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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Índex

TEMA 6. AVALUACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT DE SERVEI EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

 ELS de fissuració (Art.49 EHE-08)
 ELS de deformació (Art.50 EHE-08)
 ELS de vibració  Allunyar freqüències pròpies de les de sol·licitació
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ELS de fissuració
La fissuració es pot produir per:

• Compressió
Es comprova que la tensió no superi el 60% de la resistència a compressió en el moment de comprovació

• Tallant
No es produirà una fissuració significativa per tallant si es compleix l’ELU corresponent

• Torsió
No es produirà una fissuració significativa per torçor si es compleix l’ELU corresponent

• Tracció
Es limita l’obertura de fissura a un valor límit tabulat
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SI HI HA 
FISSURES 

ESTÀ 
ESGOTANT!!!!
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ELS de fissuració
Fissuració per tracció
Els valors límit d’obertura de fissura per tracció són:
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ELS de fissuració
Fissuració per tracció
Els valors d’obertura característica de fissura per tracció es calculen com (Art. 49.2.4 EHE-08):
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𝑤𝑤𝑘𝑘 = 𝛽𝛽𝑠𝑠𝑚𝑚𝜀𝜀𝑠𝑠𝑚𝑚

𝛽𝛽 =
1,3 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑝𝑝𝑠𝑠
1,7 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑖𝑖′𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑠𝑠𝑚𝑚 = 2𝑎𝑎 + 0,2𝑠𝑠 + 0,4𝑘𝑘1
ϕ𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒

𝐴𝐴𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑚𝑚 =
𝜎𝜎𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑠𝑠

1 − 𝑘𝑘2
𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜎𝜎𝑠𝑠
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≥ 0,4
𝜎𝜎𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑠𝑠

𝑘𝑘1 =
𝜀𝜀1 + 𝜀𝜀2

8𝜀𝜀1

𝑘𝑘2 =
1,0 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑝𝑝𝑠𝑠

0,5 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑖𝑖′𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠
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ELS de deformació
En primer lloc cal tenir en compte que la deformació en el formigó prové de diferents fenòmens que 
es superposen:

 Mirar document Clasificación de las Deformaciones del Hormigón.pdf

Per calcular correctament les deformacions cal tenir en compte la història de càrrega de l’element
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Dependents de les càrregues exteriors Independents de 
les càrregues 

exteriorsInstantànies Diferides (fluència)

Reversibles Elàstiques 
instantànies Elàstiques diferides Tèrmiques

Irreversibles Romanents Plàstiques diferides Retracció



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
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ELS de deformació
No és una comprovació senzilla  La norma proposa criteris per estalviar-la en el cas habitual de 
deformació per flexió  Art. 50.2.2.1 on s’estableix un cantell mínim que evita realitzar la 
comprovació.

Mètode de càlcul general de la deformació per flexió  Anàlisis pas a pas en el temps considerant 
l’evolució de les propietats de la secció i els efectes diferits en el temps

Mètode de càlcul simplificat de la deformació per flexió (Mètode de Branson)  Art. 50.2.2.2 i Art. 
50.2.2.3  veure document Mètode_Branson.pdf
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ELS de deformació
Mètode de Branson
• Si la sol·licitació històrica (Ma) ha causat que es superi la tensió de fissuració a flexió (Mf) en algun 

moment, cal considerar el Moment d’Inèrcia Equivalent de les seccions:

• La inèrcia equivalent de l’element depèn de la configuració estàtica (simplement recolzada, 
continua, voladís, etc.) i de la inèrcia equivalent de les seccions característiques de l’element.

8



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
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ELS de deformació
Mètode de Branson
• Les deformacions diferides es calculen amplificant les instantànies.

Cal tenir en compte quina duració té cada càrrega i que els valors de ξ es refereixen a t=0 l’inici de 
vida de l’element, no l’inici d’aplicació de la càrrega  veure exemple en document 
Mètode_Branson.pdf 9
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Avaluació de l’ELS en estructures de formigó 

ELS de deformació
Mètode de Branson
Activitat A6.1. Proposeu un enunciat tipus el de l’exemple seguit d’aplicació del mètode de Branson.
Intercanvieu-lo amb una altra persona de la classe i resoleu el problema que us hagi tocat.
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