hormigón Armado. 14a , 4a tirada 

rev 2004, basada en la EHE ajustada al Código Modelo y al Eurocódigo. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, pàg. 211. 
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Fins fa gairebé tres dècades, era habitual dimensionar les estructures de formigó 
comparant les tensions màximes obtingudes sota l’acció de les càrregues de servei amb 
unes tensions admissibles definides de manera convencional. Després de la generalització 
del “Cálculo en Rotura” i la experiència adquirida, es va observar que garantint un marge de 
seguretat adequat durant la comprovació dels Estats Límit Últims (ELU) no s’aconseguia 
sempre un bon comportament en servei dels elements estructurals. Per tant, va quedar de 
manifest la necessitat de comprovar també els Estats Límit de Servei o Utilització (ELS). 

En la comprovació de cada ELS, habitualment es compara la predicció del valor que pot 
adoptar una variable, com per exemple l’ample de fissura, amb un valor límit que no pot ser 
superat. 3 

2.1. Fissuració en elements de formigó armat 

Per centrar el tema es defineix que és una fissura, i per què no s’anomenen esquerdes, 
escletxes o d’altres sinònims que es podem trobar en un diccionari d’ús comú. 

Les definicions que s’han trobat per a les paraules fissura, esquerda o escletxa en 
diccionaris.cat, coincideixen en que es tracta d’una obertura. Algunes concreten en que és 
estreta, altres longitudinal i allargada, en un cos sòlid o entre dos cossos. De totes, la que 
dóna sentit a la utilització de la paraula fissura és una de les seves accepcions: Defecte que 
encara és petit però pot empitjorar: l’economia del país té greus fissures. 

Alhora de definir les fissures en el formigó armat s’han trobat vàries taules per organitzar 
els tipus de fissures que es poden produir en el formigó. De totes les definicions, per la seva 
concreció i alhora claredat, s’ha utilitzat com a referència la descripció que fa Calavera en el 
seu llibre (2005). 

Com hem indicat abans la fissuració és un fenomen inherent al formigó armat i gairebé 
inevitable en aquest tipus d’estructures, només podem reduir-lo a límits raonables. Aquests 
límits estan directament lligats als diferents tipus de riscos derivats de la fissuració. Existeix 
el risc de corrosió de les armadures, o l’afectació a la estanquitat de la estructura en el cas 
de que aquesta fos necessària, el risc sobre la qualitat estètica de la construcció, i/o el risc 
de crear incerteses en els usuaris sobre la seguretat de la estructura. 

Existeixen dos tipus de fissures en el formigó: 

• Fissures estructurals 
• Fissures no estructurals 

  

                                                           
3
 Grupo Español del Hormigón, Estado Límite De Fisuración En El Hormigón Estructural. Madrid: Geho-Ceb, 

1997. 
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Fissures estructurals . Són degudes principalment a que les tensions del formigó 
superen la seva resistència a tracció, produïdes per els esforços derivats de l’aplicació de 
les accions exteriors o de deformacions imposades. 

Aquest tipus de fissures poden tenir orígens diversos. Un primer on aquestes són 
degudes al allargament de la armadura, típiques en els casos de peces en tracció o en flexió 
simple o composta. Es tracta d’un fenomen produït per l’impossibilitat que té el formigó per a 
seguir les deformacions de les armadures, on tot l’esforç de tracció estarà exercit per la 
armadura. Un segon on les fissures són degudes a les tensions de tracció en el formigó, 
podria ser un cas típic el de les fissures inclinades de l’esforç tallant, i un tercer on les 
fissures son degudes a una compressió excessiva del formigó. 

En els tres casos es pot afirmar que les fissures en el formigó es produeixen degut a la 
baixa resistència que té aquest material a tracció, així si féssim un anàlisi de tensions a una 
peça sotmesa a qualsevol tipus de sol·licitació, aquest determinaria que les fissures 
apareixen paral·leles a les línies de compressió i perpendiculars a les de tracció. 

 

 

 

 
Figura 2.2. Fissures com a conseqüència de la flexió (Calderón, 2008) 

 

 

 

 

Figura 2.3. Fissures originada per esforç tallant (Calderón, 2008) 

Fissures no estructurals . Són les produïdes en el formigó, bé abans del seu 
enduriment, bé després del seu enduriment, però sempre generades per causes 
intrínseques, es a dir al comportament dels seus constituents. 

La formació de fissures no estructurals està lligada a l’evolució i característiques de la 
resistència i la deformabilitat del formigó a tracció. Les causes principals de l’aparició 
d’aquest tipus de fissures són, en el transcurs del primer dia de vida de l’estructura, 
l’assentament plàstic del formigó i la retracció plàstica del mateix, mentre que en estat ja 
endurit, són la contracció tèrmica inicial, la retracció hidràulica i la fissuració en mapa. 
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El control de les fissures no estructurals s’ha de abordar definint adequadament la 
dosificació, fabricació, posada en obra i curat del formigó, mentre que el control de les 
fissures estructurals es pot dur a terme amb el correcte disseny de la estructura.  

La normativa internacional estableix diverses formes de control de l’obertura de fissura, 
de forma directa i indirecta, fixant uns valors màxims que no han de ser superats. Aquests 
valors màxims varien en funció de la classe d’exposició a la que es troba sotmesa la 
estructura per a tenir en compte el possible risc de corrosió de les armadures. 

El present treball es centra en la fissuració deguda a la resposta estructural, i 
específicament en aquella que es deguda a la resposta estructural contra els esforços de 
tracció que es generen a les estructures sotmeses a flexió simple o composta. 

2.2. Evolució històrica del càlcul de la fissuració  

El càlcul de la fissuració en elements de formigó armat, s’estudia des de la teoria 
clàssica enunciada al 1936 per (Saliger, 1940). Han estan proposades diverses teories i 
formules per a la estimació de l’obertura de fissures.  

A continuació s’exposa de forma simplificada el comportament d’una peça sotmesa a 
tracció, d’acord amb els principis bàsics de la teoria clàssica tal i com explica Calderón a la 
seva tesi doctoral (2008). 

• Sigui un prisma de formigó armat amb una barra corrugada baricèntrica i lliure de 
tensions pròpies. 

• Inicialment l’esforç de tracció N serà suportat per la secció conjunta de formigó-acer. En 
el moment en què s’arribi a la tensió de fissuració del formigó, es formarà la primera 
fissura. A partir d’aquest moment, les tensions que abans es repartien entre el formigó i 
l’acer, es transmetran ara únicament per l’acer que cus la fissura. Amb això la barra 
experimentarà un augment brusc de la tensió i l’allargament consegüent, al que s’oposa 
l’adherència entra els dos materials. Per aquest mecanisme, la tensió del formigó, que 
és nul·la junt a la fissura, va augmentant a mesura que ens allunyem de aquesta, en 
tant que la del acer disminueix. La figura 2.4 ens mostra l’estat tensional del formigó y 
de l’acer al produir-se la primera fissura. 
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Figura 2.4. Estat tensional al formar-se la primera fissura (Calderón, 2008) 

• A una certa distància ���� de la primera fissura, la tensió del formigó tornarà a assolir, al 
créixer la càrrega, la tensió de fissuració, produint-se una nova fissura (veure la figura 
2.5). Cal senyalar que, en el cas que hagués existit abans una fissura separada de la 
primera menys de 2·smin la segona fissura no s’hauria format, ja que hauria arribat a 
aquest punt , partint de ambdues fissures, amb tensió inferior a la de fissuració del 
formigó. Per aquest motiu, les fissures en una peça de formigó armat sotmesa a 
esforços de tracció i/o flexió, presenten teòricament separacions compreses entre ���� i 
2·���� (veure la figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Estat tensional al produir-se una segona fissura (Calderón, 2008) 
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Figura 2.6. Interval de formació de la segona fissura (Calderón, 2008) 

• Quan s’arribi a un esquema estable de fissuració de la peça, les fissures progressaran 
en amplada de l’obertura segons augmenti la càrrega, i per tan, la tensió de l’acer. 

Això ens mostra que els estudiosos del formigó armat ven aviat es van adonar de la 
problemàtica de la fissuració, alhora que també es van adonar que aquesta es podia calcular 
a partir de models teòrics que a la pràctica no s’allunyaven molt de la realitat. 

A continuació es realitza un breu anàlisi de les normatives de formigó anteriors a l’actual 
EHE-08 alhora de calcular la fissuració. 

2.3. Breu anàlisi de normatives anteriors a l’actua l 

S’ha estimat oportú l’estudi d’algunes de les normatives anteriors a la actual per tal de 
poder trobar les diferències o similituds en quan al estudi de la fissuració així com a 
l’aproximació al càlcul de l’obertura de fissura. Ja s’ha comentat anteriorment que la 
fissuració és ben coneguda pels teòrics del formigó. El que intentarem fer ara és una 
aproximació a com es calculava l’obertura de fissura en la normativa espanyola i com es 
comprovaven les condicions de fissuració. Per a fer-ho s’han consultat les normatives EH-
73, EH-80, EH-91 i la EHE. 
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2.3.1. EH-73 i EH-80 

Les normatives EH-73 i EH-80 tracten la problemàtica del formigó a partir de la mateixa 
forma de càlcul. Així l’article 44: Comprovació de les condicions de fissuració, de la EH-80 
que és el mateix que l’article 41 de la EH-73. Ambdós descriuen en un primer apartat les 
Generalitats, on es distingeixen tres casos segons: 

Cas I:   Elements interiors en ambient normal. 
Cas II:  Elements interiors en ambient humit o mitjanament agressiu i elements 

exteriors a la intempèrie. 
Cas III:  Elements interiors o exteriors en ambient molt agressiu, o que hagin 

d’assegurar una estanquitat. 

En un segon apartat és una comprovació del diàmetre de les barres, per tal d’assegurar 
que està en bones condicions respecte la fissuració. Per a fer-ho plantegen unes senzilles 
fórmules segons si són barres llises o corrugades i per a cada cas. S’ha comprovat que per 
a barres corrugades era molt més restrictiu aquest apartat. 

En el tercer apartat es comprova la zona de tracció, determinant l’àrea de la zona de la 
secció que és cobaricèntrica amb la armadura de tracció. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7. Secció cobaricèntrica 

En els comentaris de la instrucció i per els casos corrents de peces lineals sotmeses a 
flexió simple, armades amb barres corrugades, la limitació corresponent a les obertures 
màximes de les fissures, es pot comprovar per altres mètodes mitjançant la següent 
expressió: 

�1,5 · 
 + 0,04 ∅�� · ������ − 7,5� � · 10�� ≤  ��à   !"#   � ≮ 0,01 
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on: 
  Recobriment de les armadures, en mm. Ø  Diàmetre de les barres, en mm. � Quantia geomètrica de la armadura de tracció, referida a la secció útil de 
l’ànima. 

γ�  Coeficient de seguretat de la sol·licitació, en Estat Límit Últim. ��� Resistència de càlcul del acer en kp/cm2, amb el γ& corresponent al Estat Límit 

Últim. ��à  Obertura màxima de les fissures amb valors iguals a 0,3mm, 0,2mm o 0,1mm, 
segons es tracti del primer, segon o tercer cas dels mencionats en el primer 
apartat. 

2.3.2. EH-91 

La instrucció EH-91 recull en el seu article 44: Comprovació del Estat Límit de Fissuració 
sota sol·licitacions normals. Aquesta defineix unes obertures característiques de fissura ('() 
segons el tipus d’ambient que encara conserva els tres casos de les normatives anteriors.  

Per al càlcul de l’obertura característica de la fissura en presenten la formulació 
pràcticament calcada a la formulació que fem servir a l’actualitat. Amb la peculiaritat que 
encara es conserva un coeficient )* en funció de si les barres són llises o corrugades. 

Comentar l’apartat 44.4 de aquesta que conté un Mètode simplificat. En aquest se’ns 
indica que no es necessari comprovar l’obertura de fissura si les armadures són corrugades, 
amb uns recobraments determinats i quanties geomètriques mínimes, i amb unes tensions 
de servei en kp/cm2 inferiors a les presentades a la següent taula 2.1. 

Taula 2.1. Aplicació del mètode simplificat (EH-91) 

  Ambient I Ambient II 

Barres 
simples 

Recobriments 
c (mm) 

Quanties Recobriments 
c (mm) 

Quanties 

≥2‰ ≥3‰ ≥3‰ ≥4‰ ≥6‰ 

1Ø10 20 3.500 3.600 30 2.600 2.800 3.200 

1Ø12 20 3.200 3.400 30 2.400 2.500 2.900 

1Ø16 25 3.100 3.200 30 2.000 2.100 2.500 

1Ø20 30 2.800 2.900 35 1.800 1.900 2.100 

1Ø25 35 2.700 2.800 40 1.700 1.800 2.000 

1Ø32 40 2.200 2.300 45 1.500 1.600 1.700 

Grups de 
barres 

Recobriments 
c (mm) 

Quanties Recobriments 
c (mm) 

Quanties 

≥8‰ ≥10‰ ≥6‰ ≥8‰ ≥10‰ 

2Ø16 30 3.700 3.700 35 2.200 2.400 2.900 

2Ø20 35 3.600 3.600 40 2.000 2.300 2.500 

2Ø25 40 3.000 3.300 50 1.500 1.700 1.800 

 
En cas de no complir aquests valors, es poden adoptar recobriments menors, la 

comprovació de l’estat de fissuració ha de fer-se mitjançant el mètode general. 
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2.3.3. EHE 

La EHE, que entrava en vigor el 1999. introdueix un tractament molt minuciós alhora 
d’analitzar el tipus d’ambient al qual estarà sotmès l’estructura i en determina vàries classes 
d’exposició general i també específiques. Això fa que la taula que determina l’obertura 
màxima '�à  estigui desglossada segons aquestes classes d’exposició. Així doncs l’article 
49: Estat Límit de Fissuració amb alguna petita diferència és el precursor de la normativa 
actual. Per tant no entrarem a analitzar-la en profunditat, doncs això és el que farem en un 
dels següents punts. Abans però es descriu com es calcula mitjançant el mètode dels Estat 
Límit i el tema de les combinacions d’accions. 

2.4. El mètode dels Estats Límit 

Fins fa unes dècades, el càlcul del formigó armat es realitzava amb mètodes clàssics (a 
partir de tensions admissibles) i deterministes. Posteriorment es va desenvolupar el mètode 
dels estats límit, que es deriva de una combinació del càlcul dels mètodes de trencament 
(“rotura”) i probabilistes. 

Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les que, de ser superades, es 
pot considerar que l’estructura no compleix alguna de les funcions per la qual ha estat 
projectada. Extret de l’article 8 de la EHE-08. 

Segons la normativa actual hi ha tres tipus d’Estats Límit: 

• Estats Límit Últims 
• Estats Límit de Servei 
• Estat Límit de Durabilitat 

La denominació dels Estats Límit Últims engloba tots aquells que produeixen la fallada 
de l’estructura, per pèrdua d’equilibri, col·lapse o trencament de la mateixa o d’una part 
d’aquesta. 

La denominació dels Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als que no es 
compleixen els requisits de funcionalitat, de comoditat o d’aspecte requerits. 

S’entén per Estat Límit de Durabilitat el produït per les acciones físiques i químiques, 
diferents a les càrregues y accions del anàlisi estructural, que poden degradar les 
característiques del formigó o de les armadures fins a límits inacceptables. 

2.5. Les accions 

Les accions a considerar en el projecte d’una estructura o element estructural seran les 
establertes per la reglamentació específica vigent o en el seu defecte les indicades en la 
instrucció EHE-08. Aquestes es poden classificar la seva naturalesa en accions directes 
(càrregues) i indirectes (deformacions imposades). També es poden classificar segons la 
seva variació en el temps en Accions Permanents (G), Accions Permanents de Valor no 
Constant (G*), Accions Variables (Q) i Accions Accidentals (A). 
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Com a coeficients de seguretat de les accions per a la comprovació dels Estats Límit 
Últims s’adopten els de la taula 2.2. 

Taula 2.2. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la 
evaluació dels Estats Límit Últims 

Tipus d'acció 

Situació persistent o 
transitòria Situació accidental 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 
Permanent de valor no 
constant γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental −  −  γA = 1,00 γA = 1,00 

 

Mentre que per a les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’adopten el valors de la 
taula 2.3. 

Taula 2.3. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la 
evaluació dels Estats Límit de Servei 

Tipus d'acció Efecte favorable Efecte 
desfavorable 

Permanent  γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat 

Armadura 
pretesa γP = 0,95 γP = 1,05 

Armadura 
postesa γP = 0,90 γP = 1,10 

Permanent de valor no constant  γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable  γQ = 0,00 γQ = 1,00 

 

Per altra banda aquestes accions i per a cada una de les situacions estudiades 
s’establiran les possibles combinacions compatibles que es consideraran actuant 
simultàniament per a una comprovació determinada. Cada combinació, en general, estarà 
formada per les accions permanents, una acció variable determinant i una o vàries accions 
variables concomitants. Qualsevol de les accions variables pot ser determinant. 
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Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions de accions es definiran 
d’acord amb els següents criteris: 

ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 

• Situacions permanents o transitòries: 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + �3,*4(,* + + �3,�Ψ6,74(,��8*  

• Situacions accidentals: 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + �9:( + �3,*Ψ*,*4(,* + + �3,�Ψ;,74(,��8*  

• Situacions sísmiques: 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + �9:<,( + + �3,�Ψ;,74(,��8*  

ESTATS LÍMIT DE SERVEI 

Per a aquests Estats Límit es consideraran únicament les situacions de projecte 
persistents o transitòries, en aquest cas les combinacions d’accions es definiran d’acord 
amb els següents criteris: 

• Combinació poc probable o característica: 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + �3,*4(,* + + �3,�Ψ6,74(,��8*  

• Combinació freqüent: 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + �3,*Ψ*,*4(,* + + �3,�Ψ;,74(,��8*  

• Combinació quasipermanent: 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + + �3,�Ψ;,74(,��8*  
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A continuació en la taula 2.4 es presenten els valors dels coeficients de simultaneïtat (Ψ) 
segons el Document Bàsic SE Seguretat Estructural contingut dins el Codi Tècnic de l’ 
Edificació (CTE): 

Taula 2.4. Coeficients de simultaneïtat 

  ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecàrregues superficial d'ús (Categories segons DB-SE-AE)    

 
• Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 

 
• Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,5 0,3 

 
• Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 

 
• Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 

 

• Zones de trànsit i d'aparcament de vehicles lleugers amb un 

pes total inferior a 30kN (Categoria E) 
0,7 0,7 0,6 

 
• Cobertes transitables (Categoria F) (1) (1) (1) 

 

• Cobertes accessibles únicament per a manteniment (Categoria 

G) 
0 0 0 

Neu    

 
• per a altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2 

 
• per a altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 
(1) En les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents a l’ús des del que s’accedeixi. 

La fissuració, o l’Estat Límit de Fissuració, pertany als càlculs relatius als Estats Límit de 
Servei. Article 49 de la EHE-08. 

Per a les comprovacions relatives a l’Estat Límit de Fissuració, els efectes de les accions 
estan constituïts per tensions en les seccions (>) o les obertures de fissura (') que aquestes 
ocasionen, en el seu cas. 
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2.6. Càlcul de l’obertura de fissura segons la norm ativa actual: EHE-08 

A continuació s’exposa la formulació que es proposa a la EHE-08, als articles 49.2.3 i 
49.2.4, per al mètode general de càlcul de l’obertura de fissura en el cas de la fissuració per 
tracció. 

La comprovació general de l’Estat Límit de Fissuració per tracció consisteix a satisfer la 
següent inequació: '( ≤ '�à  

on: 

  '(  Obertura característica de la fissura. 
  '�à  Obertura màxima de fissura definida en la taula 2.5. 

Taula 2.5. Obertura màxima de fissura (EHE-08) 

Classe d’exposició, segons 
article 8 de la EHE 

wmàx [mm] 

Formigó armat  Formigó pretensat  

(per a la combinació 
quasipermanent de accions) 

(per a la combinació freqüent de 
accions) 

I 0,4 0,2 

IIa,IIb,H 0,3    0,2(1)  

IIIa, IIIb, IV, F, Qa(2) 0,2 
Descompressió 

IIIc, Qb(2), Qc(2) 0,1 
 
(1) Addicionalment s’haurà de comprovar que les armadures actives es trobin a la zona comprimida de la 

secció, sota la combinació quasipermanent de les accions. 
(2) La limitació relativa a la classe Q només serà d’aplicació en cas de que el atac químic pugui afectar a la 

armadura. En altres casos, s’aplicarà la limitació corresponent a la classe general corresponent. 

Aquesta comprovació només ha de realitzar-se quan la tensió de la fibra més 
traccionada del formigó superi la resistència mitja a flexotracció fct,m,fl d’acord amb l’article 
39.1 de la EHE-08. 

�DE,� = 0,30 · �D(;/I     JKL !    �D( ≤ 50M/""; 

�DE,� = 0,58 · �D(*/;     JKL !    �D( > 50M/""; 

�DE,�,�P = max {T1,6 − ℎ/1000)�DE,� ; �DE,� } 
En totes aquestes fórmules les unitats son N i mm. 

L’obertura característica de fissura es calcula mitjançant la següent expressió: 

'( = Z · [� · \&� 
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on: 

Z Coeficient que relaciona l’obertura mitja de fissura amb el valor característic i 
val 1,3 per a fissuració produïda per accions indirectes i 1,7 per a la resta de 
casos. 

[�  Separació mitja de les fissures expressada en mil·límetres. 

[� = 2
 + 0,2[ + 0,4)* ∅:D,^��D_ç:&  

\&� Allargament mitjà de les armadures, tenint en compte la col·laboració del 
formigó entre fissures. 

\&� = >&a& �1 − ); b>&c>& d;� ≥ 0,4 >&a& 


  Recobriment de les armadures traccionades. 

[  Distància entre barres longitudinals. Si s>15Ø es prendrà s=15Ø. 
En el cas de bigues armades amb n barres, es prendrà s=b/n essent b l’ample 
de la biga. 

)* Coeficient que representa la influència del diagrama de traccions a la secció, 
de valor: 

)* = \* + \;8\*  

on \* i \; són les deformacions màxima i mínima calculades en secció fissurada, en els 
límits de la zona traccionada (figura 2.8) 

 

 

 

 

 

FLEXIÓ SIMPLE 
K1=0,125 

TRACCIÓ COMPOSTA 
0,125<K1<0,250 

TRACCIÓ SIMPLE 
K1=0,250 

Figura 2.8. Coeficient k1 (EHE-08) 

Ø Diàmetre de la barra traccionada més gruixuda o diàmetre equivalent en el 
cas de grup de barres. 

:D,^��D_ç Àrea de formigó de la zona de recobriment, definida en la figura 2.9, on les 

barres a tracció influeixen de forma efectiva en la obertura de fissura. 
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:&  Secció total de les armadures situades a l’àrea :D,^��D_ç. 
>&  Tensió de servei de la armadura passiva en la hipòtesis de secció fissurada. 

a&   Mòdul de deformació longitudinal de l’acer. 

 ); Coeficient de valor 1,0 per als casos de càrrega instantània no repetida i 0,5 
per a la resta de casos. 

>&c  Tensió de la armadura en la secció fissurada en el instant en que es fissura el 
formigó, lo qual suposa que succeeix quan la tensió de tracció a la fibra més 
traccionada de formigó arriba al valor fctm,fl (apartat 39.1 abans esmentat) 

 

 

 

 

 

CAS 1 
BIGUES AMB s≤15Ø 

 

 

 

 

CAS 2 
BIGUES AMB s≤15Ø 

 

 

 

 

CAS 3 
BIGUES PLANES, MURS, LLOSES AMB s>15Ø 
Figura 2.9. Àrea eficaç del formigó (EHE-08) 
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Per al cas de peces formigonades contra el terreny, es podrà adoptar per al càlcul de 
l’ample de fissura, el recobriment nominal corresponent a la classe d’exposició, d’acord amb 
les taules 2.6, 2.7 i 2.8. 

Taula 2.6. rmin (mm), classes generals d’exposició I i II (EHE-08) 

Classe 
d'exposició Tipus de ciment 

Resistència 
característica 
del formigó    

[N/mm2] 

Vida útil del projecte 
(tg), (anys) 

50 100 

I Qualsevol fck ≥ 25 15 25 

II a 

CEM I 
25 ≤ fck < 40 15 25 

fck ≥ 40 10 20 

Altres tipus de ciments o en el 
cas d'ús d'adicions al formigó 

25 ≤ fck < 40 20 30 

fck ≥ 40 15 25 

II b 

CEM I 
25 ≤ fck < 40 20 30 

fck ≥ 40 15 25 

Altres tipus de ciments o en el 
cas d'ús d'adicions al formigó 

25 ≤ fck < 40 25 35 

fck ≥ 40 20 30 

 

Taula 2.7. rmin (mm), classes generals d’exposició III i IV (EHE-08) 

Formigó Ciment 
Vida útil     

del projecte 
(tg), (anys) 

Classe general d'exposició 

IIIa IIIb IIIc IV 

Armat 

CEM III/A, CEM III/B, CEM IV, 
CEM II/B-S, B-P, B-V, A-D o 
formigó amb adició de 
microsílice superior al 6% o de 
cendres volants superior al 20% 

50 25 30 35 35 

100 30 35 40 40 

Resta de ciments utilitzables 
50 45 40 * * 

100 65 * * * 

Pretensat 

CEM II/A-D o bé amb adició de 
fum de sílice superior al 6% 

50 30 35 40 40 

100 35 40 45 45 

Resta de ciments utilitzables, 
segons l'Article 26º 

50 65 45 * * 

100 * * * * 
(*) Aquestes situacions obligarien a un recobriments excessius, desaconsellables des de un punt de 

vista de l’execució del element. 
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Taula 2.8. rmin (mm), classes específiques d’exposició (EHE-08) 

Classe 
d'exposició Tipus de ciment 

Resistència 
característica del 
formigó    [N/mm2] 

Vida útil del projecte 
(tg), (anys) 

50 100 

H 

CEM III 
25 ≤ fck < 40 25 50 

fck ≥ 40 15 25 

Altres tipus de ciments 
25 ≤ fck < 40 20 35 

fck ≥ 40 10 20 

F 

CEM I I/A-D 
25 ≤ fck < 40 25 50 

fck ≥ 40 15 35 

CEM III 
25 ≤ fck < 40 40 75 

fck ≥ 40 20 40 

Altres tipus de ciments o en el cas 
d'ús d'adicions al formigó 

25 ≤ fck < 40 20 40 

fck ≥ 40 10 20 

E(1) Qualsevol 
25 ≤ fck < 40 40 80 

fck ≥ 40 20 35 

Qa 

CEM III, CEM IV, CEM II/B-S, B-P, B-
V, A-D, o formigó amb adició de 
microsílice superior al 6% o de 
cendres volants superior al 20% 

- 40 55 

Resta de ciments utilitzables - * * 

Qb, Qc Qualsevol - (2) (2) 

(*) Aquestes situacions obligarien a un recobriments excessius 
(1) Aquests valors corresponen a condicions moderadament dures de abrasió. En el cas de que es 

prevegi una forta abrasió, serà necessari realitzar un estudi detallat. 
(2) L’Autor del projecte haurà de fixar aquests valors de recobriment mínim i, en el seu cas, mesures 

addicionals, al objecte de que es garanteixi adequadament la protecció del formigó i de les 
armadures contra la agressió química concreta de la qual es tracti. 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura 
(incloent cèrcols i estreps) i la superfície del formigó més propera. 

Als efectes de la EHE, es defineix com recobriment mínim d’una armadura passiva 
aquell que s’ha de complir en qualsevol punt de la mateixa. Per a garantir aquests valors 
mínims, es prescriurà en el projecte un valor nominal del recobriment rnom, definit com: 

L�j� = L��� + ∆L 

on: 

 L�j� Recobriment nominal 
 L�í� Recobriment mínim 
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∆L Marge de recobriment, en funció del nivell de control d’execució, i el seu valor 
serà: 

   0mm   en elements prefabricats amb control intens de execució 
5mm  en el cas d¡elements in situ amb un nivell intens de 

control d’execució 
   10mm  en la resta de casos 

2.7. Proposta d’estudi 

La normativa no especifica com s’han de calcular les tensions >& i >&c  quan existeix 
esforç axial, a més de moment flector, per lo tant aquí és on centrarem la major part de 
l’esforç en la resolució de la formulació que ens porti a determinar l’ample de fissura en 
seccions rectangulars sotmeses a esforços de flexió simple, flexió composta. 

D’altra banda es pretén generar una aplicació informàtica, mitjançant un full de càlcul, 
que permeti calcular l’obertura de fissura '(, i alhora que sigui senzilla de seguir per a 
l’usuari final d’aquesta. 
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3. Resolució 

El procés de càlcul de l’obertura de fissura, tal com especifica l’article de l’apartat 49.2.3 
de la EHE-08 (tractat en l’apartat 2.6 d’aquest projecte), queda bastant acotat per unes 
fórmules de senzilla aplicació. De tots els càlculs que s’han de fer per a obtenir l’obertura 
característica de fissura ('(), només el càlcul de la tensió de servei de la armadura passiva 
en la hipòtesis de secció fissurada (>&) i la tensió de l’armadura en la secció fissurada en el 
instant en què es fissura el formigó (>&c) són les que es poden calcular d’una manera més 
precisa. Per altra banda es pretén calcular l’obertura de la fissura tant en el cas d’una flexió 
simple com en el cas d’una flexió composta. 

Per a efectuar el càlcul partirem d’unes dades inicials que coneixem (materials, 
geometria de la secció, disposició dels armats, esforços, etc.) a partir de les quals es poden 
fer uns càlculs previs. En aquests determinarem la resistència característica del formigó 
(�D(), la resistència mitja a tracció (�DE�) (art. 39.1 de la EHE-08), el mòdul de deformació 
longitudinal del formigó (aD) (art. 39.6 de la EHE-08), el coeficient d’equivalència, resultat de 
dividir el mòdul del acer pel mòdul del formigó (mn) i calcularem l’àrea eficaç del formigó 
(:D,^��D_ç) segons la figura 49.2.4.b de la EHE-08 (figura 2.9). 

Es calcula l’àrea de la secció homogeneïtzada (:oj�), seguidament el centre de 
gravetat de la secció homogeneïtzada (poj�) per tal de poder calcular la inèrcia 
homogeneïtzada (qoj�) de la següent forma: 

:oj� = Àrea del formigó + Tni − 1) · + Àrees dxarmadures 

poj� = ℎ − ∑ ÀLKK[ J!L
n!{[ · T|n[}àm
n! |K{ [K~ 
Km}LK |K �L!�K}!} ! {! 
�}! "0"):oj�  

qoj� =  + qmèL
nK[ J!L
n!{[ + ÀLKK[ ·  T|n[}àm
n! |K{ 
Km}LK |K �L!�K}!} !: poj�); 

Es calcula ara la profunditat de la fibra neutra a la secció fissurada (p��&) Per a calcular-

la utilitzarem un programa informàtic, més endavant s’explicarà perquè s’ha optat per aquest 
mètode. Seguidament es calcularà l’àrea de la secció fissurada (:��&) i la seva inèrcia (q��&) 

de la següent forma. 

:��& = ℎ · p��& + Tmn − 1) · + ÀLKK[ J!L
n!{[  
q��& =  + qmèL
nK[ J!L
n!{[ + ÀLKK[ ·  T|n[}àm
n! |K{ 
Km}LK |K �L!�K}!} !: p��&); 

Assumint tant per :��& com per q��& que el nou cantell de formigó és ara p��&. 
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A partir de les dades de la secció homogeneïtzada calculem el moment de fissuració o 
moment crític: (���&). Partim de la formulació que relaciona moments i tensions (tal com es 

mostra en la figura 3.1): 

>T�) = � · ��q  →  � =  >T�) · q�� 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Relació entre moments i tensions 

Assumim que la tensió límit que suporta la fibra de formigó més traccionada és igual a la 
resistència mitja a tracció (�DE�), tenint en consideració que la tensió provocada per l’esforç 
axial sobre la secció >_ �_P (positiu si és compresssió) ajuda a tancar la fissura. 

>_ �_P = M:oj� 

L’expressió del moment de fissuració és la següent: 

���& = b�DE� + M:oj�d · qoj��ℎ 2� � 

Un cop oberta la fissura assumim que aquesta arribarà fins a la altura de p��&. 

Un cop tenim ���& definim que tot moment � que estigui per sota del valor crític no 

obrirà la fissura o ho farà per altres causes. Mentre que els valors de � que estiguin per 
sobre de ���& seran els que s’estudiaran per tal de obtenir l’obertura de la fissura '(. 

Per altra banda, tenint en compte que l’esforç axial de càlcul recau sobre el centre de 
gravetat de la secció bruta (ℎ 2⁄ ) s’ha de composar un nou moment, el qual anomenarem �∗, que reculli l’excentricitat de l’axial en la posició de la secció fissurada (veure la figura 
3.2). 

  

� 
 

� 
 

J \T�) 
>T�) 

�� 
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Figura 3.2. Moment més axial en secció fissurada 

�∗ = � + M · �p��& − ℎ 2� � 

Les tensions (del formigó >D i del acer >&) es resolen de la següent forma: 

>DT�) = �∗ · �q��&  

>&T�) = mn · �∗ · �q��&  

Així les tensions en l’instant en que la fibra més traccionada es fissura són: 

>&�� = b���& + M · �p��& − ℎ 2� �d · p��&q��&  

>��� = b���& + M · �p��& − ℎ 2� �d · �ℎ − p��&�q��&  

>&c = mn · b���& + M · �p��& − ℎ 2� �d · �| − p��&�q��&  

\& = >&ca&  

on:  

| = ℎ − ∑�ÀLK! · LK
�#Ln"Km}�∑ ÀLK!  

 

  

ℎ 2�  M � 
 

p � 

>� 

�∗ = � + M · �p − ℎ 2� � 

�∗ 
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Mentre que les tensions en l’estat en servei, quan el moment flector supera el moment 
de fissuració (�( > ���&) són: 

>&�� = b�( + M · �p��& − ℎ 2� �d · p��&q��&  

>��� = b�( + M · �p��& − ℎ 2� �d · �ℎ − p��&�q��&  

>& = mn · b�( + M · �p��& − ℎ 2� �d · �| − p��&�q��&  

\& = >&a& 

Finalment i seguint la formulació proposada per la EHE-08 es calcula l’allargament mitjà 
de les armadures \&� i la separació mitja de les fissures [� per tal d’obtenir l’obertura 
característica '(. 

\&� = >&a& · �1 − ); · b>&c>& d;� ≥ 0,4 · >&a& 

[� = 2 · 
 + 0,2 · [ + 0,4 · )* · ∅ · :D,^��D_ç:&  

'( = Z · �� · \&� 
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3.1. Plantejament del problema 

Com hem pogut observar fins aquí el càlcul es resol fàcilment mitjançant relacions 
geomètriques i formulacions genèriques acceptades en la majoria de llibres de càlcul. A 
continuació s’explicarà com s’obté el valor de la fibra neutra quan la secció està fissurada p��& i perquè fem servir un programa informàtic per a extreure aquest. 

Donada una secció (veure la figura 3.3) rectangular (# · ℎ) amb una disposició d’armat 
superior i inferior (:&�� i :���), un cantell útil (|), un recobriment superior (|’), sobre la qual 

actuen uns esforços interns (�) moment i (M) axial, aquest últim actuant al centre de 

gravetat de la secció bruta (ℎ 2� ). Suposem una profunditat de la fibra neutra (p), la tensió 

superior del formigó (>D) i les tensions dels armats superior i inferior (>&x i >&). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Definició de la secció i les tensions per al càlcul de la x 

>Dp = >�′mnTp − |′) = >�mnT| − p)  

Per a la resolució de la p hem de resoldre la tensió de la fibra superior del formigó >D per 
lo tant tenim dues incògnites que per resoldre seran necessàries dues equacions per les 
quals imposarem les condicions d’equilibri de la secció.  ∑ � = 0  i ∑ � = 0  

Per a la primera equació fem: ∑ � = 0 

M = >D · # · p2 + >&x · :&x − >_ · :& 

M = >D · # · p2 + mn · >Dp · Tp − |′) · :&x − mn · >Dp · T| − p) · :& 

M = >D · # · p2 + mn · >Dp · �Tp − |′) · :&x − T| − p) · :&� 

Si M =  0 es multiplica per �1 >D� � i es pot resoldre la p. 

  

p 
ℎ 2�  

| 

|′ 
M � 

>D >&′mn = >Dp · Tp − |′) 

>&mn = >Dp · T| − p) 
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Per a la segona equació fem: ∑ � = 0 referits al centre de gravetat. 

� = >D · # · p2 · bℎ2 − p3d + :&x · >&x · bℎ2 − |′d + :& · >& · b| − ℎ2d 

� = >D · # · p2 · bℎ2 − p3d + :&x · mn · >Dp · Tp − |′) · bℎ2 − |′d + :& · mn · >Dp · T| − p) · b| − ℎ2d 

� = >D · # · p2 · bℎ2 − p3d + mn · >Dp · �:&x · Tp − |′) · bℎ2 − |′d + :& · T| − p) · b| − ℎ2d� 

En aquest punt tenim ja dues equacions i dues incògnites. A continuació dividim M �� : 

M� = >D · # · p2 + mn · >Dp · �Tp − |′) · :&x − T| − p) · :&�
>D · # · p2 · �ℎ2 − p3� + mn · >Dp · �:&x · Tp − |′) · �ℎ2 − |′� + :& · T| − p) · �| − ℎ2�� 

Es treu factor comú de >D i es multiplica per T2 · p) a dalt i a baix. 

M� = # · p; + 2 · mn · �Tp − |′) · :&x − T| − p) · :&�
# · p; · �ℎ2 − p3� + 2 · mn · �:&x · Tp − |′) · �ℎ2 − |′� + :& · T| − p) · �| − ℎ2�� 

En aquesta equació ja només ens queda una incògnita (p) que buscarem mitjançant una 
aplicació informàtica. La arreglarem passant tot a un costat i igualant a zero 

0 = # · p; + 2 · mn · �Tp − |x) · :&x − T| − p) · :&�
# · p; · �ℎ2 − p3� + 2 · mn · �:&x · Tp − |x) · �ℎ2 − |x� + :& · T| − p) · �| − ℎ2�� − M� 

Un cop resolem la p, que serà la posició de la fibra neutra en l’estat fissurat, podem 
resoldre la inèrcia fissurada q��&: 

q��& = # · pI3 + mn · :&x · Tp − |′); + mn · :& · T| − p); 

A continuació es resoldrà a partir dels punts anteriors i mitjançant un full de càlcul la 
formulació per al càlcul de la obertura de fissura. 
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3.2. Full de càlcul 

El full s’ha estructurat agrupant les dades necessàries per al càlcul (que són les cel·les 
de color groc) situades a l’esquerra, la part central on fa els càlculs intermedis i a la dreta 
recull el càlcul final de l’obertura de la fissura i la seva comprovació segons la classe 
d’exposició (veure la figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Vista genèrica del full de càlcul reduit 

A continuació s’explicarà el funcionament del full de càlcul incloent tota la seva 
formulació. Al costat de cada variable s’escriurà entre corxeres “{ }” el nom de la cel·la (que 
és com el full interpreta la posició de cada variable) i entre parentesis i cursiva “( )” les 
unitats en les que hem d’introduir cada variable. 

Primerament s’introdueixen totes les dades necessàries per al càlcul:  

Materials: 
• Formigó = (HA-25; HA-30; HA-35; ... ; HA-100) {formigo}  
• Acer = (B-500S; B-400S) {acer} 

 

Figura 3.5. Vista parcial del full de càlcul: Materials 

  

Materials Esforços

Formigó = HA-25 M = 95,12

Acer = B-500S N = 53,44

Geometria de la secció Altres dades 

b = 100 β = 1,7

h = 45 k2 = 0,5

σsr = 240,350 MPa

Classe d'exposició Tensió a les armadures en servei

c = 70,0 σs = 242,187 MPa

s = 211,0 Allargament mitjà

Es = 200.000 εsm = 0,6146 ‰

Disposició de les armadures Separació de fissures

sm = 271,72 mm

Capa 1 Capa 1

nº barres = 5 nº barres = 5 Obertura de la fissura

Ø = 16 mm Ø = 16 mm wk = 0,284 mm

Rec. Mec. = 7,8 cm Rec. Mec. = 4,1 cm

Àrea = cm2 Àrea = cm2

Tensió a les armadures en l'instant de 

fissuració del formigó

IIa, IIb, H

Càlcul de l'obertura de la fissura (donats N i M) s egons EHE-08

VERIFICA FISSURACIÓ10,05 10,05

m·kN

kN

mm

mm

MPa

cm

cm

Armat inferior Armat superior

Materials

Formigó = HA-25

Acer = B-500S
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Geometria de la secció: 
• b = Base de la secció {b} (en cm) 
• h = Cantell de la secció {h} (en cm) 

 

Figura 3.6. Vista parcial del full de càlcul: Geometria de la secció 

Classe d’exposició: {expo} 
• (I; IIa, IIb, H; IIIa, IIIb, IV, F, Qa; IIIc, Qb, Qc) 

 

Figura 3.7. Vista parcial del full de càlcul: Classe d’exposició 

Disposició dels armats (superior i inferior i en dues capes): 
• nº barres = nombre total de barres per cada capa i segons si es superior o 

inferior. 
{nbsup1} nombre de barres en la capa 1 superior; 
{nbsup2} nombre de barres en la capa 2 superior; 
{nbinf1} nombre de barres en la capa 1 inferior; 
{nbinf2} nombre de barres en la capa 2 inferior. 
• Ø = diàmetre del armat per cada capa i segons si es superior o inferior. 
{diasup1} diàmetre de les barres de la capa 1 superior (en mm); 
{diasup2} diàmetre de les barres de la capa 2 superior (en mm); 
{diainf1} diàmetre de les barres de la capa 1 inferior (en mm); 
{diainf2} diàmetre de les barres de la capa 2 inferior (en mm). 
 (en mm) 
• Rec. Mec. = recobriment mecànic per cada capa i segons si es superior o 

inferior. 
{recsup1} recobriment mecànic de la capa 1 superior (en cm); 
{recsup2} recobriment mecànic de la capa 2 superior (en cm); 
{recinf1} recobriment mecànic de la capa 1 inferior (en cm); 
{recinf2} recobriment mecànic de la capa 2 inferior (en cm). 

  

Geometria de la secció

b = 100 cm

h = 80 cm

Classe d'exposició

IIa, IIb, H
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Figura 3.8. Vista parcial del full de càlcul: Disposició de les armadures 

Esforços: 
• M = moment aplicat a la secció. {M} (en m·kN) 
• N = axial aplicat a la secció (compressió positiva). {N} (en kN) 

 

Figura 3.9. Vista parcial del full de càlcul: Esforços 

Altres dades: 

Coeficients β i k2: 
• β = {beta} 

o 1,3  Si la fissuració és produïda només por accions indirectes. 
o 1,7  En la resta dels casos. 

• k2 = {k_2} 
o Per a càrrega instantània no repetida. 
o 0,5  En la resta dels casos. 

 

Figura 3.10. Vista parcial del full de càlcul: Coeficients β i k2 

• c = (recobriment nominal del armat inferior) {cc} (en mm) 
• s = (separació entre barres) {ss} (en mm) 
• Es = (Mòdul de deformació longitudinal del acer) {Es} (en MPa o N/mm2) 

 

Figura 3.11. Vista parcial del full de càlcul: Altres dades 

  

Disposició de les armadures

Capa 1 Capa 2 Capa 1 Capa 2

nº barres = 5 0 nº barres = 5 0

Ø = 16 12 mm Ø = 16 12 mm

Rec. Mec. = 7,8 7,6 cm Rec. Mec. = 4,1 4,3 cm

Àrea = cm2 Àrea = cm210,05 10,05

Armat inferior Armat superior

Esforços

M = 400,00 m·kN

N = 250,00 kN

Altres dades 

β = 1,7

k2 = 0,5

c = 70,0 mm

s = 93,3 mm

Es = 200.000 MPa
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A partir d’aquest punt el full de càlcul ja disposa de totes les variables per a fer els 
càlculs necessaris i per donar un valor a l’obertura de fissura '(. A continuació detallarem 
tots els càlculs, tenint en compte que la formulació del full es refereix als noms de les cel·les 
entre corxeres. 

Càlculs previs: 

 

Figura 3.12. Vista parcial del full de càlcul: Càlculs previs 

�D( = aux!C5 {fck} (en MPa o N/mm2) 
aux!C5 = BUSCARV(formigo;aux!A5:B20;2;0) 

Mitjançant una taula, anomenada Tipus de formigó i guardada en el full aux, busca el 
valor de la cel·la formigo per assignar-li el valor de fck. 

 

Figura 3.13. Vista parcial del full aux: Tipus de formigó 

  

Càlculs previs

fck = 25 MPa Ac,eficaç = 2.000,00 cm2

fyk = 500 MPa Ainf2 = 3,14 cm2

fctm = 2,565 MPa e1 = 8,822E-04

Ec = 27.264,04 MPa e2 = 0,000E+00

ni = 7,336 k1 = 0,125

15Ø = 300 mm d = 72 cm

Tipus de formigó

fck (N/mm
2
)

HA-25 25

HA-30 30

HA-35 35

HA-40 40

HA-45 45

HA-50 50

HA-55 55

HA-60 60

HA-65 65

HA-70 70

HA-75 75

HA-80 80

HA-85 85

HA-90 90

HA-95 95

HA-100 100
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��( = aux!C25 {fyk} (en MPa o N/mm2) 

aux!C25 = BUSCARV(acer;aux!A25:B26;2;0) 
Mitjançant una taula , anomenada Tipus d’acer i guardada en el full aux, busca el valor 

de la cel·la acer per assignar-li el valor de fyk. 

 

Figura 3.14. Vista parcial del full aux: Tipus d’acer 

�DE� = {fctm} (en MPa o N/mm2) 

�
}" =  �q b�
) > 50; 0,58 · T�
))*;; 0,3 · T�
));Id 

aD = {Ec} (en MPa o N/mm2) 

a
 = 8500 · T�
) + 8)*I 

mn = {ni} 

mn = a[a
 

15Ø = (15·Ø ens serveix per comparar amb s) {dia_15} (en mm) 

:D,^��D_ç = {Acef} (en cm2) 

:
K� = �q b[[10 > 15 · b|n!nm�110 d ; 15 · b|n!nm�110 d ; #d
· �q �ℎ > #; �:� �0,5 · ℎ; 7,5 · b|n!nm�110 d� ; 14 · ℎ� 

Ainf2 = (Àrea inferior quan està en Cas 3 segons :D,^��D_ç) {Ainf2} (en cm2) 

:nm�2 = 1 · � · T|n!nm�1 · 0,1);4+ �q �bLK
nm�2 + |n!nm�220 d < ℎ4 ; �q �m#nm�2 > 0; 1 · � · T|n!nm�2 · 0,1);4 ; 0� ; 0� 

  

Tipus d'acer

fyk (N/mm
2
)

B-500S 500

B-400S 400
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Deformacions \* = {e_1} 

K_1 = �:� b− �nm�[a
 ; 0d 

\; = {e_2} 

K_2 = �:� b− �[~J[a
 ; 0d 

Coeficient k1 )* = {k_1} 

k_1 = e_1 + e_28 · e_1  

| = {d} (en cm) | = Tℎ − 0,1 ∗ T�qT�TLK
nm�1 = 0; LK
nm�2= 0); LK
nm�1; TTm#nm�1 ∗ 2qT) ∗ T|n!nm�1)^2/4 ∗ TLK
nm�1 ∗ 10)) + Tm#nm�2∗ 2qT) ∗ T|n!nm�2)^2/4 ∗ TLK
nm�2 ∗ 10)))/TTm#nm�1 ∗ 2qT) ∗ T|n!nm�1)^2/4)+ Tm#nm�2 ∗ 2qT) ∗ T|n!nm�2)^2/4))))) 

Secció homogeneïtzada: 

 

Figura 3.15. Vista parcial del full de càlcul: Secció homogeneïtzada 

:oj� = {Ahom} (en cm2) :ℎ�" = # · ℎ + Tmn − 1)
· ��m#nm�1 · � · T|n!nm�1 · 0,1);4 � + �m#nm�2 · � · T|n!nm�2 · 0,1);4 �
+ �m#[~J1 · � · T|n![~J1 · 0,1);4 � + �m#[~J2 · � · T|n![~J2 · 0,1);4 �� 

poj� = {xhom} (en cm) pℎ�" = ℎ − TTT# · ℎ) · Tℎ/2) + Tmn − 1) · TTm#nm�1 · � · T|n!nm�1 · 0,1)^2/4 · TLK
nm�1) )+ Tm#nm�2 · � · T|n!nm�2 · 0,1)^2/4 · TLK
nm�2) ) + Tm#[~J1 · � · T|n![~J1· 0,1)^2/4 · Tℎ − LK
[~J1) ) + Tm#[~J2 · � · T|n![~J2 · 0,1)^2/4 · Tℎ− LK
[~J2) ) ))/:ℎ�") 

 

  

Secció homogeneitzada

xhom = 40,384 cm

Ahom = 8.298,56 cm2

Ihom = 4.571.246,0 cm4
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qoj� = {Ihom} (en cm4) 

qℎ�" = 112 · # · ℎI
+  # · ℎ · �bℎ2d − pℎ�"�; + Tmn − 1)
· ¡�m#nm�1
· �� · T|n!nm�1 · 0,1)¢64 + � · T|n!nm�1 · 0,1);4 · Tℎ − LK
nm�1 − pℎ�");��
+ �m#nm�2
· �� · T|n!nm�2 · 0,1)¢64 + � · T|n!nm�2 · 0,1);4 · Tℎ − LK
nm�2 − pℎ�");��
+ �m#[~J1 · �� · T|n![~J1 · 0,1)¢64 + � · T|n![~J1 · 0,1);4 · Tpℎ�" − LK
[~J1);��
+ �m#[~J2
· �� · T|n![~J2 · 0,1)¢64 + � · T|n![~J2 · 0,1);4 · Tpℎ�" − LK
[~J2);��£¤ 

Secció fissurada: 

 

Figura 3.16. Vista parcial del full de càlcul: Secció fissurada 

p��& = {xfis} (Es calcula mitjançant una Macro explicat més endavant) (en cm) 

:��& = {Afis} (en cm2) :�n[ = # · p�n[ + Tmn − 1)
· ��m#nm�1 · � · T|n!nm�1 · 0,1);4 � + �m#nm�2 · � · T|n!nm�2 · 0,1);4 �
+ �m#[~J1 · � · T|n![~J1 · 0,1);4 � + �m#[~J2 · � · T|n![~J2 · 0,1);4 �� 

  

Secció fissurada

xfis = 18,678 cm

Afis = 2.166,39 cm2

Ifis = 883.880,9 cm4
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q��& = {Ifis} (en cm4) 

q�n[ = 13 · b · x¦isI + Tni=
·  ¡nbinf1 · ��π · Tdiainf1 · 0,1=¢64 � + π · Tdiainf1 · 0,1=;4 · Th − recinf1 − x¦is=;�£
+ ¡nbinf2
· ��π · Tdiainf2 · 0,1=¢64 � + π · Tdiainf2 · 0,1=;4 · Th − recinf2 − x¦is=;�£¤
+ Tni − 1=
·  ¡nbsup1 · ��π · Tdiasup1 · 0,1=¢64 � + π · Tdiasup1 · 0,1=;4 · Tx¦is − recsup1=;�£
+ ¡nbsup2
· ��π · Tdiasup2 · 0,1=¢64 � + π · Tdiasup2 · 0,1=;4 · Tx¦is − recsup2=;�£¤ 

Estat en servei: 

 

Figura 3.17. Vista parcial del full de càlcul: Estat en servei 

�( = {Mk} (en m·kN) �( = � 

>&�� = {Tsups} (en MPa o N/mm2) 

�[~J[ = bMk · 1000000 + N · 1000 · bx¦is − h2d · 10d · Tx¦is= · 10I¦is · 10000 

  

Estat en servei

Mk = 400,00 m·kN

σsup = 7,326 MPa

σinf = -24,053 MPa

σs = 153,426 MPa

εs = 7,671E-04
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>��� = {Tinfs} (en MPa o N/mm2) 

�nm�[ =  − bMk · 1000000 + N · 1000 · bx¦is − h2d · 10d · Th − x¦is= · 10I¦is · 10000  

>& = {Tss} (en MPa o N/mm2) 

�[[ = ni · bMk · 1000000 + N · 1000 · bx¦is − h2d · 10d · Td − x¦is= · 10I¦is · 10000  

\& = {Dss} ¬[[ = �[[/a[ 
Estat fissurat: 

 

Figura 3.18. Vista parcial del full de càlcul: Estat fissurat 

���& = {Mfis} (en m·kN) 

���& = ¡fctm · 1000 + NAhom10000£ · ¡ Ihom10®h − xhom100 £ 

>&�� = {Tsupf} (en MPa o N/mm2) 

�[~J� = bM¦is · 1000000 + N · 1000 · bx¦is − h2d · 10d · Tx¦is= · 10I¦is · 10000 

>��� = {Tinff} (en MPa o N/mm2) 

�nm�� =  − bM¦is · 1000000 + N · 1000 · bx¦is − h2d · 10d · Th − x¦is= · 10I¦is · 10000  

>&c = {Tssr} (en MPa o N/mm2) 

�[[L = ni · bM¦is · 1000000 + N · 1000 · bx¦is − h2d · 10d · Td − x¦is= · 10I¦is · 10000  

\& = {Dsf} ¬[� = �[[L/a[ 
  

Estat fissurat

Mfis = 331,69 m·kN

σsup = 5,883 MPa

σinf = -19,314 MPa

σsr = 123,195 MPa

εs = 6,160E-04
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Allargament mitjà: 

 

Figura 3.19. Vista parcial del full de càlcul: Allargament mitjà 

\&� = {esm} 

K[" =  1000 · �:� �0,4; 1 − ); · b�[[L�[[ d;� · �[[a[  

Separació de fissures: 

 

Figura 3.20. Vista parcial del full de càlcul: Separació de fissures 

[� = {sm} (en mm) 

[" = �q b[[ > |n!*¯; 2 · 

 + 0,2 · [[ + 0,4 · )* · |n!nm�1 · :
K�:nm�2 ; 2 · 

 + 0,2 · [[ + 0,4 · )*
· |n!nm�1 · :
K�:nm�d 

Obertura de la fissura: 

 

Figura 3.21. Vista parcial del full de càlcul: Obertura de la fissura 

'( = {wk} (en mm) 

') = #K}! · [" · K["1000 

  

Allargament mitjà

εsm = 0,5198 ·1000

Separació de fissures

sm = 222,33 mm

Obertura de la fissura

wk = 0,196 mm

VERIFICA FISSURACIÓ
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Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
 

If Target.Interior.Color = 10092543 Then 
 

Calcular 
 

End If 
 
End Sub 

Arribat a aquest punt el full ens dóna una amplada de l’obertura de fissura '( segons les 
dades i la compara amb la '�_ , que és l’obertura màxima segons la taula 5.1.1.2 de la 
EHE-08, dient-nos si verifica la fissuració o no. 

 

Figura 3.22. Vista parcial del full aux: Taula wmax 

3.2.1. Macro 

En aquest apartat s’explicarà el funcionament de la macro. Per entrar a visualitzar-la des 
de Excel s’hi pot anar prement alt+f11 al teclat.  

Hi ha dues macros programades. La primera està situada a la Hoja1 (fissura) i consisteix 
en què faci córrer la macro (Calcular) cada cop que canviï un valor d’alguna de les cel·les 
grogues. 

 

 

 

 

 

 

 
La segona està situada als Módulos: Módulo 1. S’explicarà per parts per a una millor 

comprensió d’aquesta. 

 

  

Taula 5.1.1.2 de la EHE (w max )

wmax (mm)
Formió armat                         

(per a la combinació 
cuasipermanent de les 

accions)
I 0,4

IIa, IIb, H 0,3

IIIa, IIIb, IV, F, Qa 0,2

IIIc, Qb, Qc 0,1

Clase d'exposició 
segons article 8º
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'geometria 
Public b As Single, h As Single, xf As Double 
 
'materials 
Public ni As Double, Tss As Double, fyk As Single 
 
'armat inferior 
Public nbinf1 As Integer, nbinf2 As Integer, diainf1 As Single, diainf2 As Single, recinf1 As Single, 
recinf2 As Single 
 
'armat superior 
Public nbsup1 As Integer, nbsup2 As Integer, diasup1 As Single, diasup2 As Single, recsup1 As 
Single, recsup2 As Single 
 
'accions 
Public N As Single, M As Single, Mfis As Double 

Function func (b, x, h, ni, Asup1, recsup1, Asup2, recsup2, Ainf1, recinf1, Ainf2, recinf2, N, M) 
 

func = ((b * x ^ 2 + 2 * ni * ((x - recsup1) * Asup1 + (x - recsup2) * Asup2 - (h - recinf1 - x) * 
Ainf1 - (h - recinf2 - x) * Ainf2)) / (b * x ^ 2 * (h / 2 - x / 3) + 2 * ni * (Asup1 * (x - recsup1) * 
(h / 2 - recsup1) + Asup2 * (x - recsup2) * (h / 2 - recsup2) + Ainf1 * (h - recinf1 - x) * (h - 
recinf1 - h / 2) + Ainf2 * (h - recinf2 - x) * (h - recinf2 - h / 2)))) - (N / M) 

 
End Function 

Dim x1 As Double 
Dim x2 As Double 
Dim tol As Double 
Dim xm As Double 
Dim xm1 As Double 
Dim error As Double 
Dim i As Integer 
Dim Asup1 As Double 
Dim Asup2 As Double 
Dim Ainf1 As Double 
Dim Ainf2 As Double 

Hi ha una primera part de declaració de variables que són les que més endavant 
s’extrauran del full per al càlcul de la macro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el següent pas hi ha definida la funció a partir de la qual s’extraurà la p�n[ a partir 
d’un procés iteratiu. 

 

 

 

 

 

Anem ara a veure com funciona la Subrutina Calcular (Sub Calcular): es declaren primer 
les variables que s’utilitzaran dins la subrutina. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fissuració per tracció d’elements de formigó armat. Càlcul de l’obertura de fissura 

 

41 

With Hoja1 
b = .Range("b").Value 
h = .Range("h").Value 
nbsup1 = .Range("nbsup1").Value 
nbsup2 = .Range("nbsup2").Value 
nbinf1 = .Range("nbinf1").Value 
nbinf2 = .Range("nbinf2").Value 
recsup1 = .Range("recsup1").Value 
recsup2 = .Range("recsup2").Value 
recinf1 = .Range("recinf1").Value 
recinf2 = .Range("recinf2").Value 
diasup1 = .Range("diasup1").Value 
diasup2 = .Range("diasup2").Value 
diainf1 = .Range("diainf1").Value 
diainf2 = .Range("diainf2").Value 
ni = .Range("ni").Value 
N = .Range("N").Value 
M = .Range("M").Value 

 
End With 

b = b * 10 
h = h * 10 
recsup1 = recsup1 * 10 
recsup2 = recsup2 * 10 
recinf1 = recinf1 * 10 
recinf2 = recinf2 * 10 
N = N * 1000 
M = M * 1000000 

Asup1 = nbsup1 * 3.141592654 * diasup1 ^ 2 / 4 
Asup2 = nbsup2 * 3.141592654 * diasup2 ^ 2 / 4 
Ainf1 = nbinf1 * 3.141592654 * diainf1 ^ 2 / 4 
Ainf2 = nbinf2 * 3.141592654 * diainf2 ^ 2 / 4 

Seguidament es “pesquen” les dades del full fissura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a simplificar el càlcul es passen totes les variables a N i mm. 

 

 

 

 

 

Es calculen les àrees dels armats superior i inferior per a cada capa. 
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tol = 1 / 1000000 * h 
x1 = 0.0001 * h 
x2 = h 
xm = (x1 + x2) / 2 
 

For i = 0 To 100 
xm1 = xm 
xm = (x1 + x2) / 2 
error = Abs((xm - xm1) / xm * 100) 

 
If error = 0 Or error > tol Then 

If func(b, x1, h, ni, Asup1, recsup1, Asup2, recsup2, Ainf1, recinf1, Ainf2, 
recinf2, N, M) * func(b, xm, h, ni, Asup1, recsup1, Asup2, recsup2, Ainf1, 
recinf1, Ainf2, recinf2, N, M) < 0 Then 

x1 = x1 
x2 = xm 

Else 
x1 = xm 
x2 = x2 

End If 
Else 

xf = xm 
Exit For 

End If 
Next i 
 
 
Range("xfis").Value = xf / 10 

If M > 0 Then 
 

'Calcular la xfis amb el pas anterior 
 
Else 

If M = 0 Then 
MsgBox "Aquest full no calcula la fissuració a partir només de l'axial.", 0 + 16, 
"Atenció: " 
Exit Sub 

Else 
MsgBox "El moment (M) no pot ser negatiu.", 0 + 16, "Atenció: " 
Exit Sub 

End If 
End If 

A continuació es mostra la part de la macro que itera per trobar el valor p�n[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí és on es comprova els valors de M i � per avisar-nos de les limitacions del full. 
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With Hoja1 
M = Round(.Range("M").Value, 2) 
Mfis = Round(.Range("Mfis").Value, 2) 
fyk = Round(.Range("fyk").Value, 0) 
Tss = Round(.Range("Tss").Value, 3) 

 
End With 

If M < Mfis Then 
MsgBox "El moment sol·licitant (M) és menor que el moment de fissuració " & Chr(13) & 
"Mfis = " & Mfis & "m·kN, la fissuració és mínima.", 0 + 64, "Atenció: " 

 
End If 

If Tss > fyk Then 
MsgBox "La tensió de servei del acer (Tss) supera el límit elàstic.", 0 + 16, "Atenció: " 

 
End If 

A continuació es “pesquen” de nou dades per a fer un parell de comprovacions. 

 

 

 

 

 

Es comprova que el moment � és major que ���&. 

 

 

 

Es comprova que la >& és menor o igual que ��(. 
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4. Casos pràctics 

Un cop analitzat el costat més teòric de l’anàlisi de l’obertura de la fissura ens disposem, 
en aquest capítol, a estudiar diferents elements de formigó armat. D’una banda el que es 
pretén és visualitzar com la diferència entre diàmetres d’armadures, mantenint les àrees 
d’aquestes, tenen comportaments diferenciats en quan a l’obertura de la fissura. Per altra 
banda es mostrarà la incidència de considerar l’esforç axial i la seva repercussió en la 
obtenció de l’obertura de la fissura. 

A continuació es proposa l’anàlisi de dues bigues planes birecolzades, contingudes en 
un forjat de cantell igual a 30cm i 6m de llum, i d’una pantalla de fonamentació de cantell 
45cm i 8m de longitud. 

4.1. Biga birecolzada 1 

 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema de l’estat de càrregues – Biga 1 

On: 

Càrregues permanents i pes propi  → qCP = 29kN/m 
Sobrecàrregues d’ús    → qSC1 = 10kN/m 

Combinacions d’accions segons EHE-08 i CTE: 

Situacions permanents o transitòries per a la comprovació de la flexió simple (ELU) 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + �3,*4(,* + + �3,�Ψ6,74(,��8*  

qd = 54,15kN/m  → Md = 243,7m·kN 

Situacions quasipermanents per a la comprovació de l’obertura de la fissura (ELS) 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + + �3,�Ψ;,74(,��8*  

qk = 32kN/m  → Mk = 144m·kN 

  

° = 6 " 

±²1 

±�²* 
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A continuació ens disposem a dimensionar la secció de la biga 1 (cantell de 30cm) i a 
dimensionar també els armats per als quals ens ajudarem de una aplicació informàtica que 
es pot descarregar gratuïtament des d’Internet: Prontuario Informático del Hormigón 
Estructural 3.0. També amb aquest programa comprovarem l’obertura de la fissura per a 
cada definició d’armat i ho farem també amb el nostre full de càlcul per tal de comprovar que 
aquest calcula correctament. 

Dimensionem els armats per a una biga plana de base 90 cm i cantell 30 cm. 

Taula 4.1. Obertura de fissura segons armats – Biga 1 

Biga 1 (90x30) 
   

    
Ø (mm) = 16 20 25 

nº de barres = 14 9 6 

At (cm2) = 28,15 28,27 29,45 

wk segons Prontuario = 0,19 0,21 0,24 

wk segons full de càlcul = 0,187 0,211 0,237 

 

A partir de la taula 4.1 podem observar que conservant l’àrea d’armat a tracció (:E) 
l’obertura de fissura tendeix a augmentar com més gran és el diàmetre d’armat (∅), la 
explicació ens la dóna la mateixa formulació: 

[� = 2
 + 0,2[ + 0,4)* ∅:D,^��D_ç:&  

Els valors de la separació ([), que estan directament relacionats amb el nombre de 
barres, i del diametre (∅) són els que varien, mentre que les altres variables es mantenen. 

4.2. Biga birecolzada 2 

 

 

 

 

Figura 4.2. Esquema de l’estat de càrregues – Biga 2 

On: 

Càrregues permanents i pes propi  → qCP = 27,5kN/m 
Sobrecàrregues d’ús    → qSC1 = 10kN/m 
Sobrecàrregues  (Neu ≤ 1000 m)  → qSC2 = 5kN/m 

  

° = 6 " 
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Combinacions d’accions segons EHE-08 i CTE: 

Situacions permanents o transitòries per a la comprovació de la flexió simple (ELU) 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + �3,*4(,* + + �3,�Ψ6,74(,��8*  

qd = 59,63kN/m  → Md = 268,3m·kN 

Situacions quasipermanents per a la comprovació de l’obertura de la fissura (ELS) 

+ �,,-.(,- +-/* + �,∗,-.(,-∗ +-/* �12( + + �3,�Ψ;,74(,��8*  

qk = 30,5kN/m  → Mk = 137,3m·kN 

A continuació ens disposem a dimensionar la secció de la biga birecolzada 2 tal com 
hem fet amb la biga birecolzada 1. 

Dimensionem els armats per a una biga plana de base 100 cm i cantell 30 cm. 

Taula 4.2. Obertura de fissura segons armats – Biga 2 

Biga 2 (100x30) 
   

    
Ø (mm) = 16 20 25 

nº de barres = 15 10 7 

At (cm2) = 30,16 31,42 34,36 

wk segons Prontuario = 0,17 0,18 0,19 

wk segons full de càlcul = 0,166 0,178 0,186 

 

Ens trobem amb un cas similar al de la Biga 1. Aquí l’àrea d’armat a tracció (:E) fins i tot 
augmenta però no amb lo proporció de l’augment de diàmetre (Ø), per lo tant augmenta el 
valor de la separació mitja ([�) que fa que augmenti el valor final d’obertura de fissura ('(): 

[� = 2
 + 0,2[ + 0,4)* ∅:D,^��D_ç:&  

'( = Z · [� · \&� 
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4.3. Pantalla de fonamentació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Esquema de l’estat de càrregues – Pantalla de fonamentació 

Dimensions de la pantalla: 

Longitud total = 8,00m 
Cantell de la pantalla = 0,45m 
Cota màxima d’excavació = -4,00m 

Descripció del armat: 

Armat vertical extradós = 1Ø16c/20 
Armat vertical intradós = 1Ø16c/20 

La fase final de la construcció d’aquesta pantalla (figura 4.3) descriu gràficament la 
situació que esdevindrà definitiva a la vida útil d’aquesta. Les pantalles però no es solen 
calcular amb una sola fase, sinó que normalment es defineixen diverses fases constructives 
les quals generen diferents esforços a aquest element estructural i de fonamentació. 

En aquest cas per tal d’obtenir els esforços d’aquesta pantalla s’ha utilitzat el programa 
Cype, concretament el mòdul de pantalles de fonamentació. Aquest fa una sèrie de 
comprovacions geomètriques i de resistència, i també ens mostra per als resultats de cada 
fase: desplaçaments, llei d’axials, llei de tallants, llei de moment flector, llei d’empentes i 
pressió hidrostàtica. 
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Es determina que el màxim moment (sense majorar) on es produeix la màxima obertura 
de les fissures és: 

M = 95,12m·kN/m 
Situat a la cota: -4,75m 

El tipus d’ambient és: IIa 

El programa ens avisa que l’obertura de la fissura ('() és superior a 0,30mm (el màxim 
permès per al tipus d’ambient). Ens mostra que en la comprovació de '( no considera cap 
esforç axial. És en aquest punt que es creu oportú considerar l’esforç axial que produeix el 
pes propi de la pantalla que queda per sobre del punt on es fa l’anàlisi de '(. 

En la cota -4,75m hi ha un axial degut al pes propi de la pantalla de 53,44kN 

Fem ara una comprovació amb el moment (�) i l’axial (M) per tal de determinar la nova 
obertura de fissura ('(): 

El resultat és: 

Sense considerar M → '( = 0,344"" 
Considerant M → '( = 0,284"" 

Com podem observar en aquest cas la consideració de l’esforç axial produït pel pes 
propi ajuda a tancar l’obertura de la fissura, donat que el pes propi és una càrrega 
permanent seria molt lògic tenir-la en compte. 
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5. Conclusions 

Per a l’execució d’aquest treball s’ha aprofundit sobre la metodologia i el càlcul 
d’elements estructurals de formigó armat, que per al cas concret del càlcul de l’obertura de 
fissura, donat que la informació no és massa abundant, s’ha intentat dur a terme una feina 
amb el màxim rigor i correcció. 

S’ha generat un full de càlcul per a calcular l’obertura de fissura considerant els esforços 
de flexió i axial per a seccions de formigó armat amb armadures superior i inferior. 

Podem determinar, gràcies als casos pràctics, que a igual àrea d’armat, per a obtenir 
una obertura de fissura menor és millor la utilització d’armats de menys diàmetre. És a dir, la 
utilització de diàmetres més grans augmenta el valor de l’obertura de fissura. 

En determinats elements estructurals la consideració de l’esforç axial, que si és de 
compressió és favorable, pot ser determinant per al compliment de l’Estat Límit de 
Fissuració. 

Aquest treball pot ser ampliat fent un anàlisi minuciós de la formulació analitzant-ne cada 
paràmetre que hi intervé i el seu pes en la obertura de fissura final. El full de càlcul, donat 
que mostra els valors de les tensions, separació i allargament mitjà, podria ser de gran ajuda 
en la realització d’aquesta tasca. 
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