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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Concepte general de durabilitat i vida útil

La durabilitat es comprova a través del corresponent Estat Límit Últim.
𝑡𝑡𝐿𝐿 ≥ 𝑡𝑡𝑑𝑑

On 𝑡𝑡𝐿𝐿 és el temps necessari per produir una degradació significativa i 𝑡𝑡𝑑𝑑 és la vida útil de càlcul (la de 
projecte, 𝑡𝑡𝑔𝑔, per un factor de majoració de 1,10).

La vida útil és el període des de la finalització de l’execució d’una estructura o element estructural 
durant el qual es manté el compliment de les exigències del projecte, a través únicament d’un 
manteniment normal i previst des del projecte. L’extensió ve definida per la propietat i limitada per 
norma:
Edificis  CTE  50 anys
Ponts (ferrocarril)  IAP (IAPF)  100 anys
General estructures de formigó  EHE  Taula 5.1 3
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Durabilitat

Concepte general de durabilitat i vida útil
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Concepte general de durabilitat i vida útil

Reflexionem... 
Què cal per assegurar la durabilitat d’una estructura de formigó?

• Que cadascun dels components sigui durable
• Formes estructurals adequades
• Armadures protegides per formigó  gruix i qualitat
• Reduir exposició:

 Drenatge adequat
 Limitar fissures
 Cuidar juntes i suports
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Durabilitat

Concepte general de durabilitat i vida útil
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Ambients i classes d’exposició (Art. 8.2 EHE-08)

El tipus d’ambient es defineix a partir del conjunt de condicions físiques i químiques a les que està 
exposat un element estructural i que li poden causar degradació. Consta d’una classe d’exposició 
general (CG) front a la corrosió de les armadures i tantes classes específiques d’exposició (CE) 
associades a altres procediments de degradació com calguin. 
Notació del tipus d’ambient: CG + CE1 + CE2

Classe d’exposició general
Corrosió s’origina per carbonatació del formigó o per penetració d’ions clorur. Les classes generals són 
(veure Taula 8.2.2 EHE-08):
I Elements protegits
II Corrosió per carbonatació
III Corrosió per clorurs d’origen marí IV Corrosió per clorurs d’origen no marí 7
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Durabilitat

Ambients i classes d’exposició (Art. 8.2 EHE-08)

Classe d’exposició general (cont.)
Dues classes generals tenen subclasses:

Carbonatació: IIa/IIb depenent del grau d’humitat alt o mig
Clorurs marins: IIIa/IIIb/IIIc depenent de la posició aèria, submergida o alternant

Classe d’exposició específica
Depèn de l’origen de la degradació del formigó
Q Atacs químics
H Atac físic. Gelada sense sals fundents F Atac físic. Gelada amb sals fundents
E Atac Mecànic. Erosió
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Ambients i classes d’exposició (Art. 8.2 EHE-08)

Classe d’exposició específica (cont.)
La classe específica d’atac químic (Q) té subclasses segons l’agressivitat de l’atac: Qa/Qb/Qc segons si 
l’agressivitat és dèbil/mitja/alta respectivament. L’agressivitat es defineix segons la Taula 8.2.3.b on es 
distingeix entre l’origen en l’aigua o el sòl.

Activitat A3.1
De forma individual i consultant les taules 8.2.2, 8.2.3.a i 8.2.3.b, enunciar, descrivint-los amb detall, 
tres ambients diferents però sense explicitar les classes d’exposició.
Intercanviar els enunciats amb el company que haurà d’explicitar la classe d’exposició.
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Durabilitat

Mètodes de comprovació

La normativa preveu dues metodologies de comprovació:
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Capítol VII EHE-08 Annex 9 EHE-08
Comprovació indirecta Comprovació explícita
Vida útil 50 o 100 anys Qualsevol vida útil

Dificultat baixa Dificultat mitjana

Aplicabilitat: estructures 
convencionals

Aplicabilitat: estructures singulars, 
materials molt competents o control 

molt exhaustiu



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Es centra en els següents passos:

Art. 37.2.2 Selecció de la forma estructural
Art. 37.2.3 i 37.3 Qualitat del formigó
Art. 37.2.4 i 5 Recobriments
Art. 37.2.6 Limitar obertura de fissura
Art. 37.2.7 i 37.4 Mesures especials de protecció de l’acer
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Selecció de la forma estructural

Minimitzar contacte amb l’aigua perquè:
• Aigua és medi de transport de les substàncies que produeixen atac químic
• Aigua és element de degradació: erosió, gel...
• Aigua afavoreix mecanismes de degradació com la corrosió

Possibilitar l’accés a totes les parts de l'estructura durant tota la vida útil: observació i manteniment

Ventilació i drenatge dels alleugeriments
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Qualitat del formigó
S’explicita que s’ha de seguir norma. En especial, però cal tenir en compte màxima relació a/c (pot 
considerar contribució addicions) i el mínim contingut de ciment.

13



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Qualitat del formigó
Impermeabilitat del formigó  S’ha de comprovar si CG III o IV o bé si hi ha alguna CE. Es fa 
mitjançant assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE EN 12390-8)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Qualitat del formigó
En cas d’utilitzar sals fundents (F) cal contingut mínim d’aire oclòs (UNE EN 12350-7) de 4,5%. Es 
poden utilitzar airejants.

Si hi ha atac per sulfats d’agressivitat no dèbil (Qb o Qc) s’ha d’utilitzar ciment resistent a sulfats 
(marca /SR en tipificació ciment).

Si hi ha atac per aigua de mar (HA exposat a IIIb o IIIc, o HM en zona carrera/esquitxada) s’ha 
d’utilitzar ciment resistent a aigua de mar (marca /MR en tipificació ciment).

Si hi ha erosió (E), s’exigirà 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 30𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, àrid fi de duresa igual o superior al quars, àrid gruixut amb 
LA<30, limitar quantitat de ciment segons mida màxima àrid i curar >50% addicional de temps.15



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Qualitat del formigó
Erosió (E)

Per evitar la reactivitat àlcali-àrid. En CG IIa, III o IV, utilitzar àrids no reactius i ciments amb <0,6% del 
pes d’òxid de sodi equivalent.
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Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Recobriments
S’exigeix complir amb el recobriment nominal 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛, = 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 + ∆𝑟𝑟 entre la cara externa de l’armadura i 
el punt més proper del parament de formigó.
𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 segons taules 37.2.4.1
𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 >  diàmetre barra (o equivalent si grup); 0,8·mida màxima àrid o 1,25· mida màxima àrid si 
penetració formigó complicada; 2·diàmetre barres corbades en perpendicular a pla de curvatura, 
𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 inclou recobriment per revestiments fixos
𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 > 70mm si formigonat directe contra el terreny.
∆𝑟𝑟 segons control d’execució 0, 5 o 10mm
Si recobriment >50mm, s’ha de posar mallazo en zona de tracció del recobriment.
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Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Recobriments
Exemple de taula de recobriments mínims
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Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Recobriments
Per armadures actives, s’ha de complir:
𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 > 40mm
𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 > max(a;b/2)

Per a tots els casos cal fer ús de separadors.
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Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Limitació de la obertura de fissura
Límits tabulats

Càlcul segons Art. 49
(veure Tema 6 ELS)

Més afectació si fissura
en la direcció de l’armat
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Mesures especials de protecció de l’acer
• Evitar contacte entre metalls diferents
• Limitar ions halogenurs que despassiven armat
• Limitar clorur al 0,4% del pes de ciment per HA i 0,2% per HP
• Recobriment de les armadures amb epoxi
• Polimeritzar formigó
• Armadures passives galvanitzades
• Additius inhibidors de la corrosió
• Ànodes de sacrifici

Si la protecció té vida útil inferior a la de l’estructura caldrà preveure manteniment. 21
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Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Activitat A3.2
Es vol realitzar la pila buida d’un pont sobre el mar amb formigó HA-50/F/32/IIIb-E produït amb 
ciment III 42,5 R/MR UNE 80303-2. El diàmetre de les armadures longitudinals és de 32mm i els 
cèrcols són de 20mm. Control d’execució intens.
Quins requeriments de durabilitat imposaries? Caldria canviar alguna cosa de la tipificació?
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Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Activitat A3.2 (Solució)

En relació a la selecció de forma estructural, caldria assegurar la ventilació interna de la pila així com 
el drenatge de l’aigua que hi pogués entrar.

En relació a la qualitat del formigó, caldria assegurar que a/c < 0,45 i el contingut de ciment 
>350kg/m3 perquè es tracta de classe d’exposició IIIb i IIIc, escollint IIIc per ser la més exigent. Caldria 
exigir canviar la tipificació del formigó a utilitzar a HA-50/F/32/IIIc-E  

Així mateix, l’especificació per a la penetració màxima i mitjana determinada mitjançant assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE EN 12390-8) serà de 30mm i 20mm respectivament.
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Durabilitat

Mètode simplificat indirecte (Art. 37 EHE-08)

Activitat A3.2 (Solució)
Tenint en compte la possibilitat d’erosió fruit dels corrents marins, s’escollirà un àrid fi de duresa igual 
o superior al quars, un àrid gruixut amb LA<30 i es curarà durant 42 dies (50% més) abans d’entrar en 
càrrega. La quantitat de ciment s’ha de limitar segons mida màxima àrid (32mm) a 364kg/m3 , Art. 
37.3.7, amb els que els 350kg/m3 prescrits abans ja complirien.
Per evitar la reacció àlcali-àrid, s’utilitzaran àrids no reactius i el ciment tindrà <0,6% del pes d’òxid de 
sodi equivalent.
El recobriment mínim per classe d’exposició IIIc és la més exigent i requereix 40mm. Amb el control 
d’execució intens, l’increment és de 5mm, prescrivint un recobriment nominal de 45mm.
L’obertura de fissura es limitarà a 0,1mm.
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Es centra en els següents passos:
1. Determinar el procés de degradació per cada classe d’exposició (Taules 8.2.2 i 8.2.3)
2. Seleccionar el model de durabilitat segons el procés de degradació
3. Estimar la vida de servei segons model de degradació i contribució de morters de revestiment
4. Comprovar ELU Durabilitat per cada procés de degradació considerat
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Model de degradació
Planteja el càlcul de la vida útil (𝑡𝑡𝐿𝐿 = 𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑡𝑡𝑝𝑝) com la suma de dos períodes de temps: 

Període de iniciació (𝑡𝑡𝑚𝑚): des del final de l’execució fins que el front de carbonatació arriba a la 
superfície exterior de l’armadura (CG II) o bé la concentració de clorurs supera el llindar que causa 
corrosió (p.ex 0,6% del pes de ciment en HA). En general fins que l’agent que causa la degradació 
arriba a l’armadura.

Període de propagació (𝑡𝑡𝑝𝑝): des de l’inici de la corrosió a la superfície de l'armadura fins que 
es produeix la primera fissura deguda a la corrosió. En general des de que s’inicia la degradació fins 
que aquesta és significativa. En armadures actives s’agafa =0.
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Model de degradació
El període d’iniciació, tant per clorurs com per carbonatació, depèn de la difusió en medi porós i 
segueix la llei de Fick:

𝑑𝑑 = 𝐾𝐾 𝑡𝑡
On d (mm) és la profunditat de penetració de l’agent agressiu per una edat t (anys) i K depèn del 
procés de degradació.

Per carbonatació (Classe II):
𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑀𝑀𝑓𝑓𝑐𝑐𝑛𝑛𝑏𝑏

On tots els paràmetres estan tabulats
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Model de degradació
El període d’iniciació, per carbonatació (Classe II):

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑀𝑀𝑓𝑓𝑐𝑐𝑛𝑛𝑏𝑏
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Model de degradació
Període d’iniciació, per clorurs (Classes III i IV). Es calcula a partir d’estimar el temps t (anys) necessari 
per arribar a una concentració 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡 a una distància d (mm) del parament de formigó:

𝑡𝑡 = 𝑑𝑑
𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶

2
𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛼𝛼 12𝐷𝐷(𝑡𝑡) 1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑏𝑏

𝐶𝐶𝑠𝑠−𝐶𝐶𝑏𝑏

On 𝛼𝛼=56157, 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡 concentració de clorurs llindar en % del pes de ciment (0,6% per armadura passiva i 
0,3% per armadura activa), 𝐶𝐶𝑠𝑠 concentració de clorurs en superfície en % del pes de ciment i 𝐶𝐶𝑏𝑏
concentració de clorurs aportats pels components del formigó en % del pes de ciment (màxim és 0,4% 
en HA i 0,2% en HP).

𝐷𝐷 𝑡𝑡 = 𝐷𝐷(𝑡𝑡0)
𝑡𝑡0
𝑡𝑡

𝑛𝑛

On n=0,5 i 𝐷𝐷(𝑡𝑡0) per 𝑡𝑡0=0,0767 (coeficient de difusió de clorurs determinat als 28 dies), està tabulat.
29
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Model de degradació
Període d’iniciació, per clorurs (Classes III i IV). Si no cal fer cap més comprovació. 
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Model de degradació
Període de propagació, 𝑡𝑡𝑝𝑝 en anys, definit 
com el temps en que es produeix una 
pèrdua de secció no admissible o apareixen 
fissures degut a corrosió, es pot calcular 
com:

𝑡𝑡𝑝𝑝 =
80
∅

𝑑𝑑
𝑣𝑣𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎

On Φ i d són el diàmetre de l’armadura i el 
recobriment en mm i 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎 està tabulat.
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Contribució dels morters de revestiment
Es poden utilitzar recobriments de morter que siguin compactes, impermeables, definitius i 
permanents amb gruixos de fins a 20mm si el morter compleix:

En aquest cas, el gruix de recobriment s’ha de multiplicar per un valor λ (tabulat per classes IIa, IIb i 
IIIa) per obtenir el valor de recobriment a afegir al de formigó.
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Contribució dels morters de revestiment
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Activitat A3.3
Es vol construir un mur de tallant intern d’un edifici a 400m de la costa pel que es preveu una vida útil 
de 50 anys. S’utilitzarà formigó HA 30, produït amb 300kg/m3 de ciment CEM I 42R amb una relació 
a/c de 0,5 i menys del 4,5% d’aire oclòs. L’armadura serà d’acer de 8mm de diàmetre i un recobriment 
de 25mm. Complirà l’exigència de durabilitat?
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Activitat A3.3 (Solució)
Temps iniciació. Carbonatació
CEM I  a = 1800; b = -1,7
Protegit de la pluja  C_env = 1 Aire oclòs <4,5%  C_air = 1
Queda Kc = 3,71mm/any^0,5  Sabent 25mm recobriment  t_i = 45 anys

Temps iniciació. Clorurs
Situació a prop de la costa <500m  IIIa C_s = 0,14% del pes de formigó 
Ciment CEM I i a/c = 0,5  D(t0)=15,8 E-12 m^2/s  D (t=50) = 0,62cm^2/s
C_th = 0,6% (armadura passiva) C_b = 0% a 0,4%  
Queda que C_th-C_b = 0,6% a 0,2% > 0,14%  Per tant, no es produirà inici de corrosió per clorurs. 35
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Durabilitat

Mètode explícit (Annex 9 EHE-08)

Activitat A3.3 (Solució)
Temps progressió, sabent classe exposició IIIa v_corr=20 um/any

𝑡𝑡𝑝𝑝 =
80
∅

𝑑𝑑
𝑣𝑣𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎

= 12,5 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

I la vida útil queda:
 Per carbonatació: 45 + 12,5 = 58 > 55 anys = t_d = 1,10 · t_g SÍ COMPLEIX
 Per clorurs: No es produeix. SÍ COMPLEIX
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