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Capítol 1. Estat de l’art de les patologies en l’ed ificació 
 

1.- Necessitat del SE a desenvolupar: Patologies en  l’edificació 
 
Aquesta tesina tracta sobre l’elaboració d’un sistema expert que permeti la diagnosis 
dels problemes que afecten les estructures dels edificis. En el següent capítol s’explica 
l’estat actual dels sistemes experts, i finalment, es procedeix amb la presentació del 
procés de desenvolupament del sistema expert concret que ocupa aquesta tesina. Però 
abans de tot això, cal fer un breu recull de quines són les patologies que malmeten la 
part estructural de l’edificació. Aquest és el primer pas a realitzar, i constitueix la 
justificació de la creació d’un SE donada l’existència d’una necessitat en aquest camp. 
 
En primer lloc cal definir què s’entén per patologia. De forma textual, la patologia és la 
part de la medicina que estudia les malalties. Per tant, aquest terme s’utilitza de forma 
incorrecta, però el significat que transmet és inequívoc, i el seu ús de forma 
generalitzada fa que aquest sigui el concepte adequat per referir-se a aquells 
desperfectes o danys que afecten una obra. 
 
Segons els tècnics experts i les empreses asseguradores, el nombre de patologies en la 
construcció, i sobretot en l’edificació, estan en augment. Això pot ser degut a una gran 
varietat de causes, entre les que cal destacar l’augment de la velocitat de construcció, el 
gran volum d’obra executada en els darrers anys, la variació dels materials que 
s’utilitzen, la poca preparació dels tècnics que hi ha darrere de les obres, etc.  
S’ha de tenir molt en compte que si s’accelera el procés de construcció, aquest es torna 
més complex i requereix tècniques més especialitzades, les quals en moltes ocasions no 
estan a l’abast de totes les petites empreses constructores que es dediquen a l’edificació. 
Això, junt amb el gran nombre d’edificacions residencials que s’han executat els darrers 
anys (només cal veure el cas d’Espanya), comporta de forma inevitable que no hi hagi 
hagut el suport tècnic necessari en totes les obres, i que per tant, l’aparició de patologies 
és la conseqüència natural de l’evolució del sector. 
 
No obstant, cal dir que la major part de les patologies presents no van associades a un 
procediment constructiu sofisticat, i per tant, han estat sempre, i segueixen sent, 
comunes en les obres d’edificació. A més a més, pel que fa a l’estructura dels edificis, 
els materials utilitzats han variat relativament poc des de fa dècades, de manera que les 
patologies associades a nous materials es concentren en tancaments i instal·lacions més 
que no pas en l’estructura, que és el camp d’acció del present document. 
 
A continuació es presenten una sèrie de dades que pretenen centrar el problema, 
detectant quines són les afectacions majoritàries, quines en són les causes generals i 
quin percentatge del cost suposen. La major part d’aquestes estadístiques han estat 
elaborades per empreses asseguradores, ja que és el seu màxim interès poder saber quins 
són els danys habituals i a què són deguts, per tal de poder enfocar millor les pòlisses 
que ofereixen. 
 
Segons un estudi estadístic del Bureau Securitas (actualment Sociétè de Contrôle 
Technique) entre els anys 1968 i 1978, i recollit en [1], la major part de del fallades 
afectaven l’estructura i les cimentacions (52 %), seguit de lluny per afectacions en els 
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tancaments (26 %). Pel que fa als danys en acabats interiors i instal·lacions, suposaven 
aproximadament el 22 % del total. 
Dins de les patologies estructurals destaquen les fissures, sobretot en els últims pisos 
dels edificis, i els problemes que causa l’estructura en els revestiments de les façanes. 
Aquests danys en les estructures més comunes (forjats, bigues i pilars) tot i només ser 
un 30 % de les afectacions, van comportar a les asseguradores un 60% dels costos. 
Així doncs, s’està davant d’un problema clar: les afectacions en estructures 
convencionals i senzilles acaben suposant la major part del cost de les reparacions a 
realitzar. Per aquest motiu, les patologies que afecten els elements típics de l’estructura 
d’un edifici comú (pilars i bigues de formigó, tancaments d’obra de fàbrica i forjats) han 
estat tractades amb especial cura en aquesta tesina. 
 
Les mateixes estadístiques indiquen que moltes de les fallades succeeixen durant la 
construcció (11%), mentre que la major part de les afectacions apareixen en els primers 
5 anys des de l’entrega de l’edifici (78%), sent significatiu el nombre de problemes 
denunciats durant el primer any útil (24 %). 
 
Tot i que hi ha pràcticament tants problemes en les naus industrials com en les vivendes 
col·lectives, el cost de reparació de les afectacions en aquestes últimes és gairebé tres 
cops superior al dels edificis industrials.  
 
També cal destacar que la major part de les patologies tenen el seu origen en l’execució 
(51% en nombre, 43% en cost) i el projecte (37% en nombre i 43 % en cost). Veient els 
percentatges anteriors és fàcil veure que els problemes en el projecte resulten molt més 
cars de reparar que els problemes en l’execució, cosa que hauria de fer reflexionar sobre 
la importància relativa que es dóna a una i altra activitat en el dia a dia del sector. 
 
Segons la tesis doctoral de J.M.Vieitez, recollida en [1], la distribució de causes de les 
patologies en l’edificació és  similar a Espanya i al conjunt dels països europeus. El 
projecte imprecís o mal detallat, i la mala execució de les obres acaben provocant més 
del 70% de les afectacions.  
 
Segons el Grupo Espanyol del Hormigón, pel que fa referència als elements estructurals 
dels edificis, la major part de patologies es concentren en bigues, forjats i pilars, mentre 
que l’afectació més comuna és la fissura amb molta diferència respecte de la resta. 
Aquesta informació també es pot consultar en [1]. 
 
Segons el llibre [2] els principals motius de queixa a aquesta asseguradora per danys en 
edificis són: humitats (29%), esquerdes i fissures (13%), danys a veïns (13%), fallades 
del sòl (8%), altres (37%). Tot i això, reconeix que les estadístiques actuals xifren en un 
18% les patologies que tenen com a causa directa un mal comportament del terreny 
sobre el què es fonamenta l’edifici, encara que les reclamacions que reben a la 
MUSAAT no responen a aquests percentatges. 
 
Segons l’asseguradora ASEFA [3], les causes últimes que generen els problemes més 
importants en cost i més freqüents, són les relacionades amb el terreny i les 
fonamentacions dels edificis. Això és degut a que un moviment excessiu i no previst 
dels fonaments de l’estructura, causa danys generalitzats en aquesta. Tot i que el SE es 
planteja orientat a diagnosticar patologies en elements estructurals concrets, també hi ha 
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alguna patologia que s’observa des d’un punt de vista més general per tal de recollir els 
efectes de les fallades en les fonamentacions. 
 
Després de veure les dades referents a quines són les afectacions més comunes en les 
construccions, es centra la tesina en l’elaboració d’un SE per a la diagnosis de 
patologies en l’edificació, ja que aquestes suposen la major part de les inversions en 
reparacions i són les més nombroses. Dins de l’edificació, i pel caire tècnic de la tesina, 
només es tindran en compte aquelles patologies que tinguin un clar efecte estructural, 
deixant així de banda els problemes d’humitats, d’instal·lacions, etc. A més a més, tot i 
que s’han tingut en compte tots els elements estructurals i materials generalment 
utilitzats en l’estructura dels edificis, la cerca amb més profunditat s’ha dirigit a aquells 
més comuns: pilars i bigues de formigó armat, estructura d’obra de fàbrica i tancaments, 
i forjats i paviments. 
A més a més, és molt important remarcar que la diagnosis utilitzada només empra dades 
que poden ser recollides amb una inspecció visual, és a dir, sense la realització d’assaigs 
complexes ni l’estudi de testimonis. 
 
Recollint les necessitats actuals, s’observa que hi ha un nombre creixent de disfuncions 
en les estructures d’edificació, i per tant, s’ha de preveure que caldrà, també, un major 
nombre de personal dedicat a la diagnosis d’aquestes patologies. En aquest punt cal 
destacar que no tothom està capacitat per dur a terme una inspecció tècnica de 
l’estructura d’un edifici. A més, per realitzar una detecció correcta de les causes dels 
danys estructurals, no n’hi ha prou amb la formació estructuralista, sinó que és necessari 
tenir en compte els coneixements que aporten la química, geotècnia, física, etc. Això 
converteix l’expert en diagnosis de patologies estructurals en l’edificació en un 
treballador molt especialitzat i que per tant resulta escàs en nombre. Per aquest motiu la 
realització d’un SE en aquest àmbit és idònia. 
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2.- Descripció de les patologies més comunes de l’e dificació 
 
Les patologies típiques dels edificis es poden classificar segons [2] en quatre tipus: 
humitats, fallades estructurals, fallades del terreny i danys a tercers. Aquesta 
classificació poc tècnica respon a les necessitats de l’empresa asseguradora que l’ha 
realitzat, ja que a efectes legals cal distingir els danys a tercers de la resta. Pel que fa 
referència als danys relacionats amb l’estructura i el terreny, es podrien englobar els dos 
com a danys estructurals, ja que, un de forma directa i l’altre de forma indirecta, el que 
acaben afectant és l’estructura de l’edifici. Pel que fa a les humitats, són problemes que 
es deriven en la seva majoria de fallades en els tancaments que tenen origen estructural 
(aparició de fissures en les façanes, etc.), i per tant, són una patologia que en general 
està causada per una altra patologia anterior. Tot i això també hi ha força problemes 
d’humitats produïts per una mala disposició dels elements aïllants en les façanes. En cap 
cas, però, aquest tipus d’afectació és estructural i per tant no ha estat considerada en 
aquest document. 
 
A continuació es procedirà a explicar les afectacions més habituals que s’associen a 
cada material de construcció, centrant-se en l’obra de fàbrica i el formigó armat i 
pretensat: 
 

2.1.- Formigó armat i pretensat 
El formigó és un composite (material compost de construcció) format per aigua, ciment 
i àrids. Tots aquests components han de ser seleccionats d’acord amb les 
característiques que es busquen en el formigó, especialment el ciment i els àrids. 
 
Actualment, el formigó és el material més utilitzat en la construcció per la seva gran 
adaptabilitat geomètrica, el seu baix cost. Tot i això, en edificació rarament s’utilitza el 
formigó en massa, degut a que no resisteix adequadament les traccions que s’originen 
per una sol·licitació pura de tracció o com a resultat d’un esforç de flexió o torsió. Com 
a conseqüència, es necessària la utilització conjunta del formigó i l’acer en el que es 
coneix com a formigó armat. 
 
El formigó armat té un bon comportament, ja que el formigó resisteix molt bé a 
compressió i passiva l’acer i el protegeix de l’oxidació, mentre que l’acer proporciona la 
resistència a tracció necessària. Per tal de que un element de formigó armat treballi com 
a tal, es necessari que el formigó fissuri, provocant així l’entrada en càrrega de l’acer. 
 
Per controlar la fissuració, i per aprofitar encara més els avantatges mecànics dels 
formigons i acers actuals, s’usa el formigó pretensat, que consisteix en col·locar un 
armat actiu en el formigó. S’anomena armadura activa perquè l’acer treballa a tracció 
des d’un inici, abans de que l’element es vegi sol·licitat, de manera que comprimeix el 
formigó, controlant-ne o fins i tot evitant la seva fissuració. El formigó pretensat ha 
permès augmentar l’esveltesa de les peces de formigó, reduint així el material utilitzat i 
economitzant encara més la utilització del formigó. 
 
El formigó pretensat es pot materialitzar a través d’armadures preteses o postteses. Les 
primeres es tesen abans de l’enduriment del formigó, i es solen utilitzar en la 
prefabricació en taller de diferents elements estructurals com bigues o lloses alveolars. 
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Per contra, les armadures postteses es posen en tensió un cop el formigó ja ha endurit. 
S’utilitzen en la construcció in situ. 
 
En l’edificació s’utilitzen de forma generalitzada elements de formigó armat i pretensat 
amb armadura pretesa, i en molt menor mesura elements de formigó posttesat. 
 
Un cop explicat en què consisteixen el formigó armat i pretensat, cal enunciar les 
diferents formes de trencament que poden presentar. Donat que estan formats per dos 
materials, formigó i acer, els trencaments poden ser causats per una fallada del formigó, 
una fallada de l’acer o bé una fallada de la interfase o unió entre aquests dos. Per tant, 
els procediments de trencament vistos de forma general són pocs. Cal dir que les 
fallades més habituals són les del formigó, i que en comptades ocasions el que falla és la 
unió entre l’acer i el formigó. Per altra banda, el trencament de l’acer és realment molt 
estrany en els elements de formigó armat i pretensat que s’utilitzen en l’edificació, si bé 
s’ha de tenir en compte per les greus conseqüències que pot suposar. 
 
Les patologies del formigó armat i pretensat és poden dividir en aquelles que tenen 
l’origen en l’execució, i les que apareixen amb la utilització, ja sigui per les 
sol·licitacions en forma de càrregues físiques o bé per les accions ambientals. 
Majoritàriament, la informació que es presenta a continuació es basa en el llibre [1]. 
 

2.1.1.- Afectacions que apareixen en l’execució 
Aquestes són degudes de forma directa a una mala execució, i apareixen de forma 
immediata o en poques setmanes, de manera que són responsabilitat del contractista. 
Les més comunes són:  
 

a) Assentament plàstic 
Aquest fenomen es produeix durant les tres primeres hores des de l’abocament del 
formigó. Consisteix en un descens o assentament de les fases més denses del 
formigó per efecte de la gravetat, que es combina amb el procés d’exsudació (ascens 
de l’aigua). En principi no hauria de causar problemes si aquest assentament fos 
lliure, però amb la presència d’armadura, hi ha parts del formigó que es troben 
coartades, de manera que hi ha un assentament diferencial que en molts casos es 
tradueix en fissures de gruix important i poca profunditat, més freqüents en elements 
verticals com murs i pilars, ja que com major sigui l’alçada de formigó fresc 
susceptible d’assentar, major serà aquest descens. 
 
b) Retracció plàstica 
Aquest efecte té lloc entre la primera i les sis primeres hores des de l’abocament del 
formigó. La causa és l’evaporació de l’aigua superficial del formigó a un ritme més 
alt que l’exsudació, de manera que la pèrdua d’aigua en superfície comporta un 
descens del volum i per tant una contracció diferencial respecte de la resta del 
formigó, que es tradueix en l’aparició de fissures molt poc profundes però que 
poden ser força gruixudes. Aquest fenomen és més comú en peces superficials 
(lloses, paviments, capes de compressió de forjats, etc.), i sol produir-se si el clima 
és favorable a l’evaporació accelerada de l’aigua exsudada: calor i vent. 
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c) Retracció hidràulica 
Degut a les reaccions d’hidratació i al fenomen d’exsudació, el formigó redueix el 
seu volum al prendre i endurir. El procés de retracció hidràulica s’accentua en 
ambients secs, si s’utilitza una relació aigua/ciment molt elevada o si hi ha un alt 
contingut de ciment. Es un problema que afecta més a les peces més superficials 
(tenen una gran superfície en relació al seu volum), i que apareix entre 15 dies i el 
primer any des de l’abocament del formigó. La reducció del volum suposa una 
contracció, que si està impedida causa l’aparició de fissures (les quals es solen 
controlar però no eliminar, amb la presència de l’armadura adequada) que són molt 
profundes, però d’un gruix realment petit. 
 
d) Fissuració en mapa o afogat 
Aquest efecte apareix entre 1 i 15 dies des de l’abocament del formigó. Estan 
causades per les tensions superficials que tenen origen en l’elevada humitat de la 
superfície en relació amb l’ambient. Per això, la seva presència és comuna en 
superfícies encofrades amb un material molt impermeable o bé molt allisades. A 
més a més, un ambient sec afavoreix el fenomen. El resultat són fissures de poca 
profunditat, i que es disposen en forma de mapa o quartejant la superfície del 
formigó. 
 
e) Moviment de l’encofrat 
Tot i ser obvi, no cal descuidar aquest problema. Si durant el procés de presa del 
formigó l’encofrat es mou, part del formigó pot seguir l’encofrat i l’altra mantenir-
se quieta, forçant així l’aparició de fissures molt importants que poden arribar a 
trencar totalment la peça en dos. 
 
f) Contracció tèrmica inicial 
La causa directa d’aquest problema és la calor que es genera en la hidratació del 
ciment. Aquesta calor fa que la zona interior de les peces de formigó es trobi a una 
temperatura força superior a l’ambient, i per tant, a la temperatura de la superfície de 
la peça. Així doncs, l’interior intenta dilatar-se, i l’exterior més fred coacciona 
aquest moviment. Aquest procés causa compressions en l’interior de la peça de 
formigó i traccions a la superfície. Si aquestes traccions superen la resistència del 
formigó el poden fissurar. Aquest procés és difícilment evitable i es sol produir 
entre el primer i el cinquè dia d’edat del formigó. 
 
g) Coqueres 
Aquesta patologia està causada per una mala col·locació i vibració del formigó, que 
comporta que el material no arribi a tots els punts que ha d’omplir de l’encofrat, de 
forma que al desencofrar s’observen zones on hi manca el formigó. La seva gravetat 
depèn de la magnitud de la zona afectada i de la seva posició en cada element 
estructural. 
 
h) Efectes del pretensat 
Els principals problemes del pretensat en l’execució d’elements amb armadura 
activa pretesa o posttesa, es produeixen en el moment de tesat (posttesa) o de 
transferència (pretesa), i són bàsicament dos: 1) L’excés de tensió de tesat que pot 
comprimir en excés al formigó (que no té tota la resistència en edats curtes) i així 
trencar-lo o bé pot traccionar certes zones (pretensat no simètric en la secció) i 
fissurar-les. 2) Traçat de l’armadura activa que no segueix la directriu de la peça en 
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planta, de manera que causa una deformació lateral no prevista que pot fissurar el 
formigó per flexió. Aquest darrer cas pot succeir en bigues postteses en les quals es 
realitza el tesat dels cordons amb un ordre que no té en compte la simetria, 
provocant així l’aparició de flexió en el sentit de menys inèrcia de la biga que pot 
arribar a trencar-la. 
 
i) Altres 
Altres patologies de les peces de formigó habituals en construcció són: 1) Efecte de 
les gelades, que evita la presa del formigó i produeix danys interns molt importants. 
Un altre problema associat a les gelades i que afecta als elements amb armadures 
postteses és la congelació de l’aigua que pot quedar a l’interior de les baines abans 
d’enfilar els tendons. Al congelar-se, l’aigua s’expandeix i crea tensions que poden 
trencar el formigó del voltant de la baina. 2) Mal transport. Aquest problema es 
produeix en elements prefabricats, que s’han dissenyat per treballar segons un 
determinat esquema estructural que cal respectar durant el transport. Del contrari, 
els esforços induïts per una manipulació incorrecta poden arribar a col·lapsar la peça 
de formigó. 

 

2.1.2.- Afectacions que apareixen en l’ús 
Les afectacions més comunes que apareixen en el formigó armat i pretensat durant la 
seva utilització són degudes a: 
 

a) Sol·licitacions de tipus físic (accions no accidentals)  
Aquests problemes són deguts a esforços sobre l’estructura que generen estats 
tensionals que superen la resistència del formigó, de l’armadura o de la interfase 
entre aquests, produint el trencament parcial o total de l’element estructural. Els més 
habituals són: 
 
a.1) Compressió 
Un element de formigó sotmès a compressió pura pot trencar segons dos esquemes. 
El més habitual consisteix en un conjunt molt nombrós de fissures orientades segons 
la direcció en la que es comprimeix a la peça. Aquestes fissures rarament superen 
els 0,15mm de gruix i no segueixen l’armadura. La situació en la qual apareixen 
aquestes fissures correspon al 85% de la capacitat resistent del formigó, per tant, es 
tracta d’un estat molt pròxim al col·lapse i és perillós. L’altre esquema consisteix en 
un trencament segons un pla oblic, però és molt poc comú i només es produeix en 
formigons molt secs. 
 
Cal dir que aquest tipus de patologia només es sol donar en pilars, ja que són els 
elements estructurals d’un edifici que estan sotmesos a una compressió major. 
 
a.2) Flexió simple 
Els elements resistents d’un edifici que estan sotmesos a les majors flexions en 
situacions de càrrega normals són les bigues. Sota un esforç de flexió, una peça de 
formigó armat o pretensat es comporta de forma diferenciada en dues zones. En una 
part el formigó es troba comprimit (generalment és el cap superior si les accions són 
de tipus gravitatori), mentre que en l’altra zona (generalment la inferior) el formigó 
sol fissurar degut a la tracció, i només treballa l’armadura, ja sigui activa o passiva. 
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Així doncs, la flexió es descomposa a nivell seccional en una compressió que 
assumeix el formigó i una tracció que assumeix l’armadura. 
 
En el formigó armat, per a que l’armadura entri en càrrega requereix que el formigó 
traccionat fissuri, en canvi l’armadura activa està en tracció des d’un inici per la 
tensió de pretensat. 
 
Segons la quantia d’armadura, les patologies derivades d’un esforç de flexió 
superior a l’admissible, es presenten d’una o altra forma. Així si hi ha poc acer, la 
peça trenca amb una sola fissura molt gran en el punt on la flexió és major. Aquest 
trencament es dóna per la plastificació de l’acer. És fràgil i perillós, i per evitar-lo la 
normativa estableix una quantia mínima d’armadura.  
 
Si la peça disposa de l’armadura habitual, el trencament també arriba per la 
plastificació de l’armadura, però en aquest cas apareixen diverses fissures en la cara 
traccionada de la peça, i a més a més, el formigó del cap de compressions, en el punt 
on la flexió és major, sol trencar-se en forma de làmines per un excés local de 
compressió. Aquest tipus de trencament és dúctil, i presenta una gran deformació de 
la peça abans del col·lapse. Les fissures de la zona traccionada són més importants 
en la part central, on presenten una direcció clarament vertical, mentre que a prop 
dels suports les fissures són inclinades. Aquesta és la forma habitual de trencament 
de les bigues a flexió. 
 
Finalment, si la peça té una armat molt superior al típic, sota un esforç de flexió 
trencarà per un excés de compressió en el formigó. Aquest mecanisme originarà en 
un primer moment unes fissures semblants a les de compressió simple en la cara 
comprimida, i al final trencarà el formigó, desprenent-se làmines. La fissuració en la 
cara traccionada pot ser molt petita o fins i tot no existir. 
 
En el cas de tenir suports intermitjos apareixen flectors negatius (comprimeixen la 
cara inferior de la peça i traccionen la cara superior) i el mecanisme de trencament 
és pràcticament igual però invertint les posicions de dalt a baix. 
 
a.3) Flexocompressió 
L’esforç de flexocompressió resulta de l’aplicació conjunta d’un axial de 
compressió i d’un moment flector. Segons les magnituds d’aquests, la peça 
treballarà d’una forma més pròxima a la flexió simple (si el moment aplicat és molt 
més gran que l’axial, o bé si l’excentricitat d’aquest axial és molt gran), o a la 
compressió simple (si l’excentricitat d’aplicació de l’axial és petita, o bé el moment 
aplicat té un valor relativament inferior a l’axial). Els símptomes de les patologies 
degudes a un esforç de flexocompressió excessiu poden ser moltes fissures petites 
segons la directriu de la peça si predomina la compressió, o bé les fissures 
perpendiculars a la directriu del mateix tipus que les presentades en el cas de flexió, 
si és aquest esforç el que predomina. En els casos en que els efectes de l’axial i el 
flector són similars, la peça presenta una simptomatologia intermitja entre les dues 
anteriors. 
 
a.4) Tallant 
Una peça de formigó armat o pretensat suporta els esforços de tallant mitjançant un 
mecanisme en el que l’acer i el formigó actuen de forma simultània. El formigó 
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treballa a compressió en forma de biela inclinada, mentre que l’armadura transversal 
de tallant es mobilitza a tracció. En general aquesta armadura es disposa en forma de 
cèrcols verticals en bigues. La inclinació de les bieles comprimides depèn de la 
relació entre l’esforç axial i el moment flector. En peces de formigó armat sol ser de 
l’ordre de 45º, mentre que en formigó pretensat les bieles de compressió formen 
entre 30º i 45º amb l’horitzontal. 
 
Si l’armadura transversal és insuficient, la peça trenca amb una gran fissura de 
tracció obliqua en el formigó. Per contra, si l’armadura a tallant és l’adequada, el 
trencament succeeix quan aquesta supera el seu límit elàstic. L’aparença d’aquest 
tipus de ruptura és un conjunt de fissures grans i obliqües. Si l’armadura és molt 
important, la fallada es produeix per un excés de compressió en el formigó, i per tant 
apareixen fissures molt fines obliqües. 
 
a.5) Torsió 
En edificació, les torsions que apareixen solen ser torsions de compatibilitat entre 
diferents elements estructurals, com per exemple, les que es produeixen en les 
bigues d’un entramat reticular pla.  
 
Sota efectes de torsió, les peces de formigó es deformen i apareixen fissures de tipus 
helicoïdal. Així doncs, la típica fissura de torsió és una de continua que gira 
helicoïdalment al voltant d’un element longitudinal (preferentment una biga).  
 
El principal perill de la torsió es troba en la gran dependència entre la rigidesa a 
torsió i la fissuració de l’element de formigó. Així, quan la peça de formigó es 
fissura, la seva rigidesa a torsió decau de forma brusca, de manera que la deformació 
causada pel gir pot augmentar ràpidament i arribar al col·lapse de la peça, sempre 
que sigui possible des del punt de vista mecànic. Per aquest motiu, cal tenir molt 
controlat aquest fenomen en les bigues sotmeses a torsió d’equilibri, que en general 
no trobem en edificació. En canvi, en els elements sotmesos a torsió de 
compatibilitat, el gir que es produeix ve donat per la compatibilitat entre els 
diferents elements, que resisteixen principalment a flexió i no a torsió. Per tant, la 
fissuració dels elements sotmesos a torsió de compatibilitat no és especialment 
preocupant. 
 
a.6) Rasant 
Aquest esforç apareix en la unió entre dues zones formigonades per separat. És 
freqüent en edificació que es doni en bigues compostes, en les quals la part inferior 
és prefabricada, i la superior està formigonada in situ. Per resistir a l’esforç rasant 
que es produeix per motius de compatibilitat de deformació entre les dues zones, cal 
disposar una armadura que les “cusi”. Així, si aquest armat és inexistent o molt 
petit, el trencament que succeirà serà fràgil, generant una gran esquerda en la unió 
entre els dos formigons, i possiblement suposi el col·lapse de l’estructura. En canvi, 
si l’armat és adequat, trencarà de forma dúctil quan l’acer assoleixi el seu límit 
elàstic, generant-se així un gran nombre de petites fissures inclinades distribuïdes al 
llarg de tota la unió entre els dos formigons. 
 
a.7) Punxonament 
El punxonament apareix quan s’aplica una gran càrrega concentrada sobre un 
element bidireccional (llosa) de formigó. Hi ha dos casos típics que es poden trobar 
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en edificació: en la unió entre pilars i forjats, i en les cimentacions on un pilar 
carrega sobre una sabata. El mecanisme de trencament d’aquesta patologia 
consisteix en la generació d’un o diversos plans de lliscament de forma troncocònica 
o troncopiramidal al voltant del pilar. Per resistir aquest esforç es disposa 
l’armadura passiva necessària en la unió entre el pilar i l’element bidireccional. 
 
El trencament per punxonament d’un forjat pot suposar el col·lapse de tot l’edifici, 
ja que el forjat danyat cau sobre el forjat inferior trencant també aquest, i així 
successivament pot arrossegar tots els pisos que es trobin per sota. Llavors els pilars 
perden la trava que proporcionaven els forjats i poden fallar, col·lapsant tots els 
pisos del damunt. Per tant, és un problema molt greu, que si es detecta en una 
inspecció, és perquè trenca de forma dúctil. Les fissures que s’observen en aquest 
cas descriuen circumferències al voltant del pilar, tenen un gruix important, i 
travessen tot l’element bidireccional. 
 
a.8) Vinclament 
Aquesta patologia és realment estranya en les estructures de formigó. Els dos tipus 
d’elements habituals en edificació i que són susceptibles de vinclar són els pilars i 
les bigues, ja que són els que presenten una major esveltesa. El vinclament va 
acompanyat d’una exageradament gran deformació de la peça que origina fissures 
que en general es troben en un sol costat. En el cas dels pilars la inestabilitat està 
deguda a una excessiva esveltesa acompanyada d’un esforç de compressió superior 
al crític, en canvi en les bigues, la inestabilitat que es sol presentar és el vinclament 
lateral degut a un excessiu moment flector sobre una biga esvelta. Aquest 
vinclament lateral es sol produir al manipular i col·locar la biga durant la 
construcció de l’edifici, ja que posteriorment aquesta es troba travada pels forjats. 
 
En tots dos casos el fenomen de vinclament és brusc, i pot suposar un trencament 
fràgil de l’element si aquest no es troba convenientment armat. 
 
a.9) Fallada de l’adherència de l’armadura 
És una patologia estranya, ja que rarament falla l’adherència entre l’armadura i el 
formigó de forma generalitzada, tot i que sí que ho pot fer de forma local en els 
punts d’ancoratge, cas que es tracta en el següent apartat. 
 
Un parell de pràctiques que poden afavorir aquesta patologia són l’ús de 
desencofrant o bentonita que poden entrar en contacte amb les barres de l’armat 
durant el procés d’execució d’una peça de formigó, ja sigui aquest, armat o pretensat 
(en prefabricació l’ús de desencofrant és generalitzat). 
 
En contra del pensament generalitzat, l’oxidació superficial d’una barra d’acer, no 
afecta a la seva adherència de forma significativa, com tampoc afecta el fet de que la 
barra presenti una molt petita capa de morter sec (la típica taca de els armadures 
d’espera degut a formigonar al seu voltant). 
 
Si es produeix aquesta patologia, el trencament és brusc, ja que es perd totalment 
l’acció de l’armadura, i el formigó per sí sol no pot resistir les traccions, trencant-se 
la peça de cop. 
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a.10) Fallada de l’ancoratge actiu o passiu 
Les patologies degudes a les fallades dels ancoratges per adherència de les 
armadures passives són força comunes. Aquest tipus d’afectació sol estar causada 
pel trencament a tracció del formigó que rodeja l’armadura i es pot presentar de 
forma fràgil. Tot i això, si hi ha suficient armadura transversal, pot afavorir la 
ductilitat del trencament, originant així l’aparició de fissures que segueixen 
l’armadura, i que tenen un gruix entre 0,15 i 0,4 mm. 
 
Una altra patologia habitual és la fallada dels solapaments de les armadures 
passives. Aquest tipus d’empalmament funciona transmetent l’esforç axial d’una 
barra a l’altra a través de la compressió del formigó que hi ha entre elles. Aquest 
formigó treballa formant bieles de compressió a 45º entre les dues barres. Així 
doncs, el símptoma característic d’aquesta patologia és l’aparició de fissures a 45º 
en una franja que segueix les armadures que es solapen, i indica que el formigó ha 
fallat per un excés de compressió. Aquesta afectació pot estar afavorida per la 
presència d’una gran quantitat de solapament en una mateixa secció. 
 
Per acabar, una patologia associada a la transmissió d’esforços de l’armadura 
passiva, la trobem en el solapament de grans barres d’acer treballant a compressió, 
ja que la barra que es troba més a prop de la superfície de la peça, pot recolzar-se 
excessivament sobre el formigó, produint fissures o fins i tot despreniments del 
formigó del recobriment. Aquest cas es pot produir en pilars molt sol·licitats a 
compressió. 
 
Pel que fa als ancoratges mecànics de l’armadura activa posttesa, si aquests no estan 
convenientment dimensionats, es poden produir unes tensions de compressió 
excessives, que arriben a fissurar el formigó pròxim a la zona d’ancoratge. Aquest 
tipus d’afectació presenta com a símptomes una gran quantitat de fissures de petit 
gruix que convergeixen cap al punt  d’ancoratge, i algunes fissures que segueixen el 
traçat el tendó en l’extrem de la peça. 
 
L’armadura activa pretesa presenta problemes similars, i si falla l’adherència entre 
l’acer i el formigó al transferir el pretensat, es poden produir diverses fissures 
horitzontals en els extrems de la peça. 
 
b) Accions accidentals 
Aquest tipus d’afectacions són provocades per accions no previsibles, i la seva 
importància depèn de la intensitat de les accions corresponents. Les patologies amb 
origen accidental han de ser tractades amb especial cura i requereixen sempre de la 
diagnosis d’un expert, per determinar si les estructures afectades poden seguir sent 
utilitzades o no. 
 
b.1) Atac per foc 
En cas d’incendi, les estructures de formigó poden resultar greument danyades. 
Davant del foc el formigó té un aspecte positiu, i és que degut al seu contingut 
d’aigua intersticial, pot absorbir gran quantitat de calor que s’utilitza en evaporar 
aquesta humitat. Això proporciona una capacitat aïllant en cas d’incendi que 
protegeix l’armadura. No obstant, degut a la calor, el formigó es dilata causant 
l’aparició de tensions internes, i si s’arriba a evaporar l’aigua dels porus aïllats pot 
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causar el despreniment del recobriment de l’armadura, deixant aquesta exposada al 
foc, amb els conseqüents problemes de resistència estructural que això suposa.  
 
En cas d’incendi, el formigó pot canviar de color, i segons aquesta coloració es pot 
determinar els efectes sobre la resistència del formigó. Així, si la temperatura a la 
qual s’ha sotmès el formigó no supera els 600 ºC, en principi no hi ha d’haver 
majors problemes (el color del formigó serà el gris habitual o bé presentar un color 
rosat-vermellós). Per contra, a partir d’aproximadament els 600 ºC els efectes per 
l’evaporació de l’aigua poden comportar un descens important de la resistència. En 
aquest cas el color del formigó serà gris amb punts vermells, o bé d’un groguenc 
clar. En qualsevol cas, si hi ha hagut despreniments del recobriment de les 
armadures, l’afectació serà greu. 
 
b.2) Impacte 
Aquesta afectació és de les més comunes i simples de detectar. Es produeix quan un 
objecte impacta sobre la peça de formigó, danyant-lo. Depenent de la intensitat del 
cop, les conseqüència són més o menys importants. Així, si només s’ha afectat al 
recobriment de les armadures, n’hi ha prou amb reposar-lo. Per contra, l’afectació és 
molt més greu si degut a l’impacte es trenca alguna armadura principal. En aquest 
cas cal estudiar cada afectació particularment i proposar la reparació o substitució de 
la peça segons s’escaigui. 
 
b.3) Terratrèmol 
L’acció sísmica és una de les més importants per la seva magnitud. Consisteix en 
una acceleració de l’edifici induïda per l’acceleració del terreny sobre el qual es 
fonamenta, i pel període propi de l’edifici. Degut al moviment del terreny, l’edifici 
experimenta unes acceleracions imposades, que causen l’aparició de forces d’inèrcia 
que es traslladen a l’estructura en forma d’esforços de magnitud variable. En un 
edifici convencional, els elements que resulten més danyats en cas de sisme són els 
pilars, per això, les patologies relacionades amb el sisme han estat tractades amb 
molt més profunditat en aquests elements estructurals que en la resta. 
 
L’acció sísmica pot produir des de petites fissures, fins al trencament de pilars a 
tallant, passant per afavorir les accions de punxonament en els forjats, etc. En 
qualsevol cas, l’aparició d’una patologia estructural greu just després d’un 
terratrèmol sol estar relacionada amb aquest, de forma que la diagnosis d’aquesta 
causa és senzilla. Ara bé, en els pilars, segons com es manifesti la patologia, es pot 
intentar aprofundir més en l’explicació, determinant si hi ha una mancança 
d’armadura o bé si és conseqüència directa de l’escassa resistència del formigó 
emprat (cas estrany). 
 
 
c) Atacs d’origen químic 
Aquest tipus de patologies poden estar causades per agents externs al formigó armat 
o pretensat, o bé per agents interns. En qualsevol cas, es manifesten amb una 
degradació dels materials afectats, i amb la conseqüent pèrdua de resistència, que 
pot arribar a comprometre l’estructura de l’edifici. A continuació es destaquen les 
quatre més comunes, d’entre les quals la més important és l’oxidació de l’armadura, 
tant per la seva gravetat com per la seva freqüent aparició: 
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c.1) Atac per sulfats 
En primer lloc cal explicar com arriben els sulfats al formigó. El seu transport sol 
donar-se dissolt en aigua. Quan aquesta aigua penetra en el formigó a través dels 
porus, els sulfats reaccionen amb la calç lliure del ciment generant guix, que alhora 
reacciona amb l’aluminat càlcic donant lloc a l’etringita. Aquesta és una sal molt 
expansiva que degut al seu augment de volum indueix tensions en el formigó, el 
qual acaba fissurant-se i desprenent-se. La circulació d’aigua amb sals dissoltes 
afavoreix aquest problema, si bé és cert que també es pot considerar un atac químic 
intern si els sulfats han estat introduïts al formigó en forma de guix per regular la 
presa del ciment. 
 
Les fissures per atac de sulfats es poden distingir per la seva distribució aleatòria i la 
presència de dipòsits blancs. 
 
c.2) Reacció àlcali-àrid 
Aquest títol engloba diverses patologies, depenent del tipus d’àrid que causa 
l’afectació. No obstant, la patologia més freqüent està causada per l’ús d’àrids que 
contenen un tipus de sílice reactiva que interacciona amb els àlcalis del ciment 
formant un gel que absorbeix gran quantitat d’aigua, expandint-se i produint així 
grans pressions intersticials capaces de fissurar el formigó. Aquestes fissures es 
manifesten en forma de malla o estrella i solen anar associades a una gran 
deformació de la superfície de la peça de formigó. L’afectació es sol presentar entre 
2 i 5 anys des de la fabricació del formigó, i requereix que el formigó estigui sotmès 
a una humitat important (>85%) 
 
c.3) Carbonatació 
Aquesta patologia és inevitable i acaba afectant a pràcticament tots els formigons. 
Els seus símptomes no són observables a simple vista fins que no es troba en un 
estat molt avançat i ja hi ha afectació de l’armat. Per tant, en general, per fer una 
diagnosis d’aquesta patologia cal un anàlisis més complexa que l’observació (s’han 
d’extreure testimonis, etc.). Aquesta afectació està produïda per la reacció del CO2, 
que entra pels porus superficials del formigó, amb els compostos càlcics i la calç 
lliure del ciment. Aquesta reacció fa baixar el pH del formigó (de 13 a 9), de manera 
que es perd l’efecte protector que aquest exerceix sobre l’armadura. A llarg plaç la 
carbonatació sempre acaba arribant a la profunditat on es troba l’armadura, aquesta 
queda desprotegida i s’oxida. 
 
La carbonatació es veu afavorida per  la variació d’humitat, així doncs, en un 
ambient de saturació d’aigua, no es produeix aquesta patologia. 
 
Tot i que el programa desenvolupat no preveurà la diagnosis d’aquesta afectació – ja 
que no és visible amb una inspecció superficial a ull nu –, és important presentar-la 
perquè afavoreix a la següent patologia, l’oxidació de l’armadura. 
 
c.4) Oxidació de l’armadura 
Aquesta és una de les patologies més greus que es pot presentar en el formigó armat. 
La seva reparació és molt costosa, i en alguns casos, pot arribar a ser inviable. Si el 
projecte i l’execució són correctes, les armadures no s’haurien d’oxidar durant la 
vida útil de l’edifici gràcies a l’efecte protector dels formigó, que passiva l’armadura 
amb el seu pH elevat, i dóna un recobriment suficientment gruixut i dens per aïllar 
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l’acer del medi exterior. Així doncs, l’oxidació de l’armadura és pràcticament 
sempre conseqüència directa de la no existència d’un recobriment eficient que la 
protegeixi. Per tant, l’aparició de fissures també són una causa de l’oxidació de 
l’armadura, ja que les obertures que generen deixen pas als agents externs que 
afavoreixen l’oxidació de l’acer, com poden ser l’anhídric carbònic i els clorurs. 
Però la relació entre fissures i oxidació també és recíproca, ja que al oxidar-se, l’acer 
allibera òxid de ferro que té un volum molt superior al ferro original, causant així 
unes tensions internes en el formigó que acaben fissurant-lo. Per tant, les fissures del 
formigó poden ser tan una causa com un símptoma de l’oxidació de l’armadura. 
 
L’existència de clorurs (medi marí) pot accelerar molt el procés d’oxidació, ja que 
els clorurs poden accedir a través dels porus del formigó fins a l’armadura, on 
produeixen picadures locals, que redueixen la secció de l’armat i són un punt 
despassivat per on l’oxidació pot progressar. 
 
Pel que fa a l’armadura pasiva, la diagnosis de l’oxidació es centra en l’observació 
d’òxid, de fissures que solen seguir l’armadura, o bé de despreniments del 
recobriment que deixen veure l’armat afectat. Si l’armadura és molt densa l’oxidació 
pot causar l’aparició de moltes fissures d’orientació aleatòria. Pel que fa a 
l’armadura activa interna, la detecció d’un procés d’oxidació és pràcticament 
impossible en una inspecció superficial, degut al comportament fràgil del fenomen 
de corrosió sota tensió. 
 
En tots els casos, l’oxidació de l’armadura suposa una important pèrdua de la 
capacitat resistent de l’acer afectat, ja que sempre suposa una disminució de la 
secció resistent. 
 
Com ja s’ha dit, un cas especialment greu és la corrosió sota tensió de les armadures 
de pretensat, ja que acaba causant un trencament fràgil de l’armadura activa, i per 
tant, pot suposar fàcilment el col·lapse de l’estructura. El problema d’aquest tipus 
d’oxidació és que en general es presenta de forma molt localitzada, afectant un punt 
dèbil de l’armadura activa, com pot ser un ancoratge, o un doblegament important. 
Aquesta oxidació puntual (que comença en forma de picadura) suposa una 
disminució localitzada de la secció de l’acer, que de per sí es troba sotmès a una 
important tracció per tractar-se d’armadura activa. D’aquesta forma, al perdre’s 
secció, augmenta la tensió del acer al punt on hi ha l’afectació, accelerant així el 
problema, que acaba desembocant en un trencament brusc de l’armadura de 
pretensat. A més a més del fet de ser una patologia molt localitzada i petita en 
tamany, cal dir que les armadures actives no són fàcilment inspeccionables degut als 
propis requeriments de durabilitat que n’imposen un recobriment molt important. 
Per tot això, la corrosió sota tensió és molt complicada de diagnosticar abans del 
trencament, i d’aquí el greu perill que suposa. No obstant, la utilització d’armadura 
activa encara és minoritària en l’edificació, i per tant aquest problema té una 
importància relativament petita. 
 
c.5) Desagregació 
Aquesta patologia pot estar associada als diferents atacs químics d’aquest apartat o a 
qualsevol altra afectació d’índole química menys freqüent. És la conseqüència més 
visible dels atacs químics, i consisteix en una pèrdua total de la resistència del 
formigó, que es pot desagregar amb les mans. Quan s’observa la desagregació 
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rarament es pot distingir més enllà de si l’atac és d’origen extern o intern. Si els 
agents causants de l’afectació es troben en la pròpia composició del formigó, aquest 
es desagregarà per igual en tota la profunditat, en canvi si els agents maliciosos són 
d’origen extern, l’afectació només es presentarà en la superfície del formigó que ha 
estat exposada a aquest atac. 
 

Consideracions 
Pràcticament totes les patologies del formigó enunciades anteriorment es manifesten en 
un moment o altre en forma de fissura o esquerda. En aquesta tesina no es realitza 
distinció entre aquests dos termes (fissura i esquerda), ja que només es diferencien entre 
elles pel gruix de  l’obertura i la profunditat. Així, molts cops, el que comença sent una 
fissura, pot anar creixent amb el temps donant lloc a una esquerda, sense que hagi 
canviat la causa de l’afectació. A més a més, segons la intensitat en què es manifesti una 
patologia, pot causar una obertura en el continu de l’estructura més o menys grossa.  Per 
aquest motiu, la distinció entre fissura i esquerda no té sentit en aquesta tesina, i 
s’utilitza el terme fissura per designar als dos símptomes de forma indistinta. Per fer una 
diagnosis correcta amb el SE, gairebé sempre que es fa referència a una fissura, el gruix 
d’aquesta és una de les dades a considerar, i per tant, la distinció de magnitud entre 
fissura i esquerda queda implícita en la informació relativa al tamany de la fissura. 
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2.2.- Elements d’obra de fàbrica 
Camp d'anàlisis 
En aquest subapartat es descriuen les principals patologies que es poden presentar 
associades als elements estructurals d’obra de fàbrica. Tot i que actualment el seu ús 
està decaient ràpidament per motius econòmics, el principal element estructural d’obra 
de fàbrica en l’edificació són les parets de càrrega, i per tant, aquest serà el centre de 
l’anàlisi de patologies que servirà per a l’elaboració del SE. 
 
També es tindran en compte les patologies associades als tancaments i envans d’obra de 
fàbrica que tinguin la seva causa en la compatibilitat amb l’estructura de l’edifici. S’ha 
cregut convenient incloure aquests elements, perquè encara que no siguin estructurals, 
en molts casos, presenten afectacions que permeten explicar problemes més greus de 
l’estructura. A més a més, gran part de les patologies detectades en l’edificació es 
troben en aquests elements. Així doncs, s’han tingut en consideració perquè són bons 
indicadors del comportament estructural i perquè concentren gran part de les afectacions 
més comunes dels edificis. 
 
Un altre element estructural d’obra de fàbrica són les pilastres. Aquestes també s’han 
estudiat encara que la seva presència en l’edificació és residual, i és limita a edificis 
antics. 
 
Concepte de l’obra de fàbrica. Característiques 
L'obra de fàbrica és “tot element d’obra obtingut per col·locació de maons, blocs, pedres 
o toves (tovots), un al costat d’altres i sobre d’altres, ordenadament d’acord amb unes 
determinades lleis de trava”. Aquesta definició ha estat extreta literalment de [4], d’on 
també prové la major part de la informació recollida en aquest apartat. A part, també 
s’han consultat el llibre [2], els apunts [5] i el document [6] per la redacció de les 
característiques de les patologies de l’obra de fàbrica. 
 
En l’anterior definició d'obra de fàbrica hi tenen cabuda els elements constituïts per 
maons amb juntes de morter, els formats a base de pedra, les parets de tàpia, l’obra de 
fàbrica de blocs prefabricats de formigó, etc. Tot i això, el tipus d’obra de fàbrica més 
comú en l’edificació és la primera (i amb gran diferència respecte dels altres tipus), i per 
tant, aquesta tesina s’ha centrat en l’estudi de les patologies que afecten a l’obra de 
fàbrica de maó amb juntes de morter. 
 
En la definició anterior trobem l’expressió “lleis de trava”. Aquesta es refereix a com 
estan col·locats els diferents materials per tal d’assegurar que l’obra de fàbrica es 
comporta com un únic sòlid. 
 
L’obra de fàbrica de maons està constituïda bàsicament per dos elements: el maó i el 
morter.  
 
Per a la creació del sistema expert, no s’ha realitzat cap distinció sobre el tipus de 
maons. No obstant això, cal dir que en els elements estructurals es solen utilitzar maons 
massissos o calats, mentre que pels elements no estructurals (que també es tracten en la 
present tesina pels motius exposats anteriorment) en general s’opta pel maó foradat.  
Pel que fa referència al morter, actualment s’utilitza morter de ciment pòrtland de forma 
generalitzada, si bé en edificis antics es pot trobar morter de calç. 



Estat de l’art de les patologies en l’edificació 

 24 

La llei de trava utilitzada més comunament consisteix en disposar els maons de llarg, tot 
i que cal dir que hi ha moltes altres formes de col·locació que també s’utilitzen 
actualment. En aquesta tesina no s’ha tingut en compte l’aparell a l’hora de realitzar una 
diagnosis de les patologies, tot i que en alguns casos, aquest pot resultar influent. 
 
Per poder entendre les diferents patologies que es presenten en un element d’obra de 
fàbrica de maó cal tenir present que aquest és un material compost, i que per tant, és 
heterogeni. Així doncs, com en el formigó armat, l’obra de  fàbrica pot trencar perquè 
falli qualsevol dels seus components: el maó, el morter o la interfase entre aquests. A 
més cal considerar que el comportament d’un element d’obra de fàbrica és 
essencialment fràgil, i que no suporta els esforços a tracció. 
 
Un cop descrits els aspectes fonamentals de l’obra de fàbrica del maó, es procedeix a 
llistar les principals patologies que l’afecten: 
 

2.2.1.- Patologies de caire químic 
En aquest apartat es presenten aquelles patologies que poden afectar qualsevol punt de 
l’element d’obra de fàbrica i que tenen com a origen un atac químic. Bàsicament les 
afectacions es poden resumir en tres: 
 

a) Atac al morter de les juntes. Si un agent químic, generalment transportat per 
l’aigua, afecta el morter que uneix els maons, l’obra de fàbrica perd bona part de 
la seva estabilitat, i les lleis de trava resulten ineficients. Aquesta patologia es 
sol manifestar a través d’una desagregació del morter, que en casos extrems, es 
pot arribar a polvoritzar, deixant entre els maons poc més que una sorra 
gruixuda. 
 

b) Eflorescències. Són una patologia molt comuna que pot afectar tant al morter 
com als maons ceràmics, que s’utilitzen de forma generalitzada en l’edificació. 
La causa directa sol ser la presència de sulfats, que es troben dissolts en l’aigua i 
al evaporar-se precipiten formant uns dipòsits blanquinosos. Cal tenir en compte 
que aquestes sals poden ser expansives, i si precipiten en l’interior del cos del 
maó el poden arribar a trencar, fent saltar “llesques” de ceràmica.  

 
c) Mala cuita dels maons. Aquesta patologia no resulta d’un atac extern, sinó que 

està causada per un error en l’execució d’un dels components de l’obra de 
fàbrica. Un maó amb una cuita deficient pot ocasionar problemes greus, ja que 
no és capaç de proporcionar la resistència prevista, i en alguns casos pot 
presentar bombaments i tensions internes importants. Tot i això, aquest 
problema està totalment controlat a Espanya, ja que en general hi ha un control 
rigorós de la qualitat dels materials que arriben a l’obra. No obstant, en alguns 
edificis antics encara es poden trobar maons d’una qualitat molt inferior a la 
prevista.  
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2.2.2.- Patologies derivades de les sol·licitacions físiques actuants en 
l’element d’obra de fàbrica 
En aquest apartat es presenten aquelles patologies que afecten a l’obra de fàbrica i que 
tenen un origen físic. A diferència de les anteriors, estan localitzades en certs punts de 
l’element estudiat segons l’origen del problema. Classificant encara més les possibles 
causes trobem: 
 

a) Degut a càrregues verticals. 
 

a.1) Aixafament dels maons 
Aquesta patologia va molt lligada a la de mala cuita dels maons, ja que aquesta sol 
ser la causa última de la poca resistència d’aquestes peces. En el cas en que el 
maons no proporcionen la resistència suficient aquests es poden aixafar sota l’acció 
de càrregues verticals. Aquest aixafament es tradueix en un conjunt de fissures 
d’orientació essencialment horitzontal que es concentren un una franja horitzontal a 
mitja alçada de la paret. Aquesta patologia és molt poc comuna. 
 
a.2) Aixafament de l’obra de fàbrica, tan maons com morter 
Segons les característiques de l’obra de fàbrica i de les accions aplicades, aquesta 
patologia es pot presentar de múltiples formes: 
• Fissures verticals molt importants acompanyades de petites fissures horitzontals 

al seu voltant. Les fissures verticals travessen tan el morter com els maons, però 
segueixen les juntes verticals. Indica una ruptura deguda a la poca resistència del 
morter. Aquesta patologia és realment molt poc comuna. 

• Una gran fissura diagonal que arrenca de la part superior i es va tancant al anar 
descendint cap a un lateral de la paret. Indica la presència d’una gran càrrega 
puntual prop d’un extrem que trenca l’obra de fàbrica sota el seu punt 
d’aplicació. 

• Conjunt de fissures horitzontals i verticals a la part superior d’una paret. Indica 
la presència d’una gran càrrega puntual en la zona central superior d’una paret. 

 
a.3) Vinclament 
Aquesta és la forma de col·lapse més comuna en les parets d’obra de fàbrica. Per la 
seva pròpia geometria, les parets són elements estructurals molt esvelts, i que 
requereixen d’un sistema de trava adequat ja sigui a través d’altres parets o de 
forjats. Si per algun motiu es perd la trava, el vinclament és inevitable en la major 
part dels casos. En el cas en el que el vinclament no suposi el col·lapse brusc de la 
paret, la patologia que s’observa és un gran nombre de fissures horitzontals seguint 
les juntes de morter, a més d’algunes fissures verticals seguint també els junts de 
morter. Com és obvi aquesta afectació sempre va acompanyada d’una gran 
deformació de la paret afectada. 
 
a.4) Arc de descàrrega.  
Aquesta patologia apareix com a conseqüència de la flexió de l’element estructural 
sobre el qual reposa un element d’obra de fàbrica, que en general no és estructural 
(envans). Així, si la biga o forjat sobre el qual es recolza un envà té una flexió 
excessiva, la part central de l’envà queda suspesa, i per efecte del seu propi pes, es 
trenca formant un conjunt de fissures que descriuen un arc. Aquest arc senyala la 
forma de treball de la paret, que transmet els esforços cap a les zones que encara té 
recolzades en els laterals.  
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A més de les fissures descrites, també és comú que aquesta afectació causi l’aparició 
d’esquerdes inclinades cap al centre en les cantonades superiors de l’envà o paret. 
Aquesta mateixa patologia també es pot presentar en façanes si el terreny sobre el 
què es fonamenten presenta un assentament diferencial. 

 
b) Degut a càrregues horitzontals 
 

b.1) Punxonament 
L’aplicació d’una gran càrrega horitzontal concentrada causa el punxonament de la 
paret, que es manifesta a través de grans fissures horitzontals en les dues cares de la 
paret, i el trencament de l’obra de fàbrica segons la secció transversal a la paret. Tot 
això va acompanyat d’una gran deformació local. 
Aquesta patologia és realment estranya, tot i que la diagnosis és força clara. 
 
b.2) Esforç rasant excessiu 
L’esforç rasant tendeix a trencar la unió entre el morter i els maons, de forma que 
aquests darrers llisquen a través de les juntes horitzontals. Aquesta patologia 
s’observa en elements que estan sotmesos a grans forces horitzontals (com per 
exemple l’arrencada d’una volta que es suporta en un pilar o paret d’obra de 
fàbrica), i es caracteritza per presentar fissures horitzontals seguint els junts i un 
desplaçament relatiu d’un tros de l’element respecte de l’altre. 
 
b.3) Flexió d’una paret d’obra de fàbrica 
L’aparició d’un estat de flexió perpendicular al pla d’una paret d’obra de fàbrica pot 
estar causat per diversos fenòmens: moviments horitzontals o girs dels forjats o 
cobertes en contacte amb la paret, aplicació de càrregues horitzontals, etc. 
 
Qualsevol deformació d’una paret d’obra de fàbrica en direcció perpendicular al seu 
pla suposa la generació de fissures horitzontals, que en general són molt més 
intenses en un costat que en l’altre. 
 
Si la paret afectada és de façana i el causant de la patologia és el moviment d’un 
forjat, des de l’exterior es poden veure esquerdes horitzontals que marquen el cantell 
d’aquest forjat. 
 
b.4) Bolcament 
El bolcament d’una paret es produeix en forma de gir al voltant d’una aresta llarga 
de la base, de manera que es creen unes fissures horitzontals molt importants en la 
cara traccionada, mentre que en el costat cap on bolca, la fissuració és molt menor. 
En ambdues cares les esquerdes es visualitzen en la base de la paret. 
 
Aquesta patologia no és menyspreable en nombre de successos, si bé és cert, que 
afecta principalment a murs més que no pas a parets interiors que formin part d’un 
edifici. 
 
 
 
 



Estat de l’art de les patologies en l’edificació 

 27 

b.5) Deformació horitzontal de l’estructura porticada, en general degut a l’acció 
del vent 
Aquesta patologia apareix quan una paret d’obra de fàbrica situada en una cel·la 
d’una estructura porticada interacciona amb la pròpia estructura degut a que aquesta 
es deforma en direcció paral·lela a la paret. 
 
Es tracta d’una incompatibilitat de tipus mecànic, que es manifesta amb la presència 
d’una esquerda que travessa diagonalment tota la paret, des d’una cantonada a 
l’oposada. La causa final d’aquesta patologia sol ser l’efecte del vent en edificis alts, 
que causa la deformació horitzontal de l’estructura reticulada de formigó. 
 
b.6) Trencament de l’obra de fàbrica a axial no simètric  
Si s’aplica un esforç de flexocompressió (amb la flexió continguda en el pla de la 
paret), hi ha un costat que es troba fortament comprimit mentre que en l’altre els 
esforços són mínims. Aquesta combinació d’esforços sol venir causada per 
l’actuació conjunta d’una força vertical i horitzontal actuant segons el pla de la 
paret. 
 
Els símptomes indicatius de que una paret d’obra de fàbrica falla a flexocompressió 
en el seu propi pla poden ser dos, segons fallin els maons o el morter: 
• 1 sola fissura diagonal que trenca tant maons com juntes i presenta un lleuger 

esglaonament � La patologia bàsica és el trencament dels maons. 
• 1 sola fissura diagonal clarament esglaonada que segueix les juntes i arrenca de 

la part inferior de la paret � La patologia bàsica és el lliscament dels maons al 
llarg dels junts.  

 
c) Degut a efectes termohigromètrics 
 

c.1) Retracció del morter 
Aquesta patologia està associada al comportament intrínsec del morter que s’utilitza 
per materialitzar les juntes entre els maons en un element d’obra de fàbrica. La 
retracció del morter fa que aquest es fissuri, apareixent així, un conjunt de fissures 
que segueixen les juntes de l’obra de fàbrica. En cas de tractar-se d’una paret, 
aquesta patologia es presenta en diferents punts simultàniament, però rarament les 
fissures arriben fins a les vores de la paret. 
 
c.2) Contracció/Dilatació d’una coberta unida a una paret 
La dilatació o contracció d’una coberta està causada per les accions tèrmiques. Si 
una coberta tracta de moure’s, però el moviment es troba coaccionat per una paret 
d’obra de fàbrica amb la qual està unida (en general són parets de façana), aquest 
darrer element pot resultar danyat. 
 
La patologia que s’observa en aquest cas és la presència de fissures en les 
cantonades de la paret just a sota de la coberta. Aquestes fissures són inclinades i 
poden arribar a travessar per complet l’element d’obra de fàbrica. 
 
Com ja s’ha dit, aquesta patologia sol afectar a les façanes, de forma que pot ser la 
causa immediata de l’aparició d’humitats. 
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c.3) Incompatibilitat tèrmica entre la paret d’obra de fàbrica i l’estructura de 
formigó 
Davant d’una diferència de temperatura, els elements d’obra de fàbrica es deformen 
més que els elements de formigó armat, de manera que si aquests dos materials es 
troben en contacte, s’origina una incompatibilitat mecànica que causa l’aparició de 
fissures.  
 
Aquesta patologia sol afectar els tancaments (perquè estan en contacte amb la 
variació tèrmica entre l’exterior i l’interior de l’edifici) no estructurals que formen 
part d’un edifici que compta amb una estructura porticada de formigó armat. Així, a 
l’hivern, l’obra de fàbrica es contrau més que el formigó, i la paret pot separar-se de 
l’estructura generat fissures en els dos laterals i la vora superior de la paret. Per 
contra, a l’estiu, l’obra de fàbrica tendeix a dilatar-se més que el formigó armat que 
coacciona aquest moviment. El resultat són un conjunt de fissures inclinades que 
solen començar en les cantonades de les possibles obertures del tancament. 
 
c.4) Dilatació d’una paret d’obra de fàbrica sense les corresponents juntes de 
dilatació 
Aquesta patologia es presenta en parets solejades de façana d’obra de fàbrica que no 
compten amb les corresponents juntes de dilatació. Per l’acció tèrmica aquestes 
parets que poden, o no, ser estructurals es dilaten més que la resta de l’edifici, 
causant l’aparició de fissures que solen ser verticals i recorren de dalt a baix tota la 
façana 

 
d) Altres 
 

d.1) Oxidació d’un element metàl·lic en contacte amb l’obra de fàbrica 
Els elements metàl·lics que poden estar en contacte amb l’obra de fàbrica poden ser 
molt diversos, però potser cal destacar les bigues d’acer que durant un temps es van 
utilitzar conjuntament amb parets de càrrega d’obra de fàbrica per materialitzar 
l’estructura dels edificis. L’oxidació d’un element d’acer suposa la generació d’òxid 
de ferro que ocupa un volum molt superior al ferro original, de forma que l’augment 
de volum indueix tensions sobre l’obra de fàbrica que es trenca.  
 
El símptoma més comú és l’aparició d’un parell de fissures inclinades i convergents 
sota del recolzament de les bigues d’acer en la paret de càrrega. Tot i això, aquestes 
fissures són pràcticament idèntiques a les que es presenten si la biga metàl·lica 
transmet una càrrega concentrada excessiva. Per aquest motiu, l’observació d’òxid 
és essencial per a la diagnosis d’aquesta afectació. 
 
d.2) Assentament diferencial de l’estructura porticada 
L’assentament diferencial de l’estructura porticada de formigó armat pot causar 
l’aparició de fissures. La causa última més comuna és l’assentament diferencial dels 
pilars. Si entre els dos pilars que tanquen una cel·la de l’estructura porticada hi ha un 
desplaçament vertical relatiu, les fissures que s’ocasionen en una paret d’obra de 
fàbrica no estructural encaixada en la cel·la són: o bé una gran fissura diagonal que 
recorre tota la paret entre dues cantonades oposades, o bé  un conjunt de fissures 
inclinades en una cantonada, prop d’un dels pilars, i verticals a prop de l’altre pilar. 
 
 



Estat de l’art de les patologies en l’edificació 

 29 

d.3) Gelada de l’aigua en les juntes o rere els maons de recobriment 
L’entrada de l’aigua en l’obra de fàbrica pot resultar molt perjudicial si aquesta 
s’acaba gelant en les juntes o darrere del maons de recobriment que es troben en 
moltes façanes. La gelada en les juntes causa una fissuració d’aquestes, tot i que 
aquesta patologia és realment poc comuna. El que sí resulta força habitual és 
l’entrada d’aigua en l’espai entre l’estructura de formigó armat i el recobriment 
d’obra de fàbrica de la façana. Si això succeeix, l’expansió de l’aigua al gelar-se 
acaba causant el despreniment de maons de la façana, amb el conseqüent perill que 
això comporta per als vianants. 
 
d.4) Obertura d’escates en les parets d’obra de fàbrica per al pas d’instal·lacions 
Al realitzar una escata en una paret d’obra de fàbrica, aquesta es veu debilitada de 
forma local al llarg de l’escata. A més a més, per aquestes rases passen materials 
que tenen un comportament marcadament diferent del de l’obra de fàbrica, i a més 
es solen tapar amb morter, que té efectes de retracció. Tot plegat fa que es 
concentrin tensions al voltant d’aquestes obertures parcials, que acaben generant 
fissures que segueixen les escates i que per tant van a parar als punts d’accés a la 
xarxa que passi per dins del forat realitzat (endolls, punts de llum, aixetes, etc.) 
 
d.5) Impacte 
Degut a la fragilitat dels maons ceràmics que s’utilitzen, qualsevol impacte 
important pot suposar el trencament de l’obra de fàbrica, causant despreniments de 
trossos de maó i/o morter 
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2.3.- Estructures metàl·liques  

En edificació els elements estructurals metàl·lics són en la seva immensa majoria d’acer. 
Aquest s’utilitza per a materialitzar pilars, bigues i fins i tot tancaments. 
L’acer és bàsicament un aliatge de ferro i carboni, amb unes proporcions tals que donen 
com a resultat un material relativament dúctil i amb un elevat mòdul i límit elàstic. 
Les principals afectacions que es poden produir sobre elements estructurals metàl·lics 
són: 
 
a) Oxidació 
La principal patologia que afecta les peces d’acer és l’oxidació, que causa una reducció 
de la secció resistent, i per tant genera una concentració d’esforços, poden arribar a 
suposar el col·lapse de l’estructura. L’oxidació és el problema essencial de les 
estructures metàl·liques tant pel gran nombre de casos que s’observen en edificacions, 
com per la gravetat de la patologia que compromet greument la durabilitat de l’element 
afectat. 
 
L’oxidació del ferro és un fenomen difícil d’evitar, ja que termodinàmicament, i de 
forma natural, el ferro tendeix a oxidar-se per arribar a la seva forma més estable. Els 
factors que afavoreixen l’oxidació de l’acer són la humitat, la temperatura, la 
concentració d’oxigen, la presència d’heterogeneïtats geomètriques, la unió de dos 
metalls diferents, etc. 
 
La protecció d’un element estructural metàl·lic per evitar-ne la corrosió es realitza a 
través de pintures protectores, cosa que suposa un cost de manteniment. Aquest és un 
dels factors pels quals l’estructura metàl·lica no s’utilitza de forma massiva en 
l’edificació. 
 
El procés d’oxidació és una reacció química del tipus redox. La més habitual és: 
 
En l’ànode:  Fe � Fe2+ + 2e-   (1) 
En el càtode:  O2 + 2H2O + 4e- � 4OH-  (2) 
 
De forma que el ferro s’oxida formant Fe2+ que és termodinàmicament més estable. 
Com es pot observar, el Fe va desapareixent, causant així la pèrdua de secció estructural 
descrita anteriorment. 
 
Per al seva banda, el Fe2+ reacciona amb els grups OH- que s’alliberen, formant un gel 
del tipus Fe2O3·3H2O, on el ferro presenta la seva forma més estable Fe3+. Aquest gel té 
un volum entre 4 i 6 cops major que el Fe original, de manera que si l’element metàl·lic 
es troba en contacte amb algun altre material, indueix tensions sobre aquest, i pot arribar 
a trencar-lo. 
 
La reacció anterior afecta en principi tot l’element d’acer per igual, produint una 
corrosió generalitzada. 
 
Al altre mecanisme de corrosió que es pot produir és en presència de clorurs: 
 
En l’ànode: Fe + 3Cl- � FeCl3

- + 2e-  (3) 
En el càtode:  FeCl3

- + 2OH- 
� Fe(OH)2 + 3Cl- (4) 
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En la reacció anterior, els grups OH- provenen de l’aigua i l’oxigen presents en el medi. 
Si s’observa l’equilibri que s’estableix és fàcil adonar-se de que al final de la reacció 
s’alliberen els mateixos clorurs que es consumeixen en l’inici d’aquesta. A més, aquests 
clorurs queden dipositats en la mateixa posició de manera que el resultat és un corrosió 
en forma de picadures. La funció dels clorurs és fer de catalitzadors de l’oxidació del 
ferro. 
 
Així doncs, bàsicament es poden produir dos tipus de corrosió, generalitzada o bé 
puntual en forma de picadures. 
 
Les conseqüències de l’oxidació són:  

- Reducció de la secció resistent. Aquest efecte és major en la corrosió per clorurs, 
ja que el procés d’oxidació es concentra en un punt concret. 

- La disminució de la capacitat portant de l’element, ja que té menys secció 
resistent i aquesta es troba afectada per l’oxidació. 

- Augmenta la deformació de l’element estructural metàl·lic, i disminueix molt la 
resistència a la fatiga. 

- S’altera l’aspecte exterior 
- Es perd l’estanqueïtat. Aquest problema és greu en cobertes. 

 
El símptoma bàsic i suficient per diagnosticar la corrosió és la presència d’òxid de ferro 
en l’element metàl·lic. 
 
b) Altres 
A més del problema de l’oxidació, altres poden aparèixer en les estructures metàl·liques. 
Els més importants són els problemes d’execució, i de superació dels estats límits de 
servei o últims: 
 
Execució: 

- Soldadura: Les soldadures són un punt crític de tota estructura metàl·lica. S’han 
de realitzar amb cura i respectar certes regles de bona pràctica. Així, la unió de 
tres cordons de soldadura és un defecte a destacar, com també ho són les 
mossegades en les vores del cordó de soldadura, els desbordaments o les 
picadures. Un altre defecte de soldadura important és la falta de penetració del 
material de soldadura degut a una dèbil aportació de calor. 
En el cas de realitzar soldadures a topar, els sobreespesors han de ser menors del 
10% del gruix de les peces que s’estan soldant. 
Les soldadures han d’unir sempre peces de gruixos similars, del contrari es 
considerarà un error d’execució. 
 

- Unió cargolada: Bàsicament cal comprovar que els forats realitzats no presentin 
rebaves, i que el cargol s’hi ajusti adequadament. 

 
Superació dels ELS o ELU:  

- Flexió excessiva: Aquesta afectació no és exactament una patologia però fa 
perdre funcionalitat a l’estructura. Succeeix quan les càrregues que sol·liciten 
l’element metàl·lic superen les previstes. 

 
- Vinclament: Aquesta afectació produïda per la superació de la càrrega crítica a 

axial o flector causa una gran deformació de l’element metàl·lic quan aquest és 
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esvelt (pilar o biga). El vinclament suposa la fallada de l’element estructural i 
per tant el seu col·lapse. 

 
 
- Fatiga: Pot suposar el col·lapse de l’element metàl·lic, però si es detecta a temps 

es pot observar una fissura o discontinuïtat en la peça, que amb el temps i els 
cicles de càrrega va augmentant fins a causar el trencament. 
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2.4.- Estructures de fusta 
La fusta és un material que procedeix d’un esser viu, i que per tant no és isotròpic i el 
seu comportament estructural depèn fortament de la direcció en què s’apliquen els 
esforços. Està formada per cel·lulosa, lignina i hemicel·lulosa.  
 
Com a material presenta greus problemes de durabilitat davant del foc i dels éssers vius, 
cosa que n’han reduït la seva utilització, i de fet, a Espanya ja no s’utilitza com a 
element estructural de forma habitual, tot i que sí en altres països. Malgrat això, cal tenir 
en compte les afectacions principals que poden presentar les estructures d’aquest 
material que encara estan en funcionament. Són problemes associats a la durabilitat, i 
que poden aparèixer amb el pas del temps. En destaquen dos d’origen biològic: 
 

a) Presència de fongs, que s’afavoreix si les temperatures estan entre els 0ºC i els 
40ºC, i la humitat supera el 25%. Aquest és el clima habitual de moltes zones del 
planeta, i per tant les patologies causades pels fongs són de les més esteses en 
les estructures de fusta. Els fongs es poden observar en la superfície de la fusta i 
solen ser de color blanc o marró. Cal prevenir aquesta afectació amb un 
tractament superficial adequat, ja que la presència de fongs fa pràcticament 
imprescindible la substitució de la peça afectada. 

 
b) Atac d’insectes o altres animals, que utilitzen la fusta com a aliment o com a 

espai per viure-hi. Depenent de la magnitud de l’atac (el volum i la posició de la 
fusta que s’ha vist afectada), l’afectació serà menys o més important. En la 
majoria de casos, si la patologia es detecta a temps és perfectament reparable. 

 
Altres afectacions d’origen físic són: 
 

c) Guerxament. Aquesta patologia està causada per l’alternança de períodes de 
forta humitat, amb períodes molt secs, que contrauen i dilaten la fusta. 

 
d) Gelada. La presència d’aigua en la fusta fa que davant d’una gelada aquesta es 

pot esquerdar. Les esquerdes que es produeixen en una biga o pilar de fusta són 
longitudinals i presenten simetria cilíndrica. 

 
 
e) Dessecació. La pèrdua d’humitat en ambients molt secs causa una fragilització 

de la fusta i origina fissures de tipus circumferencial al voltant de l’eix 
longitudinal si es tracta d’una biga o pilar. En general aquestes fissures no es 
poden observar perquè no afecten a la superfície de la peça. 

 
També cal tenir en compte el foc, tot i que si un element estructural de fusta es veu 
afectat per un incendi, el més probable és que col·lapsi. No obstant això, en el cas de 
que no es produeixi el col·lapse, si l’element de fusta ha cremat ni que sigui 
parcialment, és aconsellable canviar-lo per un de nou, ja que les seves característiques 
mecàniques es poden haver vist greument compromeses. Exteriorment la fusta 
s’observa carbonitzada. 
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A part de les patologies enunciades, n’hi ha moltes altres que afecten a les estructures de 
fusta, i que no s’han considerat en la realització del sistema expert, ja que escapen de 
l’àmbit del problema plantejat. 
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2.5.- Consideracions generals 
A l’Annex A es pot trobar una relació de totes les patologies que el sistema expert pot 
identificar en funció de l’element estructural tractat i el material d’aquest. Junt amb cada 
patologia hi ha llistades les característiques típiques que utilitza el programa per 
distingir-la de la resta d’afectacions. Així doncs, per realitzar un anàlisis més acurat dels 
símptomes que caracteritzen cada patologia, al produir-se en cert element estructural, es 
recomana la consulta de l’Annex A.  
 
 




