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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

L'anàlisi estructural és l’eina utilitzada per trobar els efectes (esforços, tensions, deformacions, 
fissures...) que generen les sol·licitacions sobre l’estructura a fi de realitzar comprovacions en ELU o 
ELS.

La seguretat d’una estructura en front a un risc (fallada, pèrdua funcionalitat...) pot ser expressada en 
termes de probabilitat, i és caracteritzada per un valor d’índex de fiabilitat.

En general, s'assegura la fiabilitat requerida adoptant el mètode dels estats límit. Aquest mètode 
permet tenir en compte el caràcter aleatori de les variables de sol·licitació i de resposta estructural 
que intervenen en el càlcul.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

El valor de càlcul d’una variable s’obté a partir del seu principal valor representatiu, ponderant-lo 
mitjançant el seu corresponent coeficient parcial de seguretat.

Els coeficients parcials de seguretat no tenen en compte la influencia de possibles errors humans. 
Aquests errors han de ser evitats mitjançant mecanismes adients de control de qualitat que hauran 
d’abastar totes les activitats relacionades amb el projecte, l’execució, l’ús i el manteniment d’una 
estructura.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

Les situacions de projecte són aquelles casuístiques específiques de combinació de sol·licitacions i 
esquemes resistents particulars. Són les que s’indiquen a continuació:

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura.
• Situacions transitòries, com són les que es produeixen durant la construcció o reparació de 

l’estructura. Apuntalaments, aplicació posttesat, etc.
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals aplicables a l’estructura.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

ESTATS LÍMIT
S'entén com estats límit d’una estructura, aquells estats o situacions d’aquesta, tals que si es 
sobrepassen els mateixos, l’estructura queda fora de servei o deixa de satisfer la funció per a la qual 
va ser dissenyada.

S’ha de comprovar que l’estructura no superi cap dels estats límit en qualsevol de les situacions de 
projecte indicades, considerant els valors de càlcul de les accions, de les característiques dels 
materials i de les dades geomètriques.

Els estats límit a tenir en compte i satisfer simultàniament, són els següents:
Estats límit últims (ELU)
Estats límit de servei (ELS) 6



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

ESTATS LÍMIT
En aquests casos és habitual treballar amb un sistema semi probabilista basat en coeficients de 
seguretat:

• E= efecte de les accions.

• R= resposta de l’estructura.

• gE, gR=coeficients de seguretat (≥1).

Usant aquesta metodologia s’augmenta l’efecte de les accions i es disminueix la resposta de 
l’estructura
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

ESTATS LÍMIT
L’estat límit últim (ELU) és l’encarregat de regular les condicions de seguretat i  engloba tots aquells 
estats que produeixen la fallida de l’estructura, per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part 
d’aquesta.

L’estat límit de servei (ELS) és l’encarregat de regular les condicions de funcionalitat i engloba totes 
aquestes situacions de l’estructura per a les que s’han de complir els requeriments de funcionalitat, 
de comoditat o d’aspecte requerits.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

ESTATS LÍMIT
Segons EHE-08, els ELU a comprovar són:

• Equilibri (Art. 41)
• Esgotament front a sol·licitacions normals, axial i flexió (Art. 42)
• Inestabilitat (Art. 43)
• Tallant (Art. 44)
• Torçor (Art. 45)
• Punxonament (Art. 46)
• Rasant en juntes (Art. 47)
• Fatiga (Art. 48) 9



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Generalitats

ESTATS LÍMIT
Segons EHE-08, els ELS a comprovar són:

• Fissuració (Art. 49)
• Deformació (Art. 50)
• Vibracions (Art. 51)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Classificació
Les accions a considerar en el projecte d’una estructura o element estructural es poden classificar 
segons els següents criteris:

• Classificació per la seva naturalesa: directes (pes propi, càrregues permanents, sobrecàrregues 
d’ús) i indirectes (temperatura, assentaments del terreny).

• Classificació per la seva variació en el temps: permanents, variables i accidentals.

• Classificació per la seva variació en l’espai: fixes (pes propi) i lliures (sobrecàrrega d’ús).
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions
Determinació
Els valors de les càrregues a considerar s’estableixen en les diferents normatives:
Per a càrregues d’edificació: CTE-Document Bàsic. Accions a l’edificació. L’acció de foc es recull al CTE 
DB-SI.
Per a càrregues en ponts de carretera: IAP: Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte 
de ponts de carretera. Per a ponts de ferrocarril: IAPF.
L’acció de sisme està regulada a la norma NSCE-02 i NCSP-07.

De forma general, les normatives classifiquen les accions en funció de la seva variació en el temps:
• Accions Permanents (G): Són aquelles que actuen sempre, sempre gravitatòries.
• Accions Variables (Q): Són aquelles que poden o no actuar.
• Accions Accidentals (A): Són aquelles que tenen poca probabilitat d’actuar, però quan actuen són 

de gran importància. 12



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions
Determinació-Càrregues permanents (G)
Estan tabulades per determinats materials com a pes específic (2300kg/m3 o 2400kg/m3 segons 
resistència i 2500kg/m3 per HA), o bé en catàlegs comercials dels elements a incorporar.

Determinació-Càrregues permanents no constants (G*)
Estan causades per efectes reològics com la retracció o la fluència (Art. 39 EHE-08)

Determinació-Càrregues accidentals (A)
Referit a la normativa corresponent de foc (CTE DB-SI) i sisme (NCSE-02 / NCSP-07). A més, el CTE DB-
AE recull la previsió d’accés de vehicles d’emergència contra incendis (20kN/m2 en 8m x 3m i 45kN en 
200mm x 200mm) i la possibilitat d’impactes de vehicles de fins a 30kN de pes, que serà de 50kN en 
paral·lel a la via i 25kN en perpendicular sense simultaneïtat.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions
Determinació-Càrregues de pretesat (P)
El pretesat pot ser:
• Intern o extern
• Pretensat o post-tensat
• Adherent o no adherent

Les càrregues de pretesat varien al llarg del seu traçat i al llarg del temps. 
Els tendons es tesen a una càrrega inicial P0 (≤ 0,85𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 85% del límit elàstic característic dels 
tendons; temporalment fins el 90%; en pretensat augmenta a 90% i 95% respectivament). Aquesta 
força inicial de pretesat presenta pèrdues instantànies (∆𝑃𝑃𝑖𝑖) i diferides (∆𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑), que es poden calcular 
en cada secció i per cada instant de temps.
El valor característic de la força de pretesat en una secció i moment concrets es pot calcular com:

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 𝑃𝑃0 − ∆𝑃𝑃𝑖𝑖 − ∆𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 14



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions
Determinació-Càrregues de pretesat (P)
Les pèrdues instantànies (∆𝑃𝑃𝑖𝑖) es calculen com la suma de les degudes per fregament (∆𝑃𝑃1 Art. 
20.2.2.1.1), penetració de cunya (∆𝑃𝑃2 Art. 20.2.2.1.2) i escurçament del formigó (∆𝑃𝑃3 Art. 20.2.2.1.3).

Les pèrdues diferides (∆𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑) són degudes a la retracció i fluència del formigó i a la relaxació de l’acer.  

Càrregues equivalents degudes al pretesat  Art 20.3 EHE-08

Activitat A4.1: Càlcul de forces de pretensat. Exemples previs.
15



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions
Determinació-Càrregues variables (Q)
Bàsicament són la sobrecàrrega d’ús, de vent, de neu i tèrmica. 
Activitat A4.2: Puzzle càrregues variables de vent, neu i ús

Determinació-Sobrecàrregues d’ús
EDIFICIS
Les sobrecàrregues d’ús són aquelles càrregues gravitatòries que es determinen en funció del tipus 
d’utilització dels sectors o superfícies de les plantes de l’edifici (p.ex. oficines, habitatges, locals 
comercials, etc.).
Les més habituals venen determinades per la taula 3.1 del DB-SE AE
PONTS
Carretera: IAP-11. 9,5kN/m2 o 2,5 kN/m2 depenent del carril + càrregues puntuals (600kN)
Ferrocarril: IAPF. 80kN/m + 4 puntuals de 250kN per tren UIC71 + càrregues dinàmiques 16



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Determinació-Vent-Edificis

La pressió estàtica del vent es calcula com
On, qb= pressió dinàmica del vent; ce= coeficient d’exposició; cp= coeficient eòlic.

La pressió dinàmica (qb) s’obté en funció de la localització:

17

Valors de qb:
Zona A -> qb = 0,42kN/m2

Zona B -> qb = 0,45kN/m2

Zona C -> qb = 0,52kN/m2



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Determinació-Vent-Edificis
El coeficient d’exposició (ce) s’obté en funció de l’alçada de l’edifici i l'aspresa de l’entorn:
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Determinació-Vent-Edificis
El coeficient eòlic (cp) s’obté en funció de la forma de l’edifici, l’orientació i direcció del vent i pot 
indicar pressió (+) o succió (-).
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Determinació-Vent-Ponts
Conceptual té la mateixa idea que en edificacions, però càlcul amb més precisió per la naturalesa 
morfològica de l’estructura.

Activitat A4.3
Estudia el procediment de càlcul de l’acció del vent per a ponts de carretera (IAP-11) i compara’l amb 
el procediment inclòs en el CTE per a edificacions. Quines similituds i diferències pots observar? 
Quines hipòtesis s’han considerat implícitament en un o l’altre mètode? Realitza un anàlisis crític.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Determinació-Neu
Es defineix com una càrrega per unitat de superfície en projecció horitzontal:

On sk està tabulat segons localització i μ (coeficient de forma) va de 0 a 1 depenent de si es pot o no 
acumular la neu. 
Segons exposició al vent es pot incrementar/minorar la sobrecàrrega de neu.

21

kn sμq ⋅=



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Determinació-Accions tèrmiques
Segons el DB SE-AE, no cal tenir en compte l’acció tèrmica en elements amb juntes de dilatació a una 
distància màxima de 40m (apartat 3.4.1). 
No obstant, indica com calcular-les (apartat 3.4.2) en funció de les temperatures extremes (Annex E) i 
l’increment degut a la radiació (taula 3.7). Bàsicament consisteix en calcular la temperatura en els 
paraments desitjats.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Valors característics
El valor característic d’una acció (Fk) és el seu valor de referència a efectes de projecte.

Pot venir determinat per un valor mitjà, un valor nominal o, en els casos en que es fixi mitjançant 
criteris estadístics, per un valor corresponent a una determinada probabilitat de no ser superat 
durant un període de referència, que té en compte la vida útil de l’estructura i la duració de l’acció.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Valors representatius
El valor representatiu d’una acció és el valor de la mateixa utilitzat per a la comprovació dels estats 
límit.

En funció del tipus d’acció i de la combinació d’accions escollida, el valor representatiu pot coincidir 
amb el seu valor característic o veure’s afectat per un coeficient de simultaneïtat (ψ≤1). Pot haver-hi 
diferents coeficients de simultaneïtat per una mateixa acció segons la combinació a comprovar. 

G (permanents)  Valor representatiu = Valor característic
A (accidentals)  Valor representatiu = Valor característic
Q (variables)  Valor representatiu poc probable, freqüent o quasi permanent.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Valors representatius
Q (variables). Valors representatiu:
Valor poc probable ψ0𝑄𝑄𝑝𝑝. És el valor representatiu de les accions variables que actuen 
simultàniament amb una altra acció variable, considerada aquesta com a determinant.

Valor freqüent ψ1𝑄𝑄𝑝𝑝. És el valor representatiu de l’acció variable que només és sobrepassat durant 
períodes de curta durada respecte de la vida útil de l’estructura.

Valor quasi permanent ψ2𝑄𝑄𝑝𝑝. És el valor representatiu de l’acció variable que és sobrepassat durant 
una gran part de la vida útil de l’estructura.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Combinacions d’accions
Per a la comprovació dels ELU en estructures de formigó es poden utilitzar les següents combinacions:

On 𝛾𝛾 són coeficients de majoració d’accions ≥ 1
Ψ són coeficients de simultaneïtat ≤ 1
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Combinacions d’accions
Per a la comprovació dels ELS en estructures de formigó es poden utilitzar les següents combinacions:

On 𝛾𝛾 són coeficients de majoració d’accions ≥ 1
Ψ són coeficients de simultaneïtat ≤ 1
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Coeficients de majoració d’accions (EHE)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Accions

Coeficients de simultaneïtat
Segons el CTE:

Activitat 4.4. Combinacions d’accions. Activitat avaluable casa
29



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Equacions constitutives (σ-ε), segons EHE-08

Coeficients parcials de seguretat del materials

Amb control intens d’execució i certificació de qualitat, es poden reduir els coeficients corresponents 
a situacions persistents o transitòries. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Equacions constitutives (σ-ε), segons EHE-08

Armadures passives Armadures actives Formigó                   .
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Els elements estructurals més habituals són:
• Bigues

De cantell, planes, en T, en doble T, en Π, en calaix
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Els elements estructurals més habituals són:
• Bigues

De cantell, planes, en T, en doble T, en Π, en calaix
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Els elements estructurals més habituals són:
• Columnes/pilars

Massissos/tubulars (pila), de secció rectangular/circular
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Els elements estructurals més habituals són:
• Estructures reticulars planes, forjats i plaques unidireccionals

Comportament a flexió unidireccional o bidireccional segons el tipus. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Els elements estructurals més habituals són:
• Plaques

Si llum mínima > 4 cops cantell
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Els elements estructurals més habituals són:
• Membranes i làmines

La làmines són elements estructurals 
superficials que combinen el comportament 
de membrana i flexió. La resposta depèn 
fortament de la geometria, càrregues i 
condicions de contorn.
Les membranes, en canvi, no treballen a 
flexió  
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Els elements estructurals més habituals són:
• Murs de contenció
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Tipus d’elements estructurals

Activitat A4.5. Recorre el teu barri/ciutat i fotografia diferents tipus d’elements estructurals de 
formigó. Han de ser fotografies pròpies. Classifica els elements segons tipologia. Has d’aconseguir un 
mínim de 4 tipologies diferents. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Idealització de l’estructura

Pel que fa a la “baixada” de càrregues, cal considerar l’ample tributari.

En vigues en T, s’utilitza una amplada eficaç de l’ala, que es limita a 1/10 distància entre punts de 
moment nul (60% llum en trams interiors i 80% de la llum en trams extrems)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Idealització de l’estructura

La llum de càlcul és la distància entre suports. No confondre amb la llum lliure.
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 ℎ; �𝑎𝑎1 2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1

+ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 ℎ; �𝑎𝑎2
2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 2

41
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Idealització de l’estructura
Es distingirà entre secció bruta, secció neta, secció homogeneïtzada i secció fissurada.

Real Bruta Neta Homogeneïtzada Fisurada
Blau. Activa adherent Ab An=Ab-As-Ap Ah=An+ ns·As+ np·Ap Af=Ac+ ns·As+ np·Ap

Vermell. Passiva Ib In=Ib-Is-Ip Ih=In+ ns·Is+ npIp If=Ic+ ns·Is+ np·Ip

𝑚𝑚𝑠𝑠 =
𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑐𝑐

𝑚𝑚𝑝𝑝 =
𝐸𝐸𝑝𝑝
𝐸𝐸𝑐𝑐

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

42



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

Segons l’EHE-08 (Art.19), qualsevol mètode de càlcul utilitzat ha de complir les condicions d’equilibri i 
compatibilitat (aquesta última es pot substituir per condicionants de ductilitat). L’equilibri es fa sobre 
geometria original y només per peces esveltes, sobre deformada (2n ordre). 
Es poden utilitzar els següents mètodes de càlcul:
• Lineal. Val per tots casos excepte peces esveltes on cal 2n ordre.
• No lineal. No linealitat en material i geometria. No permet superposició. Limita aplicabilitat EHE
• Redistribució parcial. És anàlisis lineal sobre el que es modifiquen esforços. Val per ELU. Cal 

assegurar ductilitat.
• Plasticitat. Només per ELU que no requereixi segon ordre. S’ha de basar en teorema límit inferior, 

límit superior o unicitat. Cal assegurar ductilitat. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

La flexió s’analitzarà segons les teories d’Euler-Bernouilli (poc cantell, deformació per tallant 
negligible) o Kirchhoff (cantell important, tallant significatiu) en les “regions B”. On no són aplicables 
aquestes teories se’ls anomena “regions D” (regions de discontinuïtat) i pot ser causat per:
• Discontinuïtat geomètrica
• Discontinuïtat estàtica (càrregues/reaccions concentrades)
• Discontinuïtat generalitzada (bigues de gran cantell i mènsules curtes)

En aquests casos es pot utilitzar:
• Lineal amb teoria elasticitat
• Bieles/tirants
• No lineal
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

Teoria de l’elasticitat en regions de discontinuïtat
S’obté la distribució de tensions i deformacions. Es pot reduir la rigidesa de zones fissurades per 
redistribuir. 
Es sol utilitzar el MEF per al càlcul.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

Anàlisis no lineal en regions de discontinuïtat
Utilitza les corbes de tensió-deformació no lineals per representar els materials de forma més 
acurada. Pot incorporar anàlisis de 2n ordre.
Es sol utilitzar el MEF per al càlcul.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

Anàlisis de bieles i tirants (Art.40 EHE-08)
Aquest mètode, a més, s’utilitza per defecte (EHE-08) en el càlcul resistent a tallant i en el 
dimensionament del rasant ànima-ala, per tant també és aplicable en regions “B”.
Biela: zona de compressions d’amplada constant o variable
Tirant: Armadura activa o passiva.
Nus: Allí on s'intersequen diferent bieles i/o tirants. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

Anàlisis de bieles i tirants (Art.40 EHE-08)
En ELU, els tirants assoleixen la tensió de disseny de l’acer corresponent. Si se’n limita la deformació 
en ELU, indirectament queda limitada la possibilitat de fisuració.

En ELU, les bieles sotmeses a un estat uniaxial de compressió assoleixen la capacitat de disseny i es 
comporten segons el diagrama tensió-deformació tipus.
Si hi ha fissuració paral·lela a la biela i armadura suficientment ancorada s’assoleix el 70% de la 
capacitat. Si la compressió es transmet a través de fissures controlades (ànima de bigues a tallant), 
s’assoleix el 60% i si les compressions es transmeten a través de grans fissures (elements traccionats) 
únicament es pot comptar amb el 40% de la capacitat de disseny a compressió. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

Anàlisis de bieles i tirants (Art.40 EHE-08)
Si les bieles compten amb armadura en la seva direcció i armadura transversal que eviti el vinclament 
de la primera, aquesta primera contribuirà (amb tensió habitual de 400MPa) a la resistència a 
compressió de la biela.

Si la biela de formigó està adequadament confinada, se’n pot augmentar la capacitat resistent per 
sobre de fcd (Art. 40.3.4)

Si la biela de formigó està travessada per beines ocupant més de 1/6 part de l’amplada, caldrà reduir 
l’amplada de la biela descomptant la suma dels diàmetres de les beines o bé la meitat d’aquest valor 
per armadures actives no adherents i adherents respectivament. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Anàlisis Estructural

Mètodes de càlcul

Anàlisis de bieles i tirants (Art.40 EHE-08)
Si concorren diverses bieles en un nus, l’estat biaxial de 
compressió permet assolir la resistència de càlcul a 
compressió del formigó. Si es dona un estat triaxial de 
compressió es pot incrementar la resistència per un factor 
3,30. Per assolir aquests nivells cal assegurar l’ancoratge de 
les armadures.

Si en un nus hi concorren bieles i tirant, la capacitat resistent 
a compressió és del 70% de la de càlcul.

Veure: https://slideplayer.es/slide/5373497/ Exemple ménsula curta 50

https://slideplayer.es/slide/5373497/
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