HORMIGOI ARMATUA
INGENIARITZA MEKANIKOKO
GRADURA EGOKITURIK
Juan Esteban Laraudogoitia Alzaga
Iñaki Marcos Rodríguez
Irantzu Uriarte Gallastegui

EUSKARAREN ETA ETENGABEKO
PRESTAKUNTAREN ARLOKO
ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA

Argitalpen honek UPV/EHUko Euskararen eta Etengabeko Prestakuntzaren arloko
Errektoreordetzaren laguntza izan du

HORMIGOI ARMATUA
INGENIARITZA MEKANIKOKO
GRADURA EGOKITURIK

Juan Esteban Laraudogoitia
Iñaki Marcos
Irantzu Uriarte

Hormigoi Armatua, Ingeniaritza Mekanikoko Gradura egokiturik

SARRERA
Testu hau hormigoi armatuaren oinarrizko ezagutzak biltzeko asmoarekin
eginda dago. Hasiera batean, Ingeniaritza Mekanikoko Graduko ikasleei zuzenduta
dago, hirugarren kurtsokoei, hain zuzen. Titulazio honen gaur eguneko ikasketaplanetan, hormigoi armatuaren irakaskuntza Egitura eta Eraikin Industrialak
irakasgaiaren ezagutza orokorretan barneratuta dago. Kontuan hartuta, legez
araututa dagoen Industria Ingeniaritza Teknikoko lanbidearen -zehazki mekanika
berezitasunean- gaitasun profesionalen artean Industria Eraikingintzaren lanetako
proiektuen garapena eta zuzendaritza daudela, eta aipatutako graduaren bitartez
gaitasun horiek lor daitezkeela, hormigoi armatuaren teknologiarekin zerikusia
daukaten ezagutzak ez lirateke geratu behar ikasketa-planetatik kanpo.Nahiz eta
egia izan, gaur egun, mota honetako eraikin asko altzairuarekin eraikitzen direla,
hormigoiak ere modu batera edo bestera parte hartzen du eraikin industrialetan.
Hori dela eta, Graduko ikasleek hormigoi armatuaren ikasketetara heltzen
direnean dauzkaten ezagutzak eta gaitasunak kontuan hartuta, pentsatu da
komenigarria dela testu berezi bat garatzea. Horregatik, onartzen da beharrezkoa
dela hormigoizko egiturei eta bere materialei buruzko zenbait ezagutza orokorren
azalpena. Irakurle adituek ikusiko dute EHE-08 jarraibidearen alderdi asko ez direla
agertzen. Titulazioan, zehazki Egitura eta Eraikin Industrialak irakasgaiaren barnean
garatu daitezkeen edukiak adosteko, nahitaez egin behar izan den ahaleginaren
ondorioz, edukien sintesia eta aukeraketa egin da. Hots, hormigoi armatuari
buruzko oinarriak lortzeko tresnatzat hartu behar da material hau.
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NOMENKLATURA
1.1 Letra larri erromatarrak
Ac

Área de la sección del hormigón.

Hormigoizko ebakiduraren azalera.

Act

Área de la zona de la sección del hormigón sometida a
tracción.

Hormigoizko ebakiduran trakziopean dagoen eremuaren azalera.

Ak

Valor característico de la acción accidental.

Ustekabeko akzioaren balio bereizgarria.

As1

Área de la sección de la armadura en tracción, o menos Trakziopean dagoen altzairuzko ebakiduraren azalera, edo gutxien
comprimida (A1).
konprimatuta dagoenarena (A1).

As2

Área de la sección de la armadura en compresión o
más comprimida (A2).

Konprimatuta dagoen altzairuzko ebakiduraren azalera, edo gehien
konprimatuta dagoenarena (A2).

Sección necesaria del acero.

Beharrezkoa den altzairuzko ebakidura.

Sección real del acero.

Altzairuzko benetako ebakidura.

Área de la sección de la armadura transversal (At).

Zeharkako armaduraren ebakidura-azalera (At).

Módulo de deformación del hormigón.

Hormigoiaren deformazio-modulua.

Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Akzio-eraginen kalkulu-balioa.

Módulo de elasticidad del acero.

Altzairuaren elastikotasun-modulua.

Valor de cálculo de una acción.

Akzio baten kalkulu-balioa.

Valor característico de una acción.

Akzio baten balio bereizgarria.

Módulo de elasticidad transversal.

Zeharkako elastikotasun-modulua.

Valor característico de la carga permanente.

Karga iraunkorraren balio bereizgarria.

Momento de inercia.

Inertzia-momentua.

Momento de inercia de la sección de hormigón.

Hormigoizko ebakiduraren inertzia-momentua.

Rigidez del soporte.

Zutabearen zurruntasuna.

Momento flector de cálculo.

Kalkuluko momentu makurtzailea.

Momento debido a las cargas permanentes.

Karga iraunkorrengatiko momentua.

Momento flector último.

Azken momentu makurtzailea.

Esfuerzo normal de cálculo.

Kalkulurako esfortzu normala.

Esfuerzo axil que solicita la pieza.

Osagaiak jasaten duen esfortzu axiala.

Esfuerzo normal último.

Azken esfortzu normala.

Carga variable.

Karga aldakorra.

Valor característico de la carga variable.

Karga aldakorraren balio bereizgarria.

Valor de cálculo de la respuesta estructural.

Egiturazko erantzunaren kalkulu-balioa.

Valor de cálculo de las acciones.

Akzioen kalkulu-balioa.

Capacidad mecánica del hormigón.

Hormigoiaren gaitasun mekanikoa.

Capacidad mecánica del acero (U).

Altzairuaren gaitasun mekanikoa (U).

Esfuerzo cortante.

Esfortzu ebakitzailea.

Vcu

Contribución del hormigón a esfuerzo cortante en el
Estado Límite Último.

Hormigoiaren laguntza esfortzu ebakitzailearen aurrean, azken
muga-egoeran.

Vd

Esfuerzo cortante de cálculo.

Kalkuluko esfortzu ebakitzailea.

Vsu

Contribución del acero a esfuerzo cortante en el Estado Altzairuaren laguntza esfortzu ebakitzailearen aurrean, azken mugaLímite Último.
egoeran.

As,nec
As,real
Ast
Ec
Ed
Es
Fd
Fk
G
Gk
I
Ic
Kc
Md
Mg
Mu
Nd
Nk
Nu
Q
Qk
Rd
Sd
Uc
Us
V

Vu
W

Esfuerzo cortante último.

Azken esfortzu ebakitzailea.

Módulo resistente.

Modulu erresistentea.
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1.2

Letra xehe erromatarrak

b
b

Anchura de una sección rectangular.

Ebakidura laukizuzen baten zabalera.

Anchura del alma o nervio de una sección en T.

T ebakidura baten arimaren zabalera.

d

Altura útil.

Altura erabilgarria.

d

Distancia de la fibra más comprimida del hormigón al centro
de gravedad de la armadura de compresión.

Gehien konprimatutako hormigoizko zuntzetik
konpresiozko armaduren grabitate-zentrora dagoen
distantzia.

e
e

Excentricidad.

Eszentrikotasuna.

Excentricidad equivalente.

Eszentrikotasun baliokidea.

f

Resistencia del hormigón a compresión.

Hormigoiaren erresistentzia konpresiopean.

f

Resistencia de cálculo del hormigón a compresión.

Hormigoiaren kalkulu-erresistentzia konpresiopean.

f

Resistencia de proyecto del hormigón a compresión.

f

Resistencia media del hormigón a compresión.

w

2

e

c
cd
ck
cm

Hormigoiarentzat proiektuan erabilitako erresistentzia
konpresiopean.
Hormigoiaren batez besteko erresistentzia
konpresiopean.
Hormigoiaren erresistentzia bereizgarri erreala
konpresiopean.

f

Resistencia característica real del hormigón.

f

Resistencia del hormigón a tracción.

Hormigoiaren erresistentzia trakziopean.

f

Resistencia de cálculo del hormigón a tracción.

Hormigoiaren kalkulu-erresistentzia trakziopean.

f

Resistencia característica del hormigón a tracción.

f

Límite elástico del 0,2 por ciento.

f

Límite elástico de cálculo de un acero.

Altzairuaren kalkuluko muga elastikoa.

f

Límite elástico de proyecto de las armaduras pasivas.

Altzairuarentzat proiektuan erabilitako erresistentzia
armadura pasiboentzat.

Límite elástico de cálculo de un acero en estribos.

Altzairuaren kalkuluko muga elastikoa estribuetan.

Carga permanente repartida.

Banatutako karga iraunkorra.

Radio de giro

Biraketa-erradioa.

Longitud de anclaje.

Ainguraketa-luzera.

l

Longitud de pandeo.

Gilbordura-luzera.

q
r

Carga variable repartida.

Banatutako karga aldakorra.

Recubrimiento mínimo.

Babes minimoa.

r

Recubrimiento nominal.

Babes nominala.

s

Separación entre planos de armaduras transversales.

Zeharkako armaduren planoen arteko distantzia.

s

Separación entre armaduras longitudinales en una sección.

Ebakiduraren luzetarako armaduren arteko distantzia.

t

Vida útil de cálculo.

Kalkuluko bizitza erabilgarria.

t

Vida útil de proyecto.

Proiektuko bizitza erabilgarria.

w
x
y
z

Abertura de fisura.

Pitzaduraren zabalera.

Profundidad del eje neutro.

Lerro neutroaren sakonera.

Profundidad del diagrama rectangular de tensiones.

Tentsioen diagrama laukizuzenaren sakonera.

Brazo de palanca.

Palanka-besoa.

c,real

ct
ct,d
ct,k
y
yd
yk

fy
g
i
l

,d

b
e

min
nom
t
l

d
g

Hormigoiarentzat erresistentzia bereizgarria
trakziopean.
Altzairuaren %0,2ko deformazioari dagokion muga
elastikoa.
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1.3
Gamma
γ
γ

Letra xehe grekoak

Coeficiente de ponderación o seguridad.

Hastapen- edo segurtasun-koefizientea.

Coeficiente de minoración de la resistencia de los
materiales.
Coeficiente de seguridad o minoración de la resistencia
del hormigón.
Coeficiente de seguridad o minoración del límite elástico
del acero.
Coeficiente parcial de seguridad de la acción
permanente.

Hormigoiaren erresistentzia txikiagotzeko
koefizientea edo segurtasun-koefizientea.
Altzairuaren muga elastikoaren segurtasunkoefizientea (txikiagotzeko koefizientea).

γ

Coeficiente de ponderación de la carga variable.

Karga aldakorraren hastapen-koefizientea.

γ

Coeficiente de ponderación de la carga del viento.

Haize-indarraren hastapen-koefizientea.

Coeficiente de seguridad de vida útil.

Bizitza erabilgarriaren hastapen-koefizientea.

Coeficiente de variación.

Aldakuntza-koefizientea.

Deformación relativa.

Deformazio erlatiboa.

Deformación relativa del hormigón.

Hormigoiaren deformazio erlatiboa.

m

γ

c

γ

s

γ

g
q

w

γ

t

Delta
δ
Epsilon
ε
ε
c

ε

c0

ε

cu

Materialen erresistentzia txikiagotzeko koefizientea.

Akzio iraunkorraren segurtasun-koefiziente partziala.

Promedio de la deformación, máxima inicial del hormigón Deformazioaren batezbestekoa, konpresiopean
en compresión.
dagoen hormigoiaren hasierako maximoa.
Hormigoiaren makurdurarengatiko hausturaDeformación de rotura por flexión del hormigón.
deformazioa.

ε

Deformación relativa del acero.

Altzairuaren deformazio erlatiboa.

ε

Deformación relativa de la armadura más traccionada o
menos comprimida (ε1).
Deformación relativa de la armadura más comprimida o
menos traccionada (ε2).

Armadura trakzionatuenaren edo gutxien
konprimatuenaren deformazio erlatiboa (ε1).
Armadura konprimatuenaren edo gutxien
trakzionatuenaren deformazio erlatiboa (ε2).

Alargamiento remanente concentrado de rotura.

Haustura ondoko luzapen kontzentratua.

Alargamiento correspondiente al límite elástico del acero.

Altzairuaren muga elastikoari dagokion luzapena.

Cuantía geométrica ρ = A /A .

Zenbateko geometrikoa ρ = A /A

Tensión normal.

Tentsio normala.

Tensión en el hormigón.

Hormigoiaren tentsioa.

Tensión de cálculo del hormigón.

Hormigoiaren kalkulu-tentsioa.

σ

Tensión en el acero.

Altzairuaren tentsioa.

σ

Tensión de cálculo de armaduras pasivas.

Armadura pasiboen kalkulu-tentsioa.

σ

Tensión de la armadura más traccionada o menos
comprimida (σ1).
Tensión de la armadura más comprimida, o menos
traccionada (σ2).

Armadura trakzionatuenaren edo gutxien
konprimatuenaren tentsioa (σ1).
Armadura konprimatuenaren edo gutxien
trakzionatuenaren tentsioa (σ2).

Cuantía mecánica.

Zenbateko mekanikoa.

s

s1

ε

s2

ε

u

ε

y

Rho
ρ
Sigma
σ
σ
c

σ

cd
s

sd
s1

σ

s2

Omega
ω

s

c

s c.
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Hormigoi armatua. Sarrera
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I. kapitulua
HORMIGOI ARMATUA
SARRERA
I.1.

HORMIGOI ARMATUA

Zementuaren, hartxintxarraren eta uraren nahasketa moduan defini daiteke
hormigoia. Nahastura honek, bigun dagoenean, isurtzen den moldearen forma hartzen du,
eta, gogortzen denean, erreakzio fisiko-kimiko baten ondorioz konpresiozko erresistentzia
lortzen du.
Hormigoi armatu moduan definitzen den material konposatua osatzen da
armadura deritzon altzairuzko barrak masa-hormigoi bigunaren barnean sartuta.
Hormigoiak harrizko izaera duela eta, konpresioaren aurrean dauzkan gaitasunekin
konparatuz, ezin ditu trakzio garrantzitsuak jasan; eta gabezia hori gainditzeko,
altzairuaren gaitasunak erabiltzen dira.
Hormigoi armatua XIX. mendean garatu
zen, zementu artifiziala izeneko material
berriarentzat egin ziren aplikazio-bilaketen
ondorioz. Hormigoi armatuaren aurrekariak,
egiturazko erabileran, Frantzian Lambot-ekin
(1849. urtean zementu armatuzko txalupa
aurkeztu zuenean) edo Monier-ekin agertu ziren
(XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen
hasieran, arrunta zen zementu armatua
izendapena). Monier loreontzi eta zementu
armatuzko ontzientzako aplikazioak garatzen
hasi zen, eta 1867. urtean, Frantzian, sorkuntzatik
hamabi urtera, patentatu egin zituen. Monierren
jarduera nagusia lorezaintza zen, izatez; bere
asmakizuna ez zen patentatu eraikuntzan,
«Nekazaritza, okintza eta errotari-egintza»n
baizik.
Jatorrian,
hormigoi
armatua
I.1. irudia. Lambot-en txalupa eta Monier-ek
patentaturiko sistemen bitartez garatu zen.
4433 patentean, 1884 urtean (OEPM)
planteatutako armadurak
Sistema horiek ez dira aurrefabrikaturiko eta
egiturazko garrantzi txikiko osagaietan bakarrik
garatzen (hala nola, trenbide-trabesak, ontziak, harraskak eta abar); herri-lan eta
eraikinentzako egiturazko sistemetan ere agertzen dira. Beraz, hasieran, ekonomikoki
errentagarri bihurtzeko asmoarekin eta oinarri zientifiko eskasarekin sortu zen. XIX.
mendearen amaieran, hormigoi armatuaren erabilera zabalduta zegoen eta arauketa
baten beharra sortu zen; horrela, normalizazioa XX. mendearen lehen hamarkadan hasi
zen. Espainian, ostera, 1939ra arte itxaron behar izan zen hormigoi armatuzko egituren
proiektua eta eraikuntza arautzeko araudiak izan arte.
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Hormigoi armatua. Sarrera
I.2.
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HORMIGOI ARMATUARI BURUZKO OINARRIZKO IDEIAK

Hormigoi armatuaren erabilera, egiturazko material gisa, kontuan hartu beharreko
funtsezko ideia batetik sortu zen: hormigoiak konpresioan egiten duela lan batez ere, eta
altzairuak nagusiki trakzioan (nahiz eta gerta daitekeen armadurak konpresiozko
esfortzuei eusten ere parte hartzea).
Mutur bietan landatutako euskarrietan bermaturik eta uniformeki banatutako
indarren pean dagoen habearentzat, momentu makurtzaileen diagramak honako itxura
hau izango du gutxi gorabehera:

I.2. irudia. Mutur bietan landatutako habe baten momentu makurtzaileen diagrama.

Horregatik, armadura, azpiko argazkian bezala, batez ere trakziopean dauden
gainazaletako zuntzen inguruan kokatuko da; kasu honetan, azpiko aldean erdigunean eta
goikoan euskarrietan.

I.3. irudia. Bilboko Alhondigako habea.

Hormigoizko osagaiak izango
duen bolumenaren barnean armadurak
modu egokian kokatuta gero, hormigoi
biguna kofratuaren barrura isurtzen da.
Hormigoia gogortzen denean, barnean
dituen altzairuzko barrekin erabateko
itsaspena
sortzen
da.
Horretara,
osagaiak
jasan
beharko
dituen
kargengatik agertzen diren tentsioak
material
bakoitzaren
ezaugarrien
arabera bananduko dira.
I.
4. irudia. San Mames futbol-zelaiaren zutabeak.
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Hormigoi armatua. Sarrera
I.3.

HORMIGOI ARMATUZKO EGITUREN ABANTAILAK ETA ERAGOZPENAK

Hormigoi armatuzko egiturek, nagusiki, altzairuzko egiturekin lehiatzen dute, eta
egitura gehienak bi material horiekin eraikita daude; horregatik, ondoren aipatzen diren
abantailak eta eragozpenak bi material horien arteko konparazioek eragindakoak dira.
Hormigoi armatuzko egiturek eskaintzen dituzten abantailen artean, honako
hauek aipa daitezke:
- Obran bertan edo in situ egindako hormigoizko egiturak monolitikoak dira, eta
osagaien arteko loturak normalean zurrunak; hiperrestatikotasun-maila handia
dute.
- Hormigoia da molde edo kofratuaren forma hartzen duen materiala; horregatik,
geometria konplexuetara moldatzeko gaitasuna du.
- Hormigoizko egiturak eraikitzeko behar den eskulana ez da oso kualifikatua.
Horrek ez du esan nahi modu egokian prestatu gabeko profesionalek egin
beharko luketenik.

I.5. irudia. Hormigoiak molde edo kofratuaren forma hartzen du.

-

-

-

-

Hormigoi armatuaren kostu ekonomikoa egiturazko beste materialena baino
erlatiboki txikiagoa da. Ondo egina badago, beste egitura mota batzuek baino
mantentze-kostu txikiagoak ditu.
Ondo asmatutako eta eraikitako hormigoi armatuak iraunkortasun-ezaugarri
bikainak dauzka, eta bere portaera bereziki egokia da higadura mekaniko edo
eragin klimatikoen aurrean.
Suaren eraginen aurreko portaera aipagarria erakusten du, erabateko babesa
izan gabe. Sutea indartsua izan behar da, hormigoi armatuzko egituran kalte
nabarmenak eragiteko.
Aurrefabrikatzeko egokia da, nahiz eta egitura horiek ez duten adierazten in situ
eraikitakoen moduko monolitismorik.
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Hormigoi armatua. Sarrera
Beste alde batetik, hormigoi armatuak eragozpen batzuk ere erakusten ditu:
- Hormigoi armatuzko egituren berezko pisua handia da, hormigoiaren
erresistentzia espezifikoarengatik eta egiturazko osagaiek izan behar dituzten
dimentsio minimoengatik. Horrek esan nahi du egitura horietan, altuera
handiko eraikinetan bereziki, zimenduetan eragiten dituzten akzioak
handiagoak izango direla; horregatik, horien dimentsioak ere handiagoak izan
beharko dira.

I.6. irudia. a) Hormigoi armatuzko egitura. b)Altzairuzko egitura.

-

-

Birziklatzeko ahalmen txikiagoa du, nahiz eta jadanik ohikoa bihurtzen ari den
altzairuzko armadurak eta txikitutako eta birrindutako hormigoia birziklatzea.
Egiturazko aldaketa eta berritzeak egitea zailagoa da; sarritan, arazoak agertzen
dira hormigoi bigunen eta gogorren arteko loturen inguruan.
Hormigoizko egituretan akats modu batzuk hauskorrak dira, hormigoiaren
izaera harriarena bezalakoa izateagatik.
Hormigoia in situ egitea neketsua da; horregatik, egiteko epeak handiak dira.
Kofratuen muntaketak lan luzea eta garestia ekartzen du, bereziki geometria
konplexuak badituzte. Kofratuak eta apeoak obran egon behar dira, hormigoiak
gogortasun egokia lortu arte.

I.7. irudia: a) Aurrefabrikatutako habea. b) Hormigoia in situ egiteko kofratua eta zinbriak behar dira.

-

Armaduren kokapena xehetasun erlatiboarekin egin behar da; lehen egunetan,
hormigoia obran jarri ondoren zaindu beharra dago, izozte eta ur galera oso
azkar bategatik suntsi daitekeelako edo bere ezaugarriak gutxitu daitezkeelako.
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Hormigoi armatua. Sarrera
I.4.

HORMIGOI MOTAK ETA ANTZEKO MATERIALAK

Honako zerrenda honetan, erabat zehatza ez bada ere, gehien erabiltzen diren
hormigoi motak aipatzen dira.
Masa-hormigoia (HM). Zementu, hartxintxar eta uraren nahasketa da, bere barnean
inolako armadurarik izan gabe.
Hormigoi ziklopeoa. Hormigoi-masa bat da, barnean harri puska handiak
dauzkana.
Aurretik atezatutako hormigoia (HP). Hormigoiaren barnean armadura aktiboak
kokatzen dira; osagaia zerbitzuan egon baino lehenago tenkatzen dira horiek.
Kategoria bi daude: aurretik atezatuak eta ondotik atezatuak. Lehen kasuan,
armadurak hormigoia gogortu baino lehenago tenkatzen dira, eta trakzionatuta
daudelarik hormigoi biguna isurtzen da. Eraikuntzan aurrefabrikatuta erabiltzen
diren osagai gehienak honelakoak dira, lauza albeolarrak edo T bikoitza erako
habeak bezalaxe. Bigarren kasuan, armadurak (tutu batzuen barrutik sartuta)
hormigoia gogortu ondoren tenkatzen dira, eta hormigoia konprimatu egiten da.
Zubi handietan kokatzen diren osagaietan erabiltzen da.

I.8. irudia: a) Aurretik atezatutako habeak. b) Ondoren tenkatutako kableak.

Hormigoi arina. Hormigoi mota honetan erabilitako hartxintxarra arina da;
gehienetan, buztin hedatua. Bere pisu espezifikoa 800 kg/m3 eta 2.000 kg/m3 artean
egon daiteke, nahiz eta egiturazko erabileretan (HLE) bere azpiko muga 1.200 kg/m3
izan (gogoratu behar da masa-hormigoi arruntaren dentsitatea 2.200 kg/m3
ingurukoa dela).
Hormigoi astuna. Bere osaketan hartxintxar astunak eramaten ditu (barita edo
magnetita, adibidez). Horien dentsitateak 2.700 eta 6.000 kg/m3 bitartean daude,
erabilitako hartxintxarraren arabera. Babes erradiologikoetarako baino ez dira
erabiltzen.
Hormigoi autotrinkotzailea. Bibrazioaren beharrik gabe bere pisuarengatik
trinkotzen den hormigoia da, disgregaziorik gabe, hartxintxar handien edo uraren
banaketarik gabe. Armadura-dentsitate handietan eta trinkotzeko arazoak
dauzkaten kofratuetan, bereziki, erabiltzeko egokiak.
Birziklatutako hormigoia (HR). Hauetan, hormigoi zaharrak txikitzetik edo
hondakinetatik dator hartxintxar handien zati bat.
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Hormigoia zuntzekin (HRF). Masaren barnean zuntz txikiak eta banatuak dauzkate;
hori da zailtasuna, uzkurtzea eta trakzioaren erresistentzia moduko ezaugarriak
hobetzeko. Zuntz txikiak metalikoak, plastikozkoak edo beirazkoak izan daitezke.

I.9. irudia. Zuntz metalikoak.

Proiektaturiko hormigoia. Tamaina txikiko hartxintxardun hormigoia da, eta tutu
pneumatiko baten bitartez nahi den gainazalaren kontra abiadura handietan
bultzatzen dena. Txorroaren indarrak gainazalean trinkotzen eta itsasten du
materiala. Mendoitzak eta bobedak sendotzeko erabiltzen da. Bi teknika daude:
lehorra (gunitado erdaraz) eta hezea. Lehorra denean, tutu batetik bultzatzen da,
eta proiekzio-puntatik irteterakoan urarekin nahasten da. Hezean, aurretik
urarekin nahastuta bultzatzen da.

I.10. irudia: a) Proiektaturiko hormigoia. b) Hormigoia zuntzekin.

Hormigoi polimerikoa. Hormigoi mota honetan, zementuaren ordez erretxinak
erabiltzen dira. Gehienetan ez dauka egiturazko funtziorik, eta isolamenduetan,
gailurretan, drainatze-kanaletan eta abarretan erabiltzen da.
Ezaugarri handiko hormigoia. Hormigoi hauen erresistentzia bereizgarria 50 MPatik gorakoa da. EHE-08 jarraibideak 100 MPa-ra arte onartzen ditu, nahiz eta balio
horiek gaur egun oso gaindituta egon.
Egituretan erabiltzen ez den hormigoia. Garbiketa-hormigoia (HL): honen helburua
da egiturazko hormigoia isurtzen denean ez lehortzea, edo lehen orduetan
hormigoia inguruko lurrarekin ez kutsatzea; eta hormigoi ez-egiturazkoa (HNE):
honen helburua da material batekin bolumen handiak osatzea; adibidez, espaloiak,
zintarriak eta betegarri-hormigoiak.
Morteroa. Harearen, uraren eta zementuaren nahasketa da. Masa-hormigoiaren
antzekoa, baina tamaina txikiko hartxintxarrekin. Bere erabilera igeltserotzara
mugatuta dago.
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KOFRATUAK

Hormigoi armatu biguna bere gogortasuna lortu arte isurtzen den moldea da
kofratua; horrela gogortzen denean, nahi den itxura hartzen du. Beraz, kofratuak zurruna,
egonkorra eta hauskaitza izan behar du, garbi egon behar du, eta estankotasuna bermatu
behar du.
Kofratuak zurezkoak edo altzairuzkoak izan ohi dira. Lehenak hormigoia isuri
aurretik hezetzen dira, honen ura xurga ez dezaten, eta horrela ezusteko ur galerarik eragin.
Metalikoetan, kofratuak kentzea errazteko likido bereziak jartzen dira, eta horiek
zementuaren eta kofratuaren arteko itsaspena galarazten dute.

I.11. irudia: a) Eskailera baten zurezko kofratua eta zutabetxoekin egindako zinbria.
b) Zutabe batentzako kofratu metalikoa.

Hormigoi bigunaren pisua
jasateko gaitasuna izan behar dute
bai kofratuek bai zinbriek, isuri eta
segidako orduetan. Horiek ondo
definitzea
eta
dimentsionatzea
garrantzitsua izaten da istripurik ez
egoteko.
Kofratua kentzea eta zinbria
kentzea bereizi egin behar dira.
Lehenengoa da hormigoiari forma
emateko erabili den kofratu osoa edo
zati bat baztertzea; hormigoia
gogortuta dagoenean egin daiteke,
ordu edo egun gutxiko epean. Beste
alde batetik, zinbriak, kofratuari
eusteaz
gain,
egitura
bera
mantentzen du, eta egiturak behar
duen besteko erresistentzia izan arte
mantendu behar da.
I.12. irudia. Zinbria erdi desmuntatuta.
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I.6.

HORMIGOIA OBRAN JARTZEA

Hormigoia obran jartzen denean, nahasketaren disgregaziorik, barne-zulorik eta ur
galera azkarrik ez agertzeko moduan egin behar da. Disgregazioak ekiditeko, honako arau
hauek jarraitu behar dira:
- Isurketa altuera txikitik egingo da, kofratuaren eta armaduren arteko talkak
saihestuz. Bestela, hormigoia osatzen duten osagaien arteko nahasketa
homogeneoa desegin daiteke, eta ezaugarri desberdineko guneak sorrarazi.
- 20 eta 30 cm arteko geruzetan isuriko da, trinkotasun egokia baimenduz.
- Hormigoia geratu behar den azken puntutik gertu isuriko da.

I.13. irudia. a) Hormigoiaren isurketa zuzenean kamioitik. b) Hormigoiaren isurketa, garabi eta ontzi
egoki bat erabilita. c) Hormigoiaren isurketa, bonba baten bitartez.

Trinkotzeari dagokionez, bere helburua da kofratuak erabat betetzea –barne-zuloak
agertzea saihestuz– eta armadurak erabat estaltzea. Trinkotzeko modurik ohikoena orratzdardaragailuak eragiten dituen bibrazioen bidez egiten dena da.
Hormigoia kofratuan kokatu ondoren, deshidratazio azkarra saihestu behar da.
Hasieran, hormigoiaren masak erresistentzia gutxiago duenean, ur galera azkarra
gertatzen da, eta sare kapilarra sortzen da. Horregatik, garrantzitsua da lurrunketa
saihestea (bereziki, eguraldi bero edo haizetsuan) eta, behar bada, ura gehitzea. Ur-gehitze
horri ontzea deritzo, eta modu horretara sare kapilarra txikiagotzea lortzen da. Obretan
hormigoia ontzeko modurik ohikoena da egun batzuetan zehar ureztatzea.

I.14. irudia. a) Hormigoiaren bibratzea, modu egokian trinkotzeko. b) Hormigoia ontzea, ura isurita.
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I.7.

ARAUTEGIA

Diseinu, kalkulu eta egiturak asmatzeko, hormigoizko egiturek nahitaez bete
beharreko araudiak dauzkate. Honako hauek dira garrantzi handienekoak:
-

EGITURAZKO HORMIGOIAREN JARRAIBIDEA (EHE-08, INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL). Hormigoi armatu eta aurretik atezatutako
egituretan aplikatu behar da. Jarraibideak barneratzen ditu erantsietan
birziklaturiko hormigoiak, ez-egiturazkoak, zuntzekin egindakoak eta abar.
Lauza albeolarrak eta aurrefabrikaturiko habexkekin egindako noranzko
bakarreko forjatuak ere barneratzen ditu.

- ERAIKINGINTZAREN KODE TEKNIKOA (CTE, CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN). Kode teknikoaren xedapen orokorrak aplikatu behar dira, eta,
bereziki, kodearen oinarrizko bi dokumentu hauek; Egiturazko Segurtasuna eta
Akzioak Egituretan. Hormigoi armatuzko zimenduetan, aplikagarria izango da
Zimendapenak Oinarrizko Dokumentua ere.
Espainiako Arautegiaz gain, Eurokodea deritzon arautegia ere badago Europan.
Horietatik, 2 Eurokodea hormigoizko egiturei buruz ari da.

I.15. irudia. a) 2 Eurokodea: hormigoizko egituren proiektua (Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de
hormigón. b) EHE 08 Egiturazko hormigoiaren jarraibidea (Instrucción de Hormigón Estructural).
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II. kapitulua
MATERIALAK
II.1.

ZEMENTUA

Zementua da konglomeratzaile hidraulikoen
artean garrantzitsuena. Horien ezaugarririk
adierazgarriena da urarekin nahastuta fraguatu eta
gogortu egiten direla, airean zein uretan murgilduta
egon. Konglomeratzaile hidraulikoen hidratazioan
agertzen diren erreakzio fisiko-kimikoen eraginez
sortzen diren materialak egonkorrak dira, eta horien
ezaugarriak ez dira aldatzen nabarmenki uretan edo
airean egoteagatik.
Zementuak
ZEMENTUAK
JASOTZEKO
JARRAIBIDEAK (RC-08, INSTRUCCIÓN PARA LA
RECEPCIÓN DE CEMENTOS) arautegiaren arabera
araututa daude.
II.1.1 ZEMENTUAREN OSAGAIAK

II.1. irudia. Zementuak jasotzeko
jarraibideak RC-08 (Instrucción para la
recepción de cementos)

Zementuen osagairik garrantzitsuenak hauek dira:
Portland clinkerra. Kareharrien eta buztinen artean artifizialki prestaturiko
nahasketa perfektuaren fusio partzialerainoko erraustearen ondorioa da, osagai
guztien erabateko konbinazioa lortu arte. Zementuen osagai ohikoena da.
Alumina-clinkerra. Kareharriaren eta bauxitaren arteko fusioarekin lortzen da.
Eransketak (zementuetan gehitzen direnak). Hormigoiaren ezaugarri batzuk
hobetzeko, jarraibideak eransketak onartzen ditu. Horien proportzioa
zementuaren pisuarekiko mugatuta dago.
- Labe garaiko zepak.
- Puzolarri naturalak, silizea eta alumina barneratzen dituztenak.
- Zentral termoelektrikoetako tximinietatik ateratako errautsak.
- Kaltzio karbonatoa kaltzita forman.
Portland zementuak CEMI hitzekin izendatzen dira. Eransketak dauzkaten
portland zementuak CEMII moduan ezagutzen dira, eta CEMIII labe garaiko zepak
dauzkatenak.
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ZEMENTUAREN SAILKAPENA

Zementuak, dituzten osagaien ehunekoaren arabera, RC-08 jarraibidearen arabera
sailkatzen dira, honako taula honetan adierazitako izendapenak jarraituz:

RC 08 jarraibidearen 1. eranskineko taula
Zementuen erabilerak, irizpide orokorrekin, honako taula honen arabera ezar
daitezke:

EHE 08 jarraibidearen 4. eranskineko taula
Hormigoi Armatua, Ingeniaritza Mekanikoko Gradura egokiturik
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HARTXINTXARRAK

Hormigoietarako hartxintxar modura erabil daitezkeen material naturalek edo
artifizialek erresistentzia nahikoa izan behar dute, eta ezin dute eraginik izan hormigoien
iraunkortasunean edo erresistentzian. Harea eta legarra naturalak (errekarriak) edo
birrinketatik datozenak erabil daitezke. Zikinkeriarik gabe (lokatza, buztina edo beste
materia organikoak) edo osagai kaltegarririk gabe (sulfato edo kloruroak, adibidez,
hormigoi armatuaren degradazio-prozesuen arduradunak) egon behar dira.
Hormigoia egiteko erabiltzen den harri kopuruan, 4 mm baino tamaina txikiagoa
duen zatikiari harea edo hartxintxar mehea deritzo (4 mm-ko bahetik igarotzen den
zatikia), eta hartxintxar mardula, berriz, bahe horretan geratzen denari.
Hartxintxarrak honako formatu honekin izendatzen dira:

d/D - IL
Non:
- d/D, d tamaina minimo eta D tamaina maximo baten artean dagoen zatiki
granulometrikoa baita.
- Eta IL hartxintxar mota; R errekarria, T birrinduta, M nahastuta.
Ahal izanez gero, izendapenean hartxintxarraren N jatorria ere adieraziko da (C,
kareharria; S, silizeoa; G, granitoa; O, ofita; B, basaltoa; D, dolomitikoa; V, hainbat; A,
artifiziala; R, birziklatua). Kasu honetan, izendapena horrelakoa izango litzateke:

d/D – IL - N
Proiektu fasean, hormigoiaren espezifikazioari dagokionez, hartxintxarrarentzat
nahikoa izango da tamaina maximoa mm-tan adieraztea.
Hartxintxarraren tamaina maximoa deritzo hartxintxarraren % 85 eta % 99
bitarteko pisua igarotzeko sare batek izan behar duen bitarte minimoari, eta bitarte hori
bikoitza izanik, pisu guztia igarotzen denean. Hartxintxarren tamaina maximoaren eta
minimoaren arteko erlazioa D/d 1,4 baino txikiagoa izan behar da. Hartxintxarraren
tamaina maximoa hormigoien izendapenetan agertuko da, armaduren arteko banaketen
baldintza geometrikoak eta horien eta kofratuen arteko baldintzak ezartzeko.

II.2. irudia. Hartxintxar motak: a) Txikitutako harrixkola (kareharria). b) Harrixkola naturalak (errekaharriak). c) Hartxintxar arinak (buztin hedatua).
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URA

Erabilitako urek, nahasketarako zein hormigoiaren isurketa osteko ontzean
erabilitakoek, ezin dute inolako eragin kaltegarririk izan hormigoiaren ezaugarrietan edo
korrosioaren aurreko armaduren babesean. Oro har, eskarmentuak ontzat hartzen dituen
ur guztiak erabil daitezke. Halakoak dira ur geza natural gehienak eta edateko ur guztiak.
Zalantzak izanez gero, EHE-08 jarraibidearen 27. artikuluaren arabera aztertuko dira.
Hormigoiak nahasteko edo ontzeko, itsasoko urak edo antzeko ur gaziak erabil
daitezke inolako armadurarik ez daukatenean. Azterketa berezietan izan ezik, hormigoi
armatuaren nahasketan edo ontzean erabat debekatuta dago horrelako urik erabiltzea,
itsasoko urak dauzkan kloruro ioiek ondorio oso gaiztoak eragiten dituztelako hormigoi
armatu edo aurretik atezatuaren iraunkortasunean.
Nahasketa-urak zementuaren hidratazio-erreakzioak hedatzea baimentzen du, eta,
gainera, hormigoia isurtzeko, kokatzeko, trinkotzeko eta lantzeko behar den erraztasuna
ematen du. Bi funtzio horietarako beharrezkoa den nahasketa-ur kopuru minimora lotu
beharra dago, gehiegizko ura lurrundu egiten delako, erresistentzia txikiagotuz eta
hormigoiaren barnean oxigenoa eta beste eragile agresibo batzuen sarrera errazten duen
sare kapilar bat sortuz. Gai horien ingurukoa IV. kapituluan (hormigoi armatuaren
iraunkortasunari buruzkoa) sakonduko da.
II.4.

GEHIGARRIAK

Gehigarriak dira, nahasketaren aurretik, hormigoian zementu pisuaren % 5eko
proportzioan baino gutxiagoan gehitzen diren substantziak edo produktuak, eta, egoera
freskoan edo gogorrean, ezaugarri, ohiko propietate edo portaera baten aldaketak eragiten
dituzte. EHE-08an agertzen diren gehigarri motak honako taula honetan adierazitakoak
dira:

EHE 08 jarraibidearen 29.2 artikulua
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ARMADURAK

Egiturazko hormigoian, armadurak altzairuzkoak dira. Egiturazko osagaiak
kargapean jarri baino lehen tentsiopean jartzen dituzten armadurak (aurretik atezatutako
hormigoiak) armadura aktibo moduan izendatzen dira. Gainerakoei armadura pasibo
deritze, nahiz eta aurretik atezaturiko osagaien armadurarekin batera egon. Hormigoi
armatuan, armadura pasiboak baino ez dira erabiltzen.
EHE-08 jarraibidearen arabera, armadura pasiboak sortzeko erabil daitezkeen
altzairuzko produktuak honako hauek izan daitezke:
- Barra zuzenak edo altzairu soldagarrizko korrugaturiko biribilkiak.
- Altzairu soldagarrizko alanbre korrugatuak edo ildokatuak.
- Altzairu soldagarrizko alanbre lisoak.
Alanbre lisoak elektrosoldatutako sareta-armadura oinarrizkoen lotura-osagaietan
bakarrik erabil daitezke.
Korrugaturiko barren diametro nominalak honako hauek izan daitezke:
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 – 25 - 32 eta 40 mm
Elektrosoldatutako sare-begietan edo saretetan —elektrosoldatutako oinarrizko
armaduretan izan ezik—, armadura pasiboen prestaketan edo muntaketan edozein
soldadura-prozesu aplikatzen denean, erresistentea edo ez-erresistentea, 6 mm-ko
diametrodun barren erabilera saihestu beharko da. Eraikuntzan 32 eta 40 mm-ko
diametroak gutxitan erabiltzen dira, kasu berezietan izan ezik, erabilera eta muntaketa
zailtasunengatik, kurbadura-erradioak tolesterakoan, ainguraketa- eta junturaluzerengatik, eta abarrengatik. Obran, egiturazko osagai bakoitzean ahalik eta diametro
desberdin gutxien erabiltzea komeni da, armaduren muntaketan barrak desberdintzeko
zailtasunak eragin ditzaketen akatsak ekiditeko.
Korrugaturiko geometriaren ondorioz gainazala irregularra izanik, barrak ez dira
erabat zilindrikoak. Diametro baliokidea barra zati baten pisuarekin eta bere ebakidura
baliokidea kalkulatuta lortzen da.

II.3. irudia. a) Saretetan elektrosoldatutako armadurak. b) Altzairuzko korrugaturiko barrak.
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Armadura pasiboetarako altzairuaren muga elastikotzat hartzen da, fy, % 0,2ko
deformazio iraunkorra sortzen duen tentsioa.
Jarraibidean agertzen diren altzairu korrugatu motak honako taula honetan daude:

EHE 08 jarraibidearen 32.2 artikulua

Barren korruga eginda dagoen modura, ikuskera bakar batekin, berehala jakin
daiteke erabilitako altzairu mota. Arreta handiagoarekin, jatorrizko herrialdea eta
fabrikatzailea ere jakin daitezke modu berean. Honako irudi hauetan, altzairu mota
bakoitzarentzat korrugen kokapena ikus daiteke.

II.4. irudia. Altzairu mota desberdinetako korrugak.
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Alanbreen diametro nominalak honako hauek izango dira:
4 – 4,5 – 5 - 5,5 – 6 – 6,5 - 7 - 7,5 – 8 - 8,5 - 9 – 9,5 – 10 – 11 – 12 - 14 eta 16 mm.
4 eta 4,5 mm-ko diametroak norabide bakarreko forjatuetako banaketaarmaduretan baino ezin dira erabili.

EHE 08 jarraibidearen 32.3 artikulua
Elektrosoldatutako sareak: perpendikularki gurutzatutako barra edo alanbre
korrugatuekin osatutako armadurak dira; luzetara eta zeharka kokatutako barrak
diametro nominal berdin edo desberdinekoak izan daitezke.
Sare hauetan kontaktuan dauden puntuak soldadura elektrikoarekin lotuta daude,
ekoizpen-prozesuan instalazio industrialetan obratik kanpo eginda. Elektrosoldatutako
sareak barra edo alanbre korrugatuekin fabrikatzen dira.

II.5. irudia. Elektrosoldatutako sareak.
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Jarraibidean agertzen diren elektrosoldatutako sare motak honako hauek dira:

EHE 08 jarraibidearen 33.1.1 artikulua
Jarraibideak, oro har, armadura pasiboa egiturazko funtzioarekin dagokion molde
edo kofratuan muntaturiko armadura multzo moduan definitzen du. Landutako
armadurak edo armatutako burdin multzo hauek komeni den erara elkarri lotuta eta
babes egokiekin kokatuta egon beharko dira. Armadura pasiboen ezaugarri mekaniko,
kimiko eta itsaspenarenak multzoa osatzen duten armadurenak izango dira. Jarraibideak
honako taula honen araberako izendapenak barneratzen ditu:

EHE 08 jarraibidearen 33. artikulua.
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III. kapitulua
HORMIGOIAREN
PROPIETATEAK ETA EZAUGARRIAK
III.1.

MANTSOTASUNA ETA TRINKOTASUNA

Mantsotasuna hormigoi bigunak obran kokatzeko duen erraztasunarekin
erlazionatuta dago, handiagoa izan edo txikiagoa izan. Hormigoiaren jariakortasuna egokia
izan behar da kofratuak betetzeko, armadurak erabat inguratzeko, eta hormigoian barnezuloak ekiditeko.
Mantsotasuna trinkotasunaren bitartez neurtzen da, hormigoi bigunak
deformatzeko duen erraztasuna (handiagoa edo txikiagoa) aztertuta. Ezaugarri hori
Abrams-en konoarekin neurtzen da. Kono-enbor forma duen ontzia da hori, diametro
txikia 10 cm-koa, handia 20 cm-koa eta altuera 30 cm-koa; erabat beteta gero, ontzi koniko
hori kendu eta hormigoiaren altuera zenbat jaisten den neurtzen da. Jaitsieraren arabera,
trinkotasuna ezartzen da:

EHE 08 jarraibidearen 31.5 artikulua

III.1. irudia. a) Hormigoiaren trinkotzea Abrams konoan. b) Trinkotasunaren neurketa.
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III.2.

DENTSITATEA

Hartxintxar, trinkotasun eta abarren arabera hormigoiaren dentsitateak
aldakortasun handiak izan ditzakeen arren, hormigoi arruntentzat gutxi gorabehera balio
nahiko onargarriak ezar daitezke:
- Masa-hormigoiak: 2200 ÷ 2300 kg/m3
- Hormigoi armatuak: 2500 kg/m3
Hormigoi arin eta astunentzat, erabilitako hartxintxarren arabera ezarri beharko
da dentsitatea.
III.3.

UZKURDURA

Uzkurdura da zementuarekin egindako materialek daukaten txikitze bolumetrikoa,
airean egoterakoan fraguatuan eta ondorengo gogortzean duten ur galeragatik.
Behartutako deformazio-egoeran, pitzadurak sor daitezke hormigoian agertzen diren
trakzioengatik.
Honako faktore hauek daukate eragina uzkurduran:
- Zementu mota eta klasea. Erresistenteenek uzkurdura handiagoa dute.
- Zementuaren ehotze-fintasuna. Handiagoa denean, uzkurdura handiagoa da.
- Hormigoian hondar finak egoteak uzkurdura handiagotzen du.
- Nahasketa-ur kopurua handiagoa denean, uzkurdura handiagoa da.
- Giroko hezetasun handiak uzkurdura txikiagotzen du.
- Armadurek, daudenean, uzkurdura txikiagotzen dute, itsaspenaren eraginez
hormigoiaren laburtze librea eragozten delako.
Bere kalkulua konplexua da, baina gutxi gorabehera onar daiteke:
- Metroko 0,35 mm masa hormigoian.
- Metroko 0,25 mm hormigoi armatuan.

III.2. irudia. Uzkurdura-pitzadurak hormigoizko zolata batean, eta dilatazio-juntura bat.
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III.4.

20

HORMIGOIAREN ERRESISTENTZIA

Hormigoiaren ezaugarri nabarmenena konpresio-erresistentzia da, trakzioerresistentzia baino askoz handiagoa (gutxi gorabehera, trakzio-erresistentzia
konpresioaren hamarrena da).
fck erresistentzia bereizgarria, banaketa normala suposatuz, % 95eko konfiantza
baino balio handiagoa duen balio moduan definitzen da. Horrek esan nahi du balio hori ez
gainditzeko % 5eko probabilitatea baino ez dagoela. Hori izango da hormigoizko
proiektuetan erabiltzen den balioa.

Saioan lortutako
erresistentziaren
maiztasuna

%95

%5

Hormigoiaren erresistentzia
fck

fcm

III.3. irudia. Erresistentzia bereizgarriaren definizioa.

Obran zer erresistentzia lortzen den jakiteko, 25 cm-ko diametroa eta 30 cm-ko
altuera duten lagin zilindrikoak erabiltzen dira, saioak 28 egunera eginda. Ez da nahastu
behar probeta kopuru mugatu batekin balioztatutako erresistentzia (obran kokatutako
hormigoiaren
erresistentzia
baieztatzeko
erabil
daitekeena)
erresistentzia
bereizgarriarekin (lagin kopuru infinitu bati dagokion erreferentziazko balio bat dena).

III.4. irudia. a) Obran prestatutako probetak. b) Prentsan saioa egiteko prestatutako probeta.

Hormigoiarentzat EHE-08 jarraibidean onartutako erresistentzia bereizgarriak
honako hauek dira (N/mm2 adierazita):
20 (masa-hormigoian bakarrik), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100
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III.6.

HORMIGOIAREN TENTSIO-DEFORMAZIO DIAGRAMA

Hormigoiaren tentsio-deformazio diagramak (probetan aplikatutako lehen
kargarentzat) hasieran zati bat gutxi gorabehera zuzena eta gero beste bat parabolikoa
ditu.

III.5. irudia. Hormigoiaren σ - ε diagrama karga ezarri berritakoarentzat

Hormigoi armatuaren izaera ez da elastikoa; beraz, egokiagoa da luzetarako
deformazio-modulu terminoa erabiltzea elastikotasun-modulua baino. Diagraman
agertzen diren moduluak dira:
- Ect: modulu tangentea, kurbaren puntu bakoitzeko lerro ukitzailearen malda.
- Ec: modulu sekantea, jatorritik kurbaren edozein puntutaraino doan lerroaren
malda.
Prozesuan karga, igotzen jarraitu beharrean, momentu zehatz batean deskargatzen
bada, A puntuan deformazio iraunkor bat geratzen da (berreskuratzen ez dena). Lortutako
tentsio-maila horretatik probeta berriro kargatzen bada, diagramak lineala balitz bezala
jokatzen du berriro, hortik aurrerako zati ez-lineala mantenduz.

III.6. irudia. Hormigoiaren σ - ε diagrama ondoko kargarentzat
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III.7.

22

HORMIGOIAREN FLUENTZIA

Denbora igaro ahala karga handitzen denean, hormigoian deformazioak agertzen
dira. Deformazioen zati bat berreskuratu egiten da, bat-batean zein denbora-pasan, eta
beste zati bat ezin da berreskuratu, ez berehala ezta denbora igarota ere.
Horretara, irudian ikus daiteke berehalako karga bat (σ0) probetan aplikatzerakoan
OA deformazioa agertzen dela, deskargatzerakoan berreskuratzen den O´A zati batekin
osatuta (elastikoa), eta beste bat OO´ (berreskuratu ezina), iraunkorra dena. Horren
ostean, hasierako karga baino karga txikiagoa (σ1) aplikatzen bada, baina denboran (t1-etik
t2-ra) mantentzen dena, honako hau gertatzen da:
- BC berehalako deformazio elastikoa agertzen da.
- σ1 karga mantentzen bada, CD kurbaren arabera deformazioa handitzen da,
osagai elastikoaren (instantean berreskuratzen dena gehi denbora igarota
berreskuratzen dena) eta plastikoaren (berreskuratuko ez dena) batura izanik.

D

ε
Deformazioak

A

Plastikoa
berreskuraezina

F

t1

ti

Elastikoa
denborarekin
berreskuragarria

Plastikoa
Berreskuraezina
(iraunkorra)

Elastikoa
istantean
berreskuragarria

B
O

E

Elastikoa
denborarekin
berreskuragarria

C

O´

Elastikoa
istantean
berreskuragarri

t2

tn

t
Denbora

Tentsioak

σ
σ0

O

σ1

t1

t2

t

Indarraren aplikazio-denbora
III.7. irudia. Hormigoian agertzen diren deformazio motak, denbora igaro ahala.

Hori, momentu zehatz batean, probeta deskargatzerakoan baieztatzen da.
Berehalako deformazio elastikoa DE bat-batean berreskuratzen da; ostera, denbora
igarotzen ari dela atzeratutako deformazio elastikoa EF kurbaren arabera berreskuratzen
da, eta, beste aldetik, atzeratutako deformazio plastiko berreskuraezina (iraunkorra)
geratzen da.
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Portaera hori hormigoiaren izaera elasto-plastiko-likatsuarengatik azaltzen da.
Nahiz eta, batzuetan, kalkulu- eta funtzionamendu-adierazpen errazak lortzeko, bere
portaera era nabarmenean sinplifikatzen den, ezin da ahaztu hormigoiak portaera
erreologiko bat duela. Hau da, denboran deformazioak agertzen dira nahiz eta tentsioak
konstanteak izan. Hormigoiaren erreologian, isurpena eta uzkurdura dira fenomeno
garrantzitsuenak.
Hormigoiaren deformazioak honako taula honetan labur daitezke, non
uzkurduraren deformazioak eta tenperatura-aldaketek eragindakoak agertzen baitira:
Kanpoko indarren menpean
Berreskuragarriak
Berreskuraezinak

Berehalakoak

Atzeratutakoak

Elastikoak
Hondarrak

Elastikoak
Plastikoak

Kanpoko indarrekiko
independenteak
Termikoak
Uzkurdura

Honegatik guztiagatik, hormigoizko egitura-osagaietan dauden deformazioen
kalkulua lan konplexua da, eta, gainera, ez da zehatza. Deformazioak kargaren aplikazio
momentuaren (apeoen kenketa, zoladuren kokapena, trenkadak, erabilera, eta abar),
obran kokatutako hormigoiaren benetako erresistentziaren, modulu elastikoaren, inertzia
efektiboaren, kargen aplikazio-historiaren eta abarren menpean daude.

III.8. irudia. Deformazio iraunkorra berezko pisuarengatik.
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IV. kapitulua
EGITURAZKO HORMIGOIAREN
IRAUNKORTASUNA

IV.1.

IRAUNKORTASUN ETA BIZITZA ERABILGARRIA

Joandako mendearen azken hamarkadetan, hobekuntza nabarmenak izan ziren
zementuaren ekoizpen-prozesuetan, adibidez ehotze-fintasunean. Horrela, zementuen
ezaugarrien hobekuntzari esker, garaiko jarraibideetan oso erraza bihurtu zen eraikuntzan
ohikoak ziren 15 edo 17,5 MPa inguruko erresistentziak lortzea. Horren ondorioz,
dosifikazioan zementu kopurua txikitzen joan zen, eta proiektuan ezarritako
erresistentziak arazorik gabe lortu ziren. Ondorioz, hormigoiak zementu gutxiagorekin
egiten ziren, nahiz eta zementu kopurua funtsezkoa izan armaduren eta hormigoi beraren
degradazio-mekanismoak ekiditeko. Horrela, 70eko eta 90eko hamarkadetan egindako
egiturek babes-maila erlatibo baxuak dauzkate, eta iraunkortasun-arazo handiak agertzen
dituzte adin goiztiarrean.
Egoera horren aurrean, 1988an onartutako EHEn, ingurumen-egoerekin eta
horietan beharrezkoak diren erresistentzia bereizgarriekin erlazionatutako baldintzak
ezarri ziren. Horiek gaur egungo jarraibidean mantentzen dira, eta iraunkortasun-muga
bat ezartzen dute EHE-08 jarraibidean; muga hori betetzen da eragile agresiboak eraso
edo degradazio esanguratsua eragiteko behar duen denbora kalkuluko bizitza
erabilgarriaren berdina edo handiagoa baldin bada. Hormigoizko egitura baten
iraunkortasuna da, proiektatu den bizitza erabilgarrian zehar, jasan beharko dituen
baldintza fisiko eta kimikoen aurrean eta egiturazko azterketan kontuan hartu diren
gainerako eskakizunen ondorioz bere degradazioa eragin dezaketen baldintzak jasateko
ahalmena.
Proiektu-egileak hasieran ezarri beharko dituen segurtasun- eta erabilerairizpideak bizitza erabilgarri osoan bete beharko dira, eta, edozein kasutan, ezingo dira
EHE-08 jarraibideak ezarritakoak baino txikiagoak izan.
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EHE 08 jarraibidearen 5. artikulua.
IV.2

ARMADUREN KORROSIOA

Ohiko baldintzetan, kaltzio hidroxidoaren eraginez hormigoiak daukan pHa 12,5
eta 13 artean dago; modu horretan, bere barnean dagoen altzairua egoera pasiboan
agertzen da eta, ondorioz, korrosio-prozesuak galarazita daude. Denbora aurrera joan
ahala, airearen CO2 kaltzio hidroxidoarekin konbinatzen da, honako erreakzio honen
arabera:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Horrek kaltzio hidroxidoa desagertzea eragiten du, eta, ondorioz, hormigoiaren
pHa jaitsi egiten da. Horrela, pHa 9ren azpitik geratzen denean, hormigoia karbonatua
dago, eta korrosioaren aurrean eskaintzen zuen babesa desagertu egiten da. Hori dela eta,
karbonatazioa altzairuzko barren ingurura heltzea ekiditeko, airea barrura sartzea
galarazi behar da. Horregatik, zementu nahikoa daukaten hormigoiek (basikotasun
handiagoa), hormigoia hobeto babestuta mantentzen dute poro gutxiagorekin.

IV.1. irudia. a) Armaduren korrosioa karbonatazioarengatik. b) Kloruroen erasoa.

Armaduren korrosioa hormigoiaren karbonatazioarengatik agertzen denean,
orokorra izaten da. Hormigoiaren babesa galdu ostean, altzairuzko barretan sortzen diren
korrosio-produktuetan agertzen den espantsioarengatik, zazpi edo zortzi bider handitzen
da horien hasierako bolumena, eta euren inguruan dagoen hormigoia apurtzea eragiten
dute.
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Hormigoian kloruro ioia agertzea da armaduren korrosio-arazoak maiztasun
handiz sorrarazten dituen beste zergatia. Ioi horrek armaduraren altzairuari eraso egiten
dio, ziztada bereizgarriak sortzen ditu leku zehatzetako erasoetan. Babesa lortzeko
ezinbestekoa da hormigoiaren osagaietan kloruro ioien presentzia mugatzea, eta gatz
horiek armaduretaraino sartzea galarazteko hormigoia poroduna ez izatea. Bere eragin
kaltegarria saihesteko, garrantzitsua da zementu kopuru minimo bat egotea, horren osagai
batzuk Cl- ioiekin konbinatzen baitira, Friedel-en gatza sortuz eta, horrela, armaduren
eraso-prozesua geldiaraziz.
Esandakoaz gain, korrosio-prozesua garatzeko, beharrezkoa da oxigenoa egotea;
hori barik ezin da erreakzio kimikorik agertu.
IV.3.

HORMIGOIAREN AURKAKO ERASOAK

Armaduren aurkako erasoez gain, hormigoiaren beraren degradazioa ere gerta
daiteke. Horretarako, mekanismo gehienetan beharrezkoa da hormigoi-masaren barnean
agente agresiboak sartzea, forma likidoan zein gaseosoan. Horregatik, erasoa ekiditeko
modurik onena da hormigoia ahal den neurrian poroduna ez izatea eta ahalik eta
trinkoena izatea.
Hormigoia ager daitekeen egoera anitzen artean, honako eraso hauek aipa
daitezke:
- Akzio fisikoak, erosiotik, izoztetik eta desizoztetik datozenak. Erosioa eragiten
da marruskadurarengatik (trafikoaren eraginpean dauden hormigoizko
zoladurak) edo uraren eraginarengatik (gainezkabideak, ur-hodiak…).
Hormigoiaren barnean sartzen den ura behin eta berriro izozteak eragiten duen
espantsioak hormigoia pitzatu eta apurtu egiten du. Izozteek urtzeko erabiltzen
diren gatzen eragina ere beren eraginera gehitu dezakete, bideetako
azpiegituretan gertatzen den bezala.
- Akzio kimikoak, sulfatoen erasoa bezalakoak, hormigoi-masaren barnean gatz
hedakorrak sorrarazten dituztenak; edota hartxintxarraren erreakzioak
zementuaren alkaliarekin (bere azken eragina aurrekoaren antzekoa da); edota
zementu-pasta suntsitzen duten eraso azidoak.

IV.2. irudia. a) Izotz/desizotz zikloengatiko erasoak. b) Sulfatoengatiko degradazioa.
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IV.4.

IRAUNKORTASUN ESTRATEGIA

Hormigoi armatuzko egituren iraunkortasun egokia lortzeko, honako urrats hauek
jarraitu behar dira:
- Ur/zementu erlazioa ahal den baxuena. Erabilitako ur kopuruak zementua
hidratatzeko eta nahasketa kokatzea baimentzeko bestekoa izan behar du, baina
ez gehiegizkoa. Izan ere, ur gehiegiak, lurruntzerakoan, sare kapilar zabalagoa
sortzen du; ondorioz, horrela lortzen diren hormigoiak erresistentzia
txikiagokoak dira, eta ez hain trinkoak.
- Zementu kopurua hormigoiaren dosifikazioan ahal den altuena, armaduren
babesean karbonatazioaren eta kloruroen erasoen aurka duen eraginagatik.
- Armadurek daukaten babes-geruza egokia, paramentu arriskutsuetan
armadurak distantzia nahikora babestuta egon daitezen.
- Ontze-ura fraguatze-prozesuan eta hormigoiaren lehen gogortzean gehitzen da,
zementuaren hidratazioa hobetzeko eta uraren galera goiztiarra ekiditeko,
ondorioz uzkurtzea txikiagotuz.
- Ontze zuzena eta luzea, ahal den hormigoi trinkoena lortzeko.
- Pitzaduren zabalera jarraibideak ezarritako mugen barnean mantentzea.
Hormigoiaren lanketan eta obran kokatzearekin zerikusia daukaten gai horiez gain,
diseinu arkitektoniko eta egiturazkoan kontuan hartzea komeni diren beste faktore batzuk
ere badaude, egiturazko forma egokiekin zerikusia daukatenak. Esate baterako,
hormigoizko gainazalak luzaro urez estalita ez egotea errazten duten ebazpenak, hala nola,
ustekabeko ur-pilaketak, edo zubi, horma, estribu edo zutabeen kontrako zipriztinak. Ahal
bada, mantenurako, pasabiderik gabeko eremurik ez luke geratu behar; adibidez, kanaloigarbiketa edo landare inbasoreak kentzea eragozten dutenak.
IV.5.

INGURUMEN-ESPOSIZIOA

Iraunkortasunaren estrategia aplikatzeko, proiektua hasi baino lehen, ingurumen
motaren eraginez egiturazko osagai bakoitzak jasan beharko duen agresibitatea
identifikatu beharko da. Egiturazko osagai bakoitza egongo den ingurumen mota
definitzen dute bere bizitza erabilgarrian degradazioa eragin diezaioketen baldintza fisiko
eta kimikoek, eta jasango dituen karga eta eskaerekiko efektuek.
Honako konbinaketa hauek definitzen dute ingurumen mota:
- Esposizio orokor klase bat armaduren korrosioaren aurrean (beti bat eta
bakarra definitu behar da).
- Beste degradazio-prozesuekin erlazionatuta dauden esposizio espezifiko
klaseen aukerak; hauetarikoak bat baino gehiago egon daitezke.
Esposizio klase bat baino gehiago dagoenean, ingurumen-esposizio orokorra
adieraziko da, jarraian klase espezifiko guztiak euren artean + sinboloarekin adieraziz.
Honako taula hauetan esposizio klase orokorrak eta espezifikoak adierazten dira.
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8.2.2 taula
Armaduren korrosioari dagokien esposizio orokor klaseak
ESPOSIZIO OROKOR KLASEAK
Klase

Azpiklase

I

Hezetasun
handia

Inolakoa

IIa
korrosioa
kloruro ez
bezalako
jatorriengatik

Arrunta

- eraikinen barnealdean,
kondentsazio eraginpean ez
daudenak.
- masa-hormigoi osagaiak.

- hezetasun erlatibo ertain
handien (>%65) edo
kondentsazio eraginpean
dauden barnealdeak.
- klorurorik gabe eta euriaren
eraginpean, batez besteko
urte-prezipitazioa 600 mm
baino handiagoko inguruetan,
dauden kanpoaldeak.
- lurperatuta edo murgilduta
dauden osagaiak.

IIb

- klorurorik gabe eta euriaren
eraginpean, batez besteko
urte-prezipitazioa 600 mm
baino handiagoko inguruetan,
dauden kanpoaldeak.

Airean

IIIa

- itsasoko egituren osagaiak,
itsasgora-mailaren gainetik.
- kostaldetik gertu dauden
egituretako kanpoko
osagaiak (5 km baino
gutxiagora).

Murgilduta

IIIb

- itsasbera-maila minimoaren
azpitik etengabe murgilduta
dauden itsasoko egituren
osagaiak.

Ertaineko
hezetasuna

Mareen gora
behera
eraginpean
eta zipriztin
inguruan

Jatorri itsastar ez
bezalako kloruroekin

ADIBIDEAK

Izendapen Prozesu mota

Ez erasokor

Itsasoko

DESKRIBAPENA

Korrosioa
kloruroengatik
IIIc

- itsasoko egituren osagaiak,
zipriztin edo itsasgora eta
itsasbehera inguruan
kokatuta.

IV

- itsasotik ez datorren kloruro
kopuru handiko uraren
kontaktuan dauden
iragazgaitz gabeko
instalazioak.
- izotza urtzeko gatzen
eraginpean daude iragazgaitz
gabeko gainazalak.

- eguratsetik babestuta dauden
eraikinen egiturazko osagaiak,
forjatuak ere barne.
- aireztatze gabeko sotoetan
dauden egiturazko osagaiak.
- zimenduak.
- iragazgaitz gabeko zubien
euskarriak eta taulak, batez
besteko urte-prezipitazioa 600
mm baino handiagoko
inguruetan.
- iragazgaiztutako zubien taulak,
izotza urtzeko gatzen
eraginpean eta batez besteko
urte-prezipitazioa 600 mm baino
handiagoko inguruetan
- eguratsean edo batez besteko
urte-prezipitazioa 600 mm baino
handiagoko inguruan dauden
eraikinen estalkian kokatutako
hormigoizko osagaiak
- ganbera sanitarioetan, sukaldeen
edo komunen barnealdetan edo
babestu gabeko estalkietan
dauden forjatuak.
- kanpoaldeko eraikinetan, euritik
babestuta, dauden egiturazko
osagaiak.
- zubien euskarriak edo taulak,
batez besteko urte-prezipitazioa
600 mm baino txikiagoko
inguruetan.
- kostaldetik gertu dauden
egituretako kanpoko osagaiak.
- kostaldetik gertu dauden zubiak.
- itsasertzaren babeserako obrak
eta kai-muturretan airean
dauden inguruak.
- portuetako instalazioak.
- itsasertzaren babeserako obrak
eta kai-muturretan murgilduta
dauden inguruak.
- itsasoan murgilduta dauden
zimenduak eta zubietako
euskarriak.
- itsasgora eta itsasbehera
inguruan kokatuta dauden kaimuturrak eta itsasertzaren
babeserako obrak.
- itsasgora eta itsasbehera
inguruan kokatuta dauden
zubien euskarriak.
- igerilekuak eta horiek barne
hartzen dituzten egituren
barrualdeak.
- elurtze inguruetan dauden
zubiak.
- ur tratamendurako azpiegiturak.

EHE 08 jarraibidearen 8.2.1 artikulua
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2.3.a taula
Armaduren korrosioa bestelako degradazio-prozesuekin erlazionatuta dauden esposizio
klase espezifikoak
ESPOSIZIO KLASE ESPEZIFIKOAK
DESKRIBAPENA
Klase

Azpiklase Izendapen

Ahula

Ertaina

Qa

- abiadura motelarekin
hormigoiaren aldaketa
sortarazi dezaketen
substantzia kimikoak
dauzkaten ingurunetan
dauden osagaiak (8.2.3.b
taula begiratu).

Qb

- itsasoko urarekin kontaktuan
dauden osagaiak.
- abiadura ertainarekin
hormigoiaren aldaketa
sortarazi dezaketen
substantzia kimikoak
dauzkaten ingurunetan
dauden osagaiak (8.2.3.b
taula begiratu).

Kimikoa
erasokorra

Eraso kimikoa

Gogorra

- abiadura handiarekin
hormigoiaren aldaketa
sortarazi dezaketen
substantzia kimikoak
dauzkaten ingurunetan
dauden osagaiak (8.2.3.b
taula begiratu).

Qc

Gatz
urgarririk
gabe

H

Izozte-desizozte
erasoa

Gatz
urgarriekin

F

Gatz
urgarriengatiko
erasoa

Izozteekin

Higadura

E

ADIBIDEAK

Prozesu mota

Urratze,
kabitazioa

- sarritan urarekin kontaktuan
dauden osagaiak, edo
neguan inguruneko
hezetasun erlatibo ertaina,
%75 baino handiagoa,
daukaten inguruetan, eta
gutxienez urtean behin 5ºko
tenperatua baino baxuago
egoteko probabilitatea
%50eko baino handiagoa
daukatenak.
- 5 elurtze baino gehiagoko
edo neguko tenperatura
minimoaren batez bestekoa
0ºCkoa baino txikiagoko
inguruetan dauden osagaiak
oinezkoen edo ibilgailuen
trafikopean.
- gainazal higidurara jasotzen
duten osagaiak.
- egitura hidraulikoetako
osagaiak horien kota
piezometrokoa ur-lurrunaren
presio azpitik egon
daitekeenean.

- ahulki erasokorrak diren
substantzien eraginpean dauden
instalazio industrialak, 8.2.3.b
taularen arabera.
- ahulki erasokorrak diren inguru
industrialetatik gertu dauden
egiturak, 8.2.3.b taularen
arabera.
- kai-muturretan kokatuta duden
egituren osagaiak, orokorrean
itsasertzean dauden egiturak.
- oldarkortasun ertaineko giroetan
dauden instalazio industrialak,
8.2.3.b taularen arabera.
- oldarkortasun ertaineko inguru
industrialetatik gertu dauden
egiturak, 8.2.3.b taularen
arabera.
- hondakin-urak eramateko hodiak
edo tratatzeko instalazioak
oldarkortasun ertaineko
sustantziekin, 8.2.3.b taularen
arabera.
- instalazio industrialak
oldarkortasun handiko
sustantziekin, 8.2.3.b taularen
arabera.
- oldarkortasun handiko inguru
industrialetatik gertu dauden
egiturak, 8.2.3.b taularen
arabera.
- hondakin-urak eramateko hodiak
edo tratatzeko instalazioak
oldarkortasun handiko
sustantziekin, 8.2.3.b taularen
arabera.

- goi-mendiko inguruetan dauden
egiturak.
- negu-estazioak.

- gatz urgarriak erabiltzen diren
goi-mendiko inguruetan dauden
zubien edo pasabideen taulak.

- uholde-ubideetan dauden zubien
euskarriak.
- olatu indartsuen eraginpean, kaimuturretan eta itsasertzean
dauden obratako osagaiak.
- hormigoizko zoruak.
- presio handiko hodiak.
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Segidan, ingurumen-esposizioak zehazteko adibide batzuk adierazten dira:
- Goi-mendian kokatuta dagoen zubi baten zutabeak.
Esposizio orokor klasea: IV (itsasokoak ez diren kloruroekin)
Esposizio espezifiko klasea: F (izozteak eta gatz urgarriak)
Ingurumen mota: IV+F
- Eraikin baten arkupea osatzeko aire zabalean dauden zutabeak, klima onarekin
eta inguru industrialetatik urrun.
Esposizio orokor klasea: IIb (arrunta, hezetasun ertaina)
Esposizio espezifiko klasea: ez dago.
Ingurumen mota: IIb
- Zubi baten taula, kostaldetik 200 metrora lur-gune ez igeltsuak.
Esposizio orokor klasea: IIIa (itsas airekoa)
Esposizio espezifiko klasea: ez dago
Ingurumen mota: IIIa
- Portuko dikea eraikitzeko aurrefabrikaturiko hormigoi armatuzko kutxak.
Esposizio orokor klasea: IIIb (itsas ur azpikoa)
Esposizio espezifiko klasea: Qb (kimika agresibitate ertaina)
Ingurumen mota: IIIb + Qb
- Masa-hormigoizko blokeak portu bateko euste-dikeetan
Esposizio orokor klasea: I (masa-hormigoia, ez-agresiboa)
Esposizio espezifiko klasea: Qb (kimikoa, agresibitate ertaina)+E (higadura)
Ingurumen mota: I + Qb + E
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Iraunkortasun-irizpideekin koherentea izateko, EHE-08 jarraibideak honako
baldintza hauek betetzea behartzen du, ur-zementu erlazioari eta zementu kopuruari
dagokienez:

EHE 08 jarraibidearen 37.3.2 artikulua
Gainera, honako taula honetan adierazitako erresistentzia minimo koherenteekin
bat etortzea gomendatzen da:

EHE 08 jarraibidearen 37.3.2 artikulua
IV.5.

BABESAK

Hormigoiaren babesa (babes geometrikoa) da armaduraren kanpoko gainazaletik
(estribuak ere kontuan hartuz) hormigoiaren gainazal gertuenerainoko distantzia. Ez da
nahikoa armadura hormigoiarekin erabat estalita geratzea; gutxieneko geruza bat ziurtatu
behar da armadura guztietan iraunkortasunaren ikuspuntutik babesa egokia izan dadin.
Jarraibideak edozein puntutan gutxienez egon behar duen babestzat definitzen du
armadura pasiboen babes minimoa. Balio minimo horiek ziurtatzeko, babesaren balio
nominala, rnom, honela definituta adieraziko da proiektuan:
rnom= rmín+Δr
rnom: Babes nominala
rmín Babes minimoa
∆r
Babesaren gehikuntza, exekuzioaren kontrol-mailaren arabera, eta bere
balioa honako hau izango da:
- 0 mm exekuzio-kontrol sakonarekin aurrefabrikatutako osagaietan.
- 5 mm exekuzio-kontrol sakonarekin obran bertan egindako osagaietan.
- 10 mm gainerako kasuetan.
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Babes nominalaren balioa planoetan adierazi behar da, eta bereizgailuak
(altzairuzko barren eta kofratuen arteko distantzia ziurtatzen duten osagaiak) definitzeko
erabiliko da. Babes minimoa osagaiaren edozein puntutan ziurtatu eta kontrolatu behar
da. Honako taula hauetan adierazten dira bete beharreko babesak, esposizio mota,
iraunkortasun, zementu mota eta hormigoiaren erresistentziarekin erlazionatuta.
Armadura nagusiak direnean, honako hauek izan beharko dira edozein
armadurarentzat babes minimoak:
≥ Øbarra, edo diametro baliokidea barra-talde bat bada (diametro baliokidea:
barra-taldearen azalera berdina duen ebakidura baten diametroa).
≥ 0,80 bider hartxintxarraren tamaina maximoa.
≥ 1,25 bider hartxintxarraren tamaina maximoa, hormekiko armaduren
kokapenak hormigoia igarotzea eragozten badu (adibidez, habe horizontal
baten azpiko armadurak).

rnom= rmín+Δr
rmín
Δr

Babes minimoa (37.2.1.a taulan)
Exekuzioaren kontrol-mailaren arabera
0, 5 edo 10 mm

Babes nominala (rnom)
Babes nominala (rnom)
IV.3. irudia. Armaduren babesa

IV.4. irudia. a) Armaduren babesa alde guztietatik. b) Kofratuaren eta armaduren arteko tartea
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Ingurua erasokorra ez denean eta kloruro ioiak agertzen ez direnean, arauak babes
minimo hauek ezartzen ditu:

EHE 08 jarraibidearen 37.2.4.1 artikulua
Inguruan kloruro ioiak ager badaitezke, babesa lortzeko ezinbestekoa da
hormigoiaren osagaietan kloruro ioien presentzia mugatzea; eta babes handiagoak
ziurtatu behar dira, honako taula honetan ikus daitekeen bezala:

EHE 08 jarraibidearen 37.2.4.1 artikulua
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Esposizio mota espezifikoak daudenean, honako babes hauek bermatu behar dira:

EHE 08 jarraibidearen 37.2.4.1 artikulua
IV.6.

BEREIZGAILUAK

Obran kokatutako armaduren babesak bereizgailuen bitartez ziurtatu beharko
dira. Hormigoiaren alkalinotasunarekiko erresistenteak diren materialekin eginda egon
behar dute, eta ezin dute armaduren korrosiorik eragin. Hormigoia bezain iragazgaitzak
izan behar dira, eta hormigoiak berak jasan beharko dituen eraso kimikoekiko
erresistenteak.
Hormigoi, mortero, plastiko zurrun edo antzeko materialak izango dira, eta
betebehar horretarako bereziki diseinatutakoak. Zuraren erabilera debekatuta dago, eta
eraikuntzako edozein hondakin ere bai, nahiz eta adreilua edo hormigoia izan.

IV.5. irudia. a) Plastiko eta morterozko bereizgailuak b) Zutabe baten estribuan kokatutako bereizgailua
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V. kapitulua
HORMIGOI ARMATUA

V.1.

HORMIGOIEN IZENDAPENAK
Hormigoiak honako formatuaren arabera izendatzen dira:
T – R / C/ TM / A
Non:
T: hormigoi mota
− HM: masa-hormigoia
− HA: hormigoi armatua
− HP: aurretik atezatutako hormigoia
R: hormigoiaren erresistentzia bereizgarria N/mm2-tan. Honako balio
hauetan adostuko da: 20 (masa-hormigoian bakarrik), 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 70,75, 80, 90,100.
C: trinkotasuna.
− S lehorra (asentua 0 ÷ 2 cm)
− P plastikoa (asentua 3 ÷ 5 cm)
− B biguna (asentua 6 ÷ 9 cm)
− F fluidoa (asentua 10 ÷ 15 cm)
− L likidoa (asentua 16 ÷ 20 cm)
TM: hartxintxarraren tamaina maximoa.
A: ingurumen mota.

Izendapen hori proiektuan adierazi behar da; dokumentu guztietan agertuko da,
eta baita obrarako hornidura-agiri guztietan ere.
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ARMADUREN ANTOLAMENDUA

Armadurak funtsezko eta bigarren mailako gisa sailkatzen dira. Funtsezkoek
egiturazko osagaietan agertzen diren tentsio nagusiei eutsi behar diete, hau da,
konpresioa, trakzioa, ebakitzailea eta bihurdura. Funtsezkoetan bereiz daitezke
luzetarakoak, egiturazko osagaiaren norabide nagusian jarrita daudenak, eta zeharkakoak.

V.1. irudia. Zutabeen armadura-eskemak. Luzetarako eta zeharkako armadurak.

Luzetarako armadurak helburu nagusia du hormigoiak jasan ezin dituen
trakziozko tentsioak jasatea, edo hormigoiarekin batera konpresiozko tentsioak eusten
laguntzea. Zeharkako armadurak, berriz, tentsio ebakitzaileek (indar ebakitzaile eta
momentu bihurtzaileek) eragindako trakziozko tentsioak jasateko, konprimatutako
hormigoiak inguratzeko, eta luzetarako armadurak elkarri lotzeko kokatzen dira.

V.2. irudia. Zutabe eta habeen armadura-eskemak.

Bigarren mailako armadurak garrantzi txikiko tentsioak eusteko kokatzen dira,
uzkurdurak edo mugimendu termikoek eragindakoak bezalakoak, adibidez forjatu eta
zolatetan. Bigarren mailakotzat hartzen dira azaleko armadurak (armaduren arteko
distantziak handiak direnean kokatzen direnak), banatzaileak (kontzentraturiko indarrak
daudenean kokatzen direnak) eta muntaketakoak. Azken horien helburua da barra guztien
kokapen eta lotura egokiak ziurtatzea, eta hormigoitzen denean armaduren mugimenduak
ekiditea.
Hormigoi Armatua, Ingeniaritza Mekanikoko Gradura egokiturik
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Gainera, armadura bat egoteak pitzadurak agertzea mugatzen du, horien zabalera
mugatuz eta hormigoizko osagaian modu uniformean banatuz.
Armaduren artean mantendu beharreko distantziak modu honetan laburtzen dira:
- Barrak geruza horizontal desberdinetan kokatzen badira, bata bestearen
bertikalean egon behar dira.
- Makurdurapean dauden osagaietan funtsezko barrak elkar daitezke (hiru barra
edo gutxiago direnean eta Ø ≤ 25 denean bakarrik). Barrak elkartzen dira
armadura asko daukaten osagaietan.
- Zutabeetan, lau barra edo gutxiago direnean elkar daitezke.
- Aurreko kasuetan, ebakidura berdina duen barra baliokide baten diametroa
hartuko da taldearen diametrotzat, oro har, 50 mm gainditu barik edo 70 mm
zutabeetan.
Gainera, hormigoitzea errazteko, barra eta kofratuen arteko distantzientzat,
IV.5ean adierazitako baldintzak bete behar dira.
V.3.

ALTZAIRUAREN ETA HORMIGOIAREN ARTEKO ITSASPENA

Altzairuaren eta hormigoiaren arteko itsaspena da material biei batera lan egitea
baimentzen dien funtsezko mekanismoa. Horrelakorik ez balego, osagaia kargatzerakoan
barrak masaren barnean irristatuko lirateke, eta horrela ezinezkoa izango litzateke
altzairuak berak jasan beharreko tentsioei eustea.
Hortaz, itsaspenak funtzio bikoitza betetzen du. Alde batetik, barraren ainguraketa
ziurtatzen du, eta, bestetik, barren perimetroan agertzen diren tentsio tangentzialen
aldaketak transmititzen ditu hormigoizko osagaiaren barnean.

V.3. irudia. a) Altzairuzko barra korrugatuak. b) Barraren irtenguneek ainguraketa ziurtatzen dute.

Erabateko lotura bi mekanismok eragiten dute: itsaspenak eta irristaduraren
aurkako marruskadurak; azken hori barraren korrugarengatik handiagotu egiten da,
barrek dituzten irtenguneen inguruan dagoen hormigoiarekin sortzen den sostengu
efektuagatik.
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ARMADUREN TOLESTEA

Armadurak obran sarritan tolestu egin behar dira. Zergatiak hainbat dira:
armaduren ainguraketa, egiturazko geometriara adostu beharra, zeharkako armadurak,
zutabeen trantsizioa solairuen artean, eta abar.
Barra baten toleste-erradio minimoak konpresio handiegiak eta hormigoia
arrakalatzea saihestu behar ditu barraren kurbaduraren inguruan, eta kurbadura horren
ondorioz barra apurtzea saihestu. Horretarako, honako taula honek adierazitako
diametroak baino txikiagoak izan ezin diren mandrilekin egingo da kurbadura.

EHE 08 jarraibidearen 69.3.4 artikulua
Estribuak ere arestian agertutako diametro minimoak baino diametro
handiagoekin edo berdinekin tolestu ahal izango dira, osagai horietan pitzadurarik sortzen
ez badute. Pitzadura ekiditeko, erabilitako diametroa ezin izango da hiru bider barraren
diametroa baino txikiagoa izan, ezta 3 cm baino txikiagoa ere.

V.4. irudia. a) Barrak tolesteko mandrila. b) Estribuak.
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ARMADUREN AINGURAKETA

Barra baten muturrak altzairuaren eta hormigoiaren arteko indar-transmisioa
ziurtatu behar du; era horretan, barrak karga maximoari eusteko gaitasuna izango du.
Ainguraketa azken muga-egoeratzat hartzen da, horren menpean dagoelako armadura
kargan egotea ala ez. Muga-egoera horren baldintzak betetzeko, nahikoa izango da
jarraibidearen adierazpen eraikitzaileak eta geometrikoak betetzea.
V.5.1

BARREN KOKAPENAK AINGURAKETAREKIKO

Osagaiaren barnean barrak duen kokapenari begiratuta, honako egoera hauek
bereizten dira:
- I kokapena: itsaspen ona dutenak; hormigoitzerakoan horizontalarekiko 45° eta
90° arteko angelua osatzen duten armadurak, edo 45° baino angelu txikiagoz
osatuta, ebakiduraren azpiko erdi-inguruan kokatuta daudenak, edo
hormigoiaren goi-aurpegitik 30 cm-ra daudenak.
- II kokapena: itsaspen txarra dutenak, hormigoitzerakoan aurreko kasuetan ez
dauden armadurentzat. Hori azaltzen da osagaien goiko partean dagoen
hormigoiaren kalitate txarragoaren ondorioz, grabitatearen eraginez harri
handienak beheko aldera jaisten direlako, eta bibrazioaren eraginez ura gorantz
doalako.
V.5.2

AINGURAKETA-PROZEDURAK
Honako grafiko honek onartutako prozedura arruntak adierazten ditu.

EHE 08 jarraibidearen 69.5.1.1 artikulua.
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AINGURAKETA-LUZERAK
Oinarrizko ainguraketa-luzera, barra zuzenentzat, honela definitzen da:
I kokapenean dauden barrentzat:

lbI = m ø2 <

f yk
20

ø < 15 cm

II kokapenean dauden barrentzat:

lbII = 1,4 m ø2 <

f yk
14

ø < 15 cm

Non:
Ø: barraren diametroa, mm-tan.
m: koefiziente numerikoa, altzairu motaren arabera, taulan agertzen diren
balioak; hauek emaitza esperimentaletatik lortzen dira, barren itsaspenari
dagozkien saiakuntzetatik.
fyk altzairuarentzat ziurtatutako muga elastikoa, N/mm2.
Hormigoiaren erresistentzia
bereizgarria (N/mm2)

B400S / B400SD

B500S / B500SD

25
30
35
40
45
≥50

1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7

1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0

m

Ondoren, luzera garbia honako baldintza hauen arabera definitzen da:
- Hankatxo moduko bukaerentzat, kakoa edo U erako kakoa, 0,7 biderrera
laburtzen da, 10 Ø edo 15 cm baino laburrago izan gabe. Konprimaturiko
barrentzat, luzera ez da laburtzen.
- Soldaturiko zeharkako barrari 0,7lb luzerara arteko laburpena dagokio,
trakziopean zein konpresiopean.
- Benetan (Areal) beharrezkoa den (As) baino armadura gehiago badago, As/Areal
balioarekin biderkatuz txikiagotu daiteke oinarrizko luzera.
- Trakziopean dauden barretan luzera garbia ez da izango 0,33lb baino
laburragoa, ezta 0,66lb konprimatutako barretan ere, 10Ø edo 15 cm baino
laburragoak ez badira.
Barra-taldeentzat, ebaketa berdinean taldeko barra guztiak batera beharrezkoak
ez direnean, barren ainguraketa-luzerak gutxienez honelakoak izango dira:
- 1,3lb
2 barretako taldeentzat.
- 1,4lb
3 barretako taldeentzat.
- 1,6lb
4 barretako taldeentzat.
Isolaturiko barra bati dagokion ainguraketa-luzera lb izanik.

Hormigoi Armatua, Ingeniaritza Mekanikoko Gradura egokiturik

Hormigoi armatua

41

Taldeko barrak ebaketa desberdinetatik aurrera beharrezkoak ez direnean, barra
bakoitzari dagokion ainguraketa-luzera honako irizpide hauen arabera emango zaio:
- 1,2lb
beharrezkoa ez den ebaketan beste barra batekin batera badago.
- 1,3lb
beharrezkoa ez den ebaketan beste bi barrekin batera badago.
- 1,4lb
beharrezkoa ez den ebaketan beste hiru barrekin batera badago.
Kontuan hartuz barren muturrak inoiz ere ezin direla egon lb luzera baino
distantzia laburrago batera.

EHE 08 jarraibidearen 69.5.1.3 artikulua
V.6.

ARMADUREN JUNTURA

Askotan, armaduretako barrak luzatu beharra egoten da. Horretarako, barren
arteko junturak osatzen dira, soldadurarekin zein lotura mekanikoekin (zorroak) egin
daitezkeenak, edo, sarriago egiten den moduan, bata bestearen gainean jarrita. Barren
arteko junturak armadurak karga maximora lan egiten duen inguruetatik urruntzen
ahalegindu beharko da.
Arau orokor modura, osagai batean trakziopean dauden barra desberdinen
junturak bata bestetik urrundu beharko dira, horien zentroak armaduren norabidean lb
luzera berdinera edo handiagora gera daitezen.

EHE 08 jarraibidearen 69.5.2.1 artikulua
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Elkarren gaineko juntura barra bat bestearen ondoan jarrita egingo da, euren
artean gehienez 4Ø-ko distantzia utzita. Horretara, ez da beharrezkoa lotu beharreko
barra biak elkar ukitzen egotea, baizik eta tartetxoa ere onartzen da. Elkarren gaineko
luzera izango da:
ls=αlb,neta
lb,neta ainguraketa-luzera garbia izanik eta α hurrengo taulako koefizientea,
ebakidura batean dagoen altzairuzko azalera osoarekiko elkarren gainean jarritako
armaduraren portzentajearen, junturen arteko zeharkako distantziaren, eta barran
agertzen den indar motaren menpean dagoena.

α-ren balioak
Gertuago
dauden junturen
arteko distantzia
a ≤ 10Ø
a > 10Ø

Trakziopean dauden barren portzentajea,
altzairuzko erabateko azalerarekiko, bata
bestearen gainean jarrita

20

25

33

50

>50

1,2
1,0

1,4
1,1

1,6
1,2

1,8
1,3

2,0
1,4

Normalean konpresiopean dauden
barrak, edozein portzentajetan,
bata bestearen gainean jarrita
1,0
1,0

Barra-taldeentzat, junturaren inguruan taldea osatzen duten barren artean
diametro handienaren diametro berdina duen barra gehigarri bat gehituko da, era
honetan:

EHE 08 jarraibidearen 69.5.2.3 artikulua

V.5. irudia. Barra-taldea alanbreekin lotuta
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VI. kapitulua
KALKULU-OINARRIAK

VI.1.

MUGA-EGOEREN METODOA

Egiturek, jasango dituzten eskakizunen aurrean, segurtasun-maila bat mantendu
behar dute. Egituraren segurtasun-baldintzak bere egonkortasun eta erabileraren
ikuspuntu bietatik betetzen direla baieztatu beharko da. Egituretan ager daitezkeen
eskakizun desberdinen eraginak muga batzuen azpitik mantentzen direla aztertzen da
muga-egoeren metodoaren bitartez. Metodo honek, alde batetik, egiturak eraikita gero
jasan beharko dituen indarrak, erabiliko diren materialen benetako erresistentziak, eta
osagaien azken dimentsioak asmatzeko irizpideak ezartzen ditu, eta, bestetik, gainditu
ezin diren mugak erabakitzeko irizpideak. Metodoak baimentzen du egituren kalkuluan
agertzen diren aldagai horien izaera aleatorioa modu errazean kontuan hartzea.
Muga-egoera moduan definitutakoren bat gainditzen denean, eraikinak bete behar
dituen segurtasun-baldintzetariko bat ez duela betetzen jo daiteke.
Hormigoizko egiturentzat, honako muga hauek definitzen dira:
- Azken muga-egoerak. Hauek, gaindituz gero, arriskuak ager daitezke
erabiltzaileentzat, bai egitura zerbitzuz kanpo uzten dutelako edo baita bere
erabateko porrota edo porrot partziala eragiten dutelako ere. Bat datoz
egituraren gaitasun erresistente maximoaren edo orekaren galerarekin.
- Zerbitzu-muga egoerak. Hauek gaindituz gero, erabiltzaileen erosotasunean edo
ongizatean, egituraren funtzionamenduan edo eraikinaren itxuran onartezinak
diren eraginak agertuko dira (deformazioak, dardarak, pitzaduren zabalera, eta
abar).
- Iraunkortasun-muga egoerak. Eragin fisiko edo kimikoek sorrarazita, hormigoi
edo armaduren ezaugarri mekanikoak onartu ezinezko mugetaraino degrada
ditzaketenean agertzen dira.
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Kalkuluan kontuan hartu beharreko magnitudeak (indarrak, materialen
ezaugarriak, geometria…) aleatorioak dira, eta probabilitatezko ikuspuntu batetik azter
daitezke. Magnitude horietan, ziurgabetasun kausa modura, honako hauek aipa daitezke:
- Materialen ezaugarrien aldakortasuna.
- Ezaugarriak lortzeko saioen akatsak eta aldakortasuna.
- Saioetan lortutako balioen eta benetako balioen arteko korrelazioa.
- Jasango diren indarren aldakortasuna eta berezko pisuak lortzeko dentsitateak.
- Hipotesi eta kalkuluen zorroztasuna eta zehaztasuna.
- Dimentsioetako akatsak, armaduren benetako kokapena, eta abar.
Magnitude estatistiko guztien akats-iturriak bi faktoretan elkartzean datza
kalkuluan erabilitako metodologia: materialen ezaugarrietan eta indarren balioetan.
Funtzio estatistikoen ordez, konfiantza-maila minimo batzuekin lortutako balio zehatz
batzuk erabiltzen dira, balio bereizgarriak deritzenak.
Egituren baieztapenetan erabiltzen diren aldagaien balio bereizgarritzat honako
hauek aukeratuko dira:
- Hormigoiaren erresistentzia modura, bere konpresiozko erresistentzia.
- Altzairuaren erresistentzia modura, altzairuaren muga elastikoa.
- Indarrentzat, Kode Teknikoan adierazitakoak.
- Egituraren geometrian, proiektuaren planoetako balio nominalak hartuko dira.
Aldagai baten kalkulu-balioa bere balio bereizgarritik lortzen da, dagokion
segurtasun-koefiziente partzialarekin haztatuta. Horretarako, koefiziente mota bi
desberdintzen dira, batzuk materialentzat γm eta besteak indarrentzat γf. Modu sinplifikatu
horregatik, metodoa erdi probabilitatezkoa dela jo daiteke. Eraikin batentzat estimatutako
akatsaren probabilitatea, gutxi gorabehera, 10-6-koa da.
Segurtasun-koefiziente partzialek ez dituzte kontuan hartzen gizakien akats
nabarmenak. Akats horiek (eraikinaren proiektuarekin, exekuzioarekin, erabilerarekin eta
mantentzearekin zerikusia daukaten jarduera guztiak) kalitate-kontrol egokiaren bitartez
saihestu behar dira.
Azken muga-egoeretan akzioengatik agertzen diren eraginek, Sd, azken
erresistentziaren kalkulu-balioa, Rd, ez dutela gainditzen baieztatzen da.
Zerbitzu-muga egoerei dagokienez, akzioengatik agertzen diren pitzaduren,
dardaren edo deformazioen kalkulu-balioei dagozkien mugak ez direla gainditzen
baieztatzen da.
Iraunkortasun-muga egoerentzat, bizitza erabilgarriaren iraupenaren kalkulubalioa egituran degradazio nabarmena eragiteko behar den denbora baino txikiagoa dela
baieztatuko da.
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MATERIALEN EZAUGARRI BEREIZGARRIAK ETA KALKULU-BALIOAK

Materialaren erresistentzia bereizgarria definitzen denean, horrek adierazten du
material horren erresistentzia % 95eko probabilitatearekin balio bereizgarri hori baino
handiagoa izango dela. Hormigoiarentzat konpresio-erresistentzia, eta altzairuarentzat
muga elastikoa (altzairuaren % 2ko deformazioa eragiten duen tentsioa).
Hormigoiaren erresistentzia bereizgarria, fck, definituta, erresistentziaren kalkulubalioa, fcd, koefiziente partzial batekin, γc, zatituta lortzen da:

f cd =

f ck

γc

Altzairuan, trakziozko balio bereizgarri modura (konpresiopean balio bera da),
bere muga elastikoari dagokion, fyk, tentsioa onartzen da, eta kalkulu-balio bezala, fyd:

f yd =

f yk

γs

Koefiziente partzialak honako hauek dira:
Proiektuan
aztertutako egoera
Iraunkorra edo iragankorra
Ustekabekoa

Hormigoia
γc
1,5
1,3

Altzairua
γs
1,15
1,0

Egoera iraunkor eta iragankorretan, γs-ren balioa 1,10era eta γc-rena 1,40ra
txikiagotu daitezke, honako baldintza hauek betetzen badira:
- Egituraren exekuzioan kalitate-kontrola handia denean. Kontrolaren
sakontasuna proiektuan definitzen da.
- Erabilitako altzairuak eta hormigoiak ofizialki onartutako agiria badute.
VI.3.

AKZIOEN BALIO BEREIZGARRI, ADIERAZGARRI ETA KALKULUKOAK

Akzio baten balio bereizgarria definitzen dute; batez besteko balio batek, balio
nominal batek edo irizpide estatistikoen bitartez finkatutako balio batek. egiturarentzako
erreferentziazko denboraldian ager daitekeen balioak ez du gaindituko Probabilitate
determinatu batekin definitutako balio bereizgarri hori. Egituretako akzioen balio
bereizgarriak Eraikingintzaren Kode Teknikoan definitzen dira, Egiturazko Segurtasuna
eta Akzioak Egituretan hain zuzen.
Akzio baten balio adierazgarria da muga-egoerak baieztatzeko erabiltzen den
balioa. Akzio batek balio adierazgarri bat edo zenbait balio adierazgarri izan ditzake. Akzio
baten balio adierazgarria lortzen da bere balio bereizgarria, Fk, faktore batekin, Ψi
(aldiberekotasun koefizientea), biderkatuz, eraikinentzat Egiturazko Segurtasuna eta
Akzioak Egituretan kode teknikoan definitutakoa. Ψi koefizienteak kontuan hartzen du
egiturak jasan behar dituen indar desberdinak batera agertzeko dagoen probabilitatea.

Ψi Fk
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Eraikingintzaren Kode Tekniko jarraibidearen Egiturazko Segurtasunaren 4.2.4 artikulua
kalkulu-balioa, segurtasun koefiziente partziala γf, balio
Akzio baten Fd
adierazgarriarekin biderkatuta lortzen da.

Fd = γf Ψi Fk
Koefiziente partzialen balioak akzioak definitzen dituzten arauetatik hartuko dira
(Eraikingintzaren Kode Teknikoa, Egiturazko Segurtasuna eta Akzioak Egituretan);
arautegi horretan akzio desberdinak eta horiekin planteatu behar diren konbinaketak
definitzen dira. Egituran indar-konbinaketa horiek ezarrita, ebakidura bakoitzean azken
muga-egoerak baieztatzeko erabiltzen diren esfortzuak lortuko dira.

Eraikingintzaren Kode Tekniko jarraibidearen Egiturazko Segurtasunaren 4.2.4 artikulua
Zerbitzu-muga egoerak baieztatzeko, irizpide orokor gisa beti hartuko da γf = 1;
hau da, eskaerak haztatu barik konbinatuko dira.
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HORMIGOIAREN ETA ALTZAIRUAREN KALKULU-DIAGRAMAK

Testu honen norainokoan, egiturazko azterketa kalkulu elastiko eta linealera
mugatuta geratuko da, akzioen eta deformazioen arteko proportzionaltasuna suposatuz.
Kalkuluan, materialaren portaera muga elastikora mugatzen da. Hurbilketa nahikoa da
ohiko egiturentzat, eta egiazkoagoa akzioak ohiko balioetan mantentzen diren bitartean.
Hormigoiaren
tentsio-deformazio
kalkulu- σc
diagrama konpresiopean baino ez da definitzen, fcd
hormigoiak trakzioan lagundu dezakeena ez delako
kontuan hartzen. Gehien erabilitako diagraman,
hasierako zatia parabolikoa da 0/00 2ko deformaziora
arte, fck, erresistentzia bereizgarria, 50 N/mm2-koa baino
txikiago duten hormigoientzat, lerro zuzen horizontal
batekin
jarraituz,
makurdurapean
hormigoiaren
0
apurketari dagokion /00 3,5eko deformaziora arte.
VI.1.

εc
ε

ε

c0
0/
00 2

cu
0/
00

3,5

irudia.
Hormigoiaren
tentsio-deformazio diagrama.

Altzairuari dagokionez, EHE-08 jarraibideak fyk muga elastikoraino diagrama
lineala onartzen du, eta, gero, apurketaraino lerro zuzen inklinatu bat. Kalkulu-diagrama
lortzeko, nahikoa da zuzen inklinatua zati γs egitea. Deformazioak trakziopean 0/00 10ekora
mugatzen dira, altzairuaren akidurari dagokiona, eta 0/00 3,5ekora konpresiopean; zeren
nahiz eta altzairuak konpresioan tentsio handiagoak jasateko gaitasuna izan, hau baita
hormigoian ager daitekeen deformaziorik handiena.
Muga elastikoari dagokion
altzairuentzat:

εy

deformazioa, hormigoi armatuan erabiltzen diren

- B500:

fyd = 434,8 N/mm2 eta dagokion deformazioa:

- B400:

fyd = 347,8 N/mm2 eta dagokion deformazioa:

σs

εy = 0/00 2,17
εy = 0/00 1,74

σs
trakzioa

fmax
fyk

trakzioa

fmax
fyk
fyd

εs

εcu

(0/00 3,5)

εcu

εy

Es

Es = 200.000 N/mm2

εy

εmax

εmax
(0/00 10)

fyd
fyk

fyk
konpresioa

konpresioa
VI.2. irudia. Altzairuaren tentsio-deformazio diagramak.
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EBAKETEN EZAUGARRI GEOMETRIKO ETA MEKANIKOAK

Hurrengo kapituluak aztertzeko, hormigoi armatuzko ebakidurei dagozkien
definizio eta kontzeptu mekaniko eta geometriko batzuk ezarri behar dira.

b
As2
d2
d

h

As1

d1

Babes mekanikoa
Babes geometrikoa (nominala)

b: ebakiduraren zabalera.
h: ebakiduraren altuera.
d: altuera erabilgarria; trakziopean dauden armaduren grabitate-zentrotik
ebakiduran gehien konprimaturiko zuntzeraino dagoen distantzia.
d1: trakziopean dauden armaduren babes mekanikoa (edo gutxien
konprimaturikoena); armaduren grabitate-zentrotik trakziopean gertuago
dagoen zuntzerainoko distantzia (edo gutxien konprimaturikoena).
d2: konprimatutako armaduren babes mekanikoa (edo gehien konprimatutakoak);
armaduren grabitate-zentrotik gertuen dagoen zuntz konprimaturainoko
distantzia.
Babes mekanikoak ez dira nahastu behar babes geometrikoekin, harriaren tamaina
maximoaren, zementu motaren, estribuen diametroen eta ingurumenaren esposizioaren
arabera ezartzen direnak.
Ac: hormigoi-ebaketaren azalera, Ac = bh
As: armaduraren azalera
As1: trakziozko armadura-ebaketaren azalera (edo gutxien konprimatua).
As2: konpresiozko armadura-ebaketaren azalera (edo gehien konprimatua).
Armaduraren zenbateko geometrikoa

As
Ac

As 1
Trakziozko armaduren zenbateko geometrikoa (edo gutxien konprimatua).
Ac
As 2
Konpresiozko armaduren zenbateko geometrikoa (edo gehien konprimatua).
Ac
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Ebakidurentzat ere ezaugarri mekanikoak definitzen dira, honako irudi honetan
agertzen diren parametroak kontuan harturik:

As2

εcy

h

Tentsioak
altzairuan

εs2

y

d2
d
d1

Tentsioak
hormigoian

Deformazioak

b

σs2
x

σcy

As1
εs1

σs1

x: lerro neutroaren sakonera, gehien konprimatutako zuntzetik hartuta.
εc: hormigoizko zuntzen deformazioa.
εcu: gehien konprimatutako hormigoizko zuntzaren azken deformazioa.
εs: armaduren deformazioa.
εs1: trakziozko armaduren deformazioa (edo gutxien konprimatutakoak).
εs2: konpresiozko armaduren deformazioa (edo gehien konprimatutakoak).
σc: hormigoizko zuntzen tentsioa.
σcu: gehien konprimatutako hormigoizko zuntzaren azken tentsioa.
σs: armaduren tentsioa.
σs1: trakziozko armaduren tentsioa (edo gutxien konprimatutakoak).
σs2: konpresiozko armaduren tentsioa (edo gehien konprimatutakoak).
Gaitasun mekanikoa:
Hormigoiarena:
Uc = Acfcd
Altzairuarena:
Us = Asfyd
Trakziozko armadurena edo gutxien konprimatutakoena:
Konpresiozko armadurena edo gehien konprimatutakoena:

ω=

Zenbateko mekanikoa:
As1 armadurarena:

ω1 =

U s1
Uc

As2 armadurarena:

ω2 =

U s2
Uc

Us1 = As1fyd
Us1 = As1fyd

Us
Uc

Hormigoi Armatua, Ingeniaritza Mekanikoko Gradura egokiturik

Kalkulu-oinarriak

VI.6.

50

EBAKIDUREN KALKULURAKO OINARRIZKO HIPOTESIAK

Makurdurapean edo indar axialpean dauden
kalkulurako, honako portaera-hipotesi hauek onartzen dira:

ebakiduretako

armaduren

1. Bernouilli edo Navier hipotesiak. Deformazioaren ondoren ebakidurak
lauak mantentzen dira.
2. Deformazioen bateragarritasuna. Armaduraren deformazioa inguratzen
duen hormigoiarenaren berbera dela onartzen da. Horrek baimentzen du
hormigoizko zeharkako ebakiduraren deformazioen artean honako erlazio
hauek ezartzea.
εc

y

εc
x

=

ε cy
x− y

=

ε s1
x−d

=

εs2

x

εcy

d

ε s2

d2

x − d2
εs1

3. Hormigoiaren eta altzairuaren erresultanteen eta ebakiduran agertzen
diren esfortzuen arteko oreka-baldintzak betetzen dira.
h

∫∫

NC =

AC

σ c dA = ∫ b σ cy dy Hormigoiaren konpresioen erresultantea
0

FS = AS σ S

Armaduren esfortzua

F S 1 = A S 1σ S 1 Trakziozko armaduren esfortzua (edo gutxien konprimatutakoena)
FS 2 = AS 2σ S 2 Konpresiozko armaduren esfortzua (edo gehien konprimatutakoena)

b

N
As2

d2

d2

σcy

h

As2σs2
Nc

σs2

y

d

e
d-y

d1

As1

N =
Ne =

∫

h

0

∫

h

0

b σ cy dy + As1σ s1 + As 2σ s 2

b σ cy ( d − y ) dy + As 2σ s 2 ( d − d 2 )

σs1

As1σs1

Indarren oreka
Momentuen oreka
(trakzioan dauden armadurekiko)
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VII. kapitulua
TENTSIO AXIALPEKO AKIDURA

VII.1. EBAKIDUREN DEFORMAZIO-EREMUAK AKIDURAREN AZKEN MUGA-EGOERAN
Tentsio axialpean dauden hormigoi armatuzko ebakidurak egoera
desberdinengatik hel daitezke akidurara, trakzio bakunetik zentraturiko konpresiora
aldatzen doazenak; trakzio konposatuzko, makurdura bakuneko edo konposatuzko, eta
makur-konpresiopeko tarteko egoera desberdinetatik pasatuko dira. Hormigoi armatuzko
ebakidura baten akidura-egoera posible guztiak irudika daitezke honako diagrama honen
bitartez; zeharkako ebakiduraren deformazio-egoera guztiak batzen ditu.

Konpresioak (laburpenak)

Trakzioak (luzapenak)
x=-∞

εc

‰ 2 ‰ 3,5

x=0

B

3
h
7

x = 0,259d

h

d

1

C

xlim

2

3
4a
4

εs

A

εy

5

x=d

x=h

‰ 10

‰2

x=+∞

EHE 08 jarraibidearen 42.1.3 artikulua
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Ebakiduren deformazio-mugek, eskaera motaren arabera, honako eremu hauek
onartzea dakarte:
- 1 eremua. Trakzio bakuna edo konposatua, ebakidura osoa trakziopean
dagoelarik. Deformazio-lerroek trakzio handien pean dagoen armaduraren εsu =
0/00 10 luzapenari dagokion A puntuarekiko biratzen dute.
- 2 eremua. Makurdura bakuna edo konposatua, non hormigoia, konprimatuta
egonik, ez baita heltzen makurdurarengatiko εcu = 0/00 3,5 apurketadeformaziora. Deformazio-lerroek A puntuarekiko biratzen dute.
- 3 eremua. Makurdura bakuna edo konposatua, non deformazio-lerroek
hormigoiaren makurdurarengatiko apurketa-deformazioari dagokion εcu = 0/00
3,5 B puntuarekiko biratzen baitute. Hormigoia tentsio onargarri maximoan
dago. Trakziopean dagoen armaduraren luzapena 0/00 10 eta εy tartean dago, εy
altzairuaren muga elastikoari dagokion luzapena izanik. Eremu honetan,
altzairua tentsio onargarri maximoan dago beti.
- 4 eremua. Makurdura bakuna edo konposatua, non deformazio-lerroek B
puntuarekiko biratzen baitute. Hormigoia tentsio onargarri maximoan dago.
Trakziopean dagoen armaduraren luzapena εy eta 0 tartean dago.
- 4a eremua. Makurdura konposatua, non armadura guztiak konprimatuta
baitaude eta hormigoiaren inguru txiki bat trakziopean baitago. Deformaziolerroek B puntuarekiko biratzen dute.

- 5 eremua. Konpresio bakuna edo konposatua, non material biak konpresiopean
ari baitira lanean. Deformazio-lerroek C puntuarekiko biratzen dute, zein gehien
konprimatuta dagoen hormigoizko zuntzetik (apurketa-deformazioan egonda
εcu = 0/00 3,5) gutxienera (deformazio barik) doan lerroarekin eta εc0 = 0/00 2
deformazio uniformeari dagokionarekin definituta geratzen baita.
VII.2. EBAKIDUREN DEFORMAZIO-EREMU DESBERDINETAKO OREKAK BERE AZKEN
MUGA-EGOERETAN
Tentsio axialpean dauden hormigoizko ebakiduren kalkulu eta ebazpenetarako,
honako baldintza orokor hauek planteatu beharra dago:
1. Esfortzu axialen oreka-ekuazioa aztertzen ari den ebakiduran. Tentsio axialen
eraginez sortzen diren esfortzu axialen batura bakoitzean orekatuta egon behar
da ebakidura horretako esfortzu axialarekin.
h

Nu = ∫ bσ cy dy + AS1σ S1 + AS 2σ S 2
0

2. Momentu makurtzaileen oreka-ekuazioa aztertzen ari den ebakiduran. Tentsio
axialen eraginez sortzen diren momentuen erresultantea ebakidura bakoitzean
orekatuta egon behar da ebaketa horretako momentu makurtzailearekin.
h

N u e1 = ∫ bσ cy ( d − y ) dy + AS 2σ S 2 ( d − d 2 )
0
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Ekuazio honetan momentuak trakziopean dagoen armadurarekiko hartu
dira, ohikoa da; baina berdinketa ebakiduraren edozein punturekiko
plantea daiteke, ebaketa osoak oreka estatikoa bete behar baitu.
3. Deformazio-bateragarritasunaren ekuazioa, deformazioaren
deformatutako ebaketa laua mantentzen baita.

ondoren

Jarraian, eremu bakoitzarentzat oreka eta deformazio-bateragarritasunaren
ekuazioak adierazten dira:

1 EREMUA. TRAKZIO BAKUNA EDO KONPOSATUA
Lerro neutroaren sakonera, trakzio txikienean dagoen ertzetik neurtuta, -∞ eta 0
tartean dago. Hormigoiaren zuntz guztiak trakziopean daude. Eszentrikotasun txikiko
trakzioekin bat datoz. Hormigoiak trakziopean lagundu dezakeena baztertuz, armadurek
beren gain hartuko dute esfortzu axial guztia. Trakzio handienean dagoen armadurak bere
fyd tentsio maximopean lan egiten du; besteak, berriz, 0 eta fyd tarteko tentsioetara daude.
Ekuazioak honela geratzen dira (magnitudeak balio absolutuetan hartuta, eta momentuen
oreka trakzio handienen pean dagoen armadurarekiko planteatuta):
-∞ ≤ x ≤ 0 Lerro neutroa ebakiduratik kanpo
σ1 = fyd Trakzio handienean dagoen armadura beti fyd tentsiopean
σ2 ≤ fyd Irudiko adibidean trakzio txikienean dagoen armaduran σ2 = fyd

ε2
x + d2

=

N u = As 1 f yd + As 2σ 2

Indarren oreka

N u e1 = As 2σ 2 ( d − d 2 )

Momentuen oreka, trakzio handienean
dagoen armadurarekiko

0,01
Deformazioen bateragarritasuna, adibidean σ 2 = ε 2 E 2 = f yd
x+d
Tentsioak
altzairuan

Deformazioak

Erresultanteak

x
b
A s2fyd
d2

ε2

As2

d

d2

fyd

d
d1

As1

A

ε1=0/00 10

Nu
fyd
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2 EREMUA. MAKURDURA BAKUNA EDO KONPOSATUA
Lerro neutroa, x = 0 eta x = 0,259d tartean dago; lerro neutroaren azken posizio
hori deformazioen proportzionaltasun-diagramatik lortzen da.

0,0035 0,010
=
x
d−x
Armadurak bere fyd tentsio maximopean eta 0/00 10 deformazioarekin egiten du
lan; hormigoiak, berriz, 0 eta makurdurapean onar daitekeen 0/00 3,5 bitartean
mantentzen du bere tentsioa. Eremu honetan, armaduraren akidura plastikoarengatik
agertzen da akatsa. Hormigoiaren akidura lortzen ez denez, konprimatutako armaduraren
laguntza oso txikia da; hortaz, hori ez da kontuan hartzen eremu honetan oro har
dimentsionamendua egiteko. Ekuazioak honela geratzen dira:
0 ≤ x ≤ 0,259d
σ1 = fyd
σ2 ≤ fyd

Lerro neutroa ebakiduraren barnean
Trakzioan dagoen armadura fyd tentsiopean
Irudiko adibidean goiko armadura konprimatuta dago σ2 < fyd

N u = bxf

cd

ψ + A s 2σ

2

Indarren oreka

− A s 1 f yd

N u e1 = bxf cd ψ ( d − λ x ) + A s 2σ 2 ( d − d 2 )

εc
x

=

ε2
x − d2

=

Momentuen oreka

0,01
Deformazioen bateragarritasuna, non σ 2 = ε 2 E 2 ≤ f yd
d−x
Deformazioak

Tentsioak
hormigoian

Tentsioak
altzairuan

fcd

fyd

Erresultanteak

3,50/00

εc
20/00

b
As2

d2

x

d2

ε2

Nu

λx

B
σ2

N c = bxf cdψ

d

d-λx
d1

As1

A

ε1=100/00

fyd

As2σ2

σ1

e1
As1fyd

Ekuazio hauek ψ eta λ-ren funtziopean parametrizatuta daude, lerro neutroaren
x/d sakonera erlatiboaren menpean daudenak. Hormigoiaren tentsioak diagrama aldakor
baten araberakoak izanik, beren erresultantea integral baten bitartez lortzen da. Integral
horren ordez, ekuazioen adierazpena errazteko, bi parametro aldakor horien menpean
plantea daiteke. Horrela, ψ-k hormigoian agertzen diren tentsioen integralaren
erresultantea adierazten du, eta λ-ak konpresio-indar erresultantearen sakonera.
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3 EREMUA. MAKURDURA BAKUNA EDO KONPOSATUA
Lerro neutroa, x = 0,259d eta x = xlim bitartean dago, sakoneraren muga xlim
altzairuaren proportzionaltasun-amaierak adierazitakoa izanik. Horretara, εy
deformazioarengatik, kalkuluko fyd muga elastikoari dagokiona, definituta geratzen da.
Trakziopean dauden armadurek fyd tentsio maximopean egiten dute lan;
konprimatutakoak, berriz, kalkulu-erresistentziara heltzen dira edo horretatik oso gertu
daude. Hortaz, eremu honetan, era egokian aprobetxatzen dira altzairuaren eta
hormigoiaren ezaugarriak.
Eremu honetan, λ eta ψ parametroen balioak λ = 0,416 eta ψ = 0,8095 dira, eta
ekuazioak honela geratzen dira:
0,259d ≤ x ≤ xlim
σ1 = fyd
σ2 ≤ fyd

Lerro neutroa ebakiduraren barnean
Trakzioan dagoen armadura fyd tentsiopean
Irudiko adibidean goiko armadura konprimatuta dago σ2 = fyd

N u = 0 ,8095 bxf cd + As 2 f yd − As1 f yd

Indarren oreka

N u e1 = 0 ,8095 bxf cd ( d − 0 , 416 x ) + As 2 f yd ( d − d 2 )

Momentuen oreka

0,0035
ε2
ε
=
= 1 Deformazioen bateragarritasuna, adibidean: σ 2 = ε 2 E 2 = f yd
x
x − d2 d − x
Erresultanteak
Tentsioak
hormigoian

Deformazioak
0/00

b
ε2

As2

d2

3,5

Nu

fcd
0,416x

σ2 fyd

x
0/00

d

B

Tentsioak
altzairuan

N c = 0,8095bxf cd

2
d - 0,416x

d1

As1

A

ε1

εy

fyd

A s2fyd

σ1

VII.1. irudia. Habe baten saiakuntza 3 eremuan
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4 EREMUA. MAKURDURA BAKUNA EDO KONPOSATUA
Lerro neutroa x = xlim eta x = d bitartean dago. Konprimatutako hormigoiaren
zuntzak deformazioaren 0/00 3,5ean daude. Trakziopean dagoen armadura, berriz, 0 eta fyd
bitarteko tentsiopean dago. Apurketa, eremu honetan, hormigoiaren konprimatutako
buruaren zapalketarengatik eragiten da, eta, hortaz, izaera hauskorra du. Armadura gutxi
aprobetxatuta dago. Ondorioz, gaizki proiektatutako ebakidurak dira. Eremu honetan ere,
λ-ren eta ψ-ren balioak λ = 0,416 eta ψ = 0,8095 dira. Ekuazioak honela geratzen dira:
xlim ≤ x ≤ d
σ1 ≤ fyd
σ2 = fyd

Lerro neutroa ebakiduraren barnean
Trakzioan dagoen armadura fyd tentsioa baino txikiagoan
Irudiko adibidean goiko armadura konprimituta dago σ2 = fyd

N u = 0 ,8095 bxf

cd

+ A s 2 f yd − A s 1 σ 1

Indarren oreka

N u e1 = 0 ,8095 bxf cd ( d − 0 , 416 x ) + A s 2 f yd ( d − d 2 )

Momentuen oreka

0,0035
ε2
ε
=
= 1 Deformazioen bateragarritasuna, adibidean σ 2 = ε 2 E 2 = f yd
x
x − d2 d − x
Tentsioak
hormigoian

Deformazioak

3,50/00

b

x

d1

As1

A

A s2fyd

εy

fyd
0/00

d

Nu

fcd

ε2

As2
d2

B

Erresultanteak

Tentsioak
altzairuan

0,416x

2

ε1

σ1

d - 0,416x

N c = 0,8095bxf cd
e1
As1fyd

4a EREMUA. MAKURDURA BAKUNA EDO KONPOSATUA
Lerro neutroa x = d eta x = h bitartean dago. Konprimatutako hormigoiaren
zuntzak deformazioaren 0/00 3,5ean daude; oraindik hormigoiaren zuntz batzuk trakzioan
geratzen dira. Beheko armadura konpresio txiki baten pean egotera pasatzen da, eta
gehien konprimatutakoak muga elastikoan lan egiten du. Ekuazioak, orain gehien
konprimatuta dagoen armadurarekiko hartuta, hauek dira ( = 0,416 eta  = 0,8095):
d ≤x≤h
σ1 ≤ fyd
σ2 = fyd

Lerro neutroa ebakiduraren barnean
Irudiko adibidean beheko armadura konprimituta dago
Irudiko adibidean goiko armadura konprimituta dago σ2 = fyd
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ε2
ε
0,0035
=
= 1 Deformazioen bateragarritasuna, non σ 1 = ε 1E 1 ≤ f yd
x
x − d2 d − x
N u = 0 ,8095 bxf cd + A s 2 f yd + A s1σ 1

Indarren oreka

N u e 2 = 0,8095 bxf cd ( d − 0, 416 x ) + As1σ 1 ( d − d 2 ) Momentuen oreka gehien konprimatuta
dagoen armadurarekiko
Tentsioak
hormigoian

Deformazioak

3,50/00

b
As2

d2

B

Tentsioak
altzairuan

Erresultanteak

fcd

As2fyd

ε2

fyd

e2

Nu
0,416x

d

x
d1

As1
A

εy

20/00

N c = 0,8095bxfcd

As1σ1

σ1

ε1

5 EREMUA. KONPRESIO BAKUNA EDO KONPOSATUA
Lerro neutroa ebakiduratik kanpo dago: h ≤ x ≤ ∞. Deformazio lerroek C
puntuarekiko biratzen dute, denak konprimatuta daudelarik. Eremu hori konpresiopean
eszentrikotasun txikiarekin dauden osagaiei dagokie, eta zentraturiko konpresioari 0/00
2ko akidura-deformazioa dagokio. Ekuazioak hauek dira(λ-ren eta ψ-ren menpean):
h≤x≤∞
σ1 ≤ fyd
σ2 = fyd

ε2

Lerro neutroa ebakiduraren barnean
Irudiko adibidean beheko armadura konprimituta dago
Irudiko adibidean goiko armadura konprimituta dago σ2 = fyd

0,002
Adibidean: σ 2 = ε 2 E 2 ≤ f yd
x − d2 x − 3 h
7
Indarren oreka
N u = bhf cdψ + As1σ 1 + As 2 f yd
=

N u e2 = bhf cdψ ( λ h − d 2 ) + As1σ 1 ( d − d 2 )

Deformazioak

3,50/00

b
d2

3
x− h
7

As2

ε2

d
d1

Momentuen oreka gehien konprimatuta
dagoen armadurarekiko

Tentsioak
hormigoian

Tentsioak
altzairuan

B

A s2fyd
fcd

fyd

20/00

As1
A

x

ε1

Erresultanteak

λx

Nu
σ1

N c = bhf cdψ

A s1σ1
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VII.3. ITERAZIO-DIAGRAMAK
Makurdura hutseko, makurdura-konpresio edo konpresio hutseko esfortzuen pean
dauden osagaietan, materialen ezaugarri zehatz batzuentzat eta armadura bakar
batentzat, (M, N) momentu-indar axial balio pareak irudika daitezke, azken muga-egoerara
heltzea eragiten dutenak eta, ondorioz, segurtasun-inguruak eta akidura- edo akats-mugak
ezartzen dituztenak.
Aplikazio informatikorik ez zegoenean, diagrama hauen irudikapena interes
handikoa suertatu zen, beste taula eta abakoekin batera, hormigoi armatuzko ebakiduren
dimentsionamendu zuzena errazten zutelako. Gaur egun, interesa mantentzen dute, bai
diagrama horiek erakusten duten formarengatik, eta baita, armadura batentzat, modu
azkar batean egiturazko osagai baten karga-egoera desberdinengatik agertzen diren balio
pareen segurtasuna baieztatzea baimentzen dutelako. Lerro jarraituak ebakidurentzako
segurtasun-baldintzak betetzen dituzten inguruak barrualdean mugatzen ditu, eta
betetzen ez dituztenak kanpoaldean.
Irudiko diagraman, Egiturazko Hormigoiaren Eskuliburu Informatikoaren bidez
lortutakoa, puntu batzuk kokatu dira. Ikus daiteke 5 puntuaren balioak segurtasunaren
aldean geratzen direla Nd = 3.000 kN eta Md = 1.000 kN·m, nahiz eta 4 puntuari
dagozkionak baino handiagoak izan, bai N zein M, Nd = 0 kN eta Md = 800 kN·m. Md eta Nd
balio pare txikiagoa segurtasun-egoera handiagoan dagoela ustea okerra litzateke adibide
honetan.

VII.3. irudia. Eskuliburu informatikoa EHE 08.
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VII.4. ZENBATEKO GEOMETRIKO MINIMOAK
Egiturazko osagai desberdinetan kokatu beharreko zenbateko geometriko
minimoak honako taula honetan agertzen dira:
Armaduraren zenbateko geometrikoa,
azaleren arteko erlazioa izanik.

As
armaduren
Ac

eta

hormigoiaren

EHE 08 jarraibidearen 42.3.5 artikulua
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VII.5. ZENBATEKO MEKANIKO MINIMOA MAKURDURAPEAN
Armadura gutxiko osagaietan apurketa hauskorra ekiditeko, altzairuaren akidura
hormigoian pitzadurak agertu aurretik gertatzen denean, beharrezkoa da trakziopean
dagoen ingurunean armadura kopuru minimo bat kokatzea. Horretara, ager zitekeen
apurketa hauskorra ekiditen da. Hormigoiaren fck < 50 N/mm2 denean, honako hau da
beharrezko zenbateko minimoa:
U

s1

= A s 1 f yd ≥ 0 , 04 f cd bd

Gainera, bete behar da:

As1 f yd ≥ 0,25

W1
f cd
h

Non:
As1: trakziopean dagoen armaduraren azalera baita.
W1: ebakidura osoko modulu erresistentea, gehien trakzionatuta dagoen
zuntzarekiko.
Makurdura konposatuan, Nd kalkulu-indar axial batekin,
armadurarentzat gutxienez As2 armadura kokatzea gomendatzen da:

konprimatutako

A s 2 f yd ≥ 0 , 05 N d

Makurdura konposatua zutabe gehienetan agertzen da; honelako osagaietan,
konpresiozko indar axiala eta momentu makurtzailea batera agertzen dira.

Nd
Md
As1

As2
As2

As1

VII.4. irudia. Zenbateko mekaniko minimoa, makurdura konposatua agertzen denean.
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VII.6. ARMADUREN ANTOLAMENDUA MAKURDURAPEAN DAUDEN OSAGAIETAN
Egiturazko Hormigoiaren Jarraibidea EHE-08 arautegiak ez ditu mugatzen
makurduran dauden osagaietan erabili behar diren barren diametroak, baina
gomendatzen du ez erabiltzea 12 mm baino txikiagoak, ez 25 mm baino handiagoak ere.
Makurdurapean dauden osagaietan, modu honetan laburtzen dira armaduren
artean mantendu beharreko distantziak:
- Funtsezko armaduraren bi barren arteko a distantzia honako muga hauek baino
handiagoa edo berdina izango da:
- 2 cm
- barra lodienaren Ø
- 1,25 bider hartxintxarraren tamaina maximoa
- Luzetara kokatutako armaduren arteko distantzia ezin da izan 30 cm baino
handiagoa; horrela ez balitz, beste barra bat gehitu beharko litzateke.

< 30 cm

a
VII.5. irudia. Armaduren arteko distantziak

Makurdurapean dauden osagaietan, konpresioak jasateko armadurarik behar ez
den kasuetan, estribuak ez dira beharrezkoak izango, baina erabili beharko dira trakzioak
jasateko kokatzen diren luzetarako armadurak lotzeko eta horien artean mantendu behar
diren distantziak antolatzeko. Arautegiak ez du baldintza berezirik ezartzen estribu
horientzat; barrak tolesteko bete behar diren baldintzak soilik mugatzen ditu.
Konpresioagatik armadurak luzetara kokatu beharra dagoenean, aurrerago
zutabeentzat definituko diren baldintza berdinak bete beharko dituzte horiek.
Dena dela, habeetan makurdura agertzen denean, indar ebakitzaileak ere batera
egongo dira; eta horien eraginak jasateko behar diren estribuentzat bete behar diren
baldintzak (aurrerago aztertuko direnak) errespetatu beharko dira estribuen ezaugarriak
definitzeko orduan.
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VIII. kapitulua
ZUTABEAK

VIII.1. MOMENTU MAKURTZAILE MINIMOA ZUTABEETAN
Zutabeek jasan behar duten indar garrantzitsuenetarikoa axiala da, eta, bereziki,
konpresiozkoa. Hori dela eta, hormigoi armatuzko zutabeen ebakiduretan ager daitezkeen
akidura-egoerak aurreko atalean ikusitakoak izango dira, tentsio axialpean dauden
ebakidurentzat.
Egituretan dauden zutabeetan konpresioa ez da inoiz erabat zentratua izango, eta
indar axialen eraginei gutxieneko momentu makurtzaile baten eraginak gehitu behar
zaizkie. Horretarako, indar axiala eszentrikotasun minimo batekin aplikatuta dagoela
suposatuko da. Itxurazko eszentrikotasun minimotzat, eminimoa, norabide nagusi
kritikoenean, honako hauetatik handiena hartu beharko da:
- h/20, h: ebakiduraren altuera hartutako norabidean izanik, cm-tan.
- 2 cm
Horretara, ebakidurak aztertzeko honako esfortzu hauek erabiliko dira:
- Zutabean agertzen den indar axial zentratua: Nd
- Kontuan hartu behar den momentu makurtzaile minimoa: Md=Ndeminimoa
Konpresio konposatuan baieztapena plano nagusi bietan egin behar da, bakoitza
bere aldetik, eta inoiz ez konpresio bakunarentzat adierazitako eszentrikotasun minimoak
baino eszentrikotasun txikiagoentzat.
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VIII.2. ARMADUREN ANTOLAMENDUA ZUTABEETAN
Zutabeen ebakidurak karratuak, laukizuzenak edo zirkularrak izan daitezke.
Ebakidura horien dimentsio minimoa 25 cm-koa izan beharko da. Ebakidura karratuetan,
luzetarako armadura norabide bietan simetrikoa izango da; horrela, obran kokatzerakoan
akatsak ekiditen dira. Ebakidura laukizuzenetan, gutxienez, ebakiduraren lau izkinetan
barra bat egon beharko da, eta zirkularretan gutxienez luzetarako sei barra egongo dira.

Luzetara
gutxienez
6 barra

Armadura
simetrikoak
norabide bietan

≥25 cm

≥25 cm

VIII.1. irudia. Armadurek bete behar dituzten baldintzak.

Luzetarako armaduraren diametro minimoa 12 mm-koa izan beharko da. Zutabean
luzetara dauden barren arteko distantzia 30 cm-koa baino txikiagoa izan behar da, eta
kalkuluaren arabera lortutako emaitzetan distantzia handiagoa lortzen bada, distantzia
txikiagoa izan dadin beharrezko barrak kokatu beharko dira. Barren arteko distantzia 15
cm-koa baino handiagoa bada, estribuekin lotuta egon beharko dira. Ezin dira elkarren
ondoan luzetarako bi barra baino gehiago egon estriburik gabe.

a≤15 cm

a≥15 cm
a≥15 cm

≥30 cm
a≤15 cm

a≥15 cm
VIII.2. irudia. Estribuek bete beharreko baldintzak.
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Beste alde batetik, luzetarako armadurak inguratzeko eta konpresioaren eraginak
ekiditeko, zutabearen zeharkako norabidean ere armadurak kokatu behar dira; horien
arteko distantzia honako hauek baino txikiagoa izango da:
- st ≤ be (ebakiduraren gune zentraleko dimentsio minimoa)
- st ≤ 30 cm
- st ≤ 15 ØLuzetarako barra meheena

be

st

VIII.3. irudia. Estribuen arteko distantzia minimoak

Estribuen diametroak ere balio minimo bat baino handiagoak izan behar dira:
- Øestribua ≥ ¼ Ø (Ø: luzetarako barra lodienaren diametroa)
- Øestribua ≥ 6 mm.
Estribuak zutabearen luzera osoan kokatu behar dira, habeen eta zutabeen arteko
loturak barne.
Zutabeetako armaduren jarraitutasuna ziurtatzeko, solairu bateko armaduren
muturrak hurrengoekin lotzeko eta teilakatzeko, tolestu egin beharko dira.

VIII.4. irudia. Zutabeetako armadurak
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VIII.3. EZEGONKORTASUNA: GILBORDURA
Hormigoi armatuzko zutabeetan ere gilbordura-arazoa ager
ezegonkortasun-egoera hori baieztatzeko, irizpide espezifikoak erabiltzen dira.

daiteke;

Baieztapenean, egitura ez-translazionalak eta translazionalak desberdintzen dira.
Sailkapen hori egituran agertzen diren deformazio horizontalen garrantziaren arabera
erabakitzen da. Egituran osagaiak kokatzen direnean, deformazio horizontalak mugatzeko
egitura ez-translazionala dela esan daiteke.

EHE 08 jarraibidearen 43.1.1 artikulua

Honako baldintza hau betetzen bada, egitura ez-translazionala da:

Nd ≤ k1
Nd
n
h
ΣEI
k1

EI
n
⋅ ∑2
n + 1,6 h

Zimenduetara heltzen den kalkulu-indar bertikala, egitura erabat kargatuta
dagoenean.
Solairu kopurua.
Egituraren erabateko altuera, zimenduetatik neurtuta.
Haizearen eraginak pairatzeko dauden osagaien makurdurarekiko
zurruntasunen batura. I ebakidura osoaren inertzia.
Konstantea: 0,62. Balio hori 0,31ra txikitzen da, egituraren txarrantxa
osagaietan azken muga-egoeretan pitzadurak agertu badira.

Gilborduraren ezegonkortasun-muga egoera baieztatzeko, funtsezkoa da
osagaiaren luzera definitzea, eta luzera hori zutabeak muturretan dauzkan loturen arabera
baldintzatuta dago. Kalkuluan erabiltzen den luzera erabakitzeko, luzera geometrikoa α
koefiziente batekin biderkatu behar da.
l 0 = α l geometriko

a
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α koefizientea honako nomograma hauekin lor daiteke, egitura motaren arabera:

EHE 08 jarraibidearen 43.1.1 artikulua
Gilborduraren eragina mespretxa daiteke, lerdentasun mekanikoa balio minimo
bat baino txikiagoa denean; balio hori beheko lerdentasun moduan izendatzen da.

 0,24
e
 
λinf = 35 C 1 +
+ 3,4 1 − 1  >/ 100
ν  e2 / h
 e2
 

2

ν =

Nd
Ac ⋅ f cd

Muturretako momentu makurtzaile handienaren eszentrikotasuna.
e2 = Md2/Nd2 positibotzat hartuta.
e1
Muturreko momentu makurtzaile txikienaren eszentrikotasuna.
e1 =Md1/Nd1 positibotzat hartuta, bestearen ikur berdina badu.
e1/e2 = 1,0
Egitura translazionaletan.
h
Ebakiduraren altuera, momentu makurtzaile handiena agertzen den planoan.
C
Armadurek luzetara daukaten kokapenaren araberako koefizientea:
0,24 armadura simetrikoa makurduraren planoan.
0,20 armadura berdina lau aurpegietan.
0,16 armadura simetrikoa alboko aurpegietan.
e2
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Osagaiaren lerdentasun mekanikoa behekoa baino handiagoa eta 100 baino
txikiagoa bada, metodo sinplifikatua erabil daiteke. Metodo hori aplikagarria da egitura eztranslazionaletan, eta 15 solairu baino gutxiagoko eraikinetan, translazionalak izan arren,
desplazamendu maximoa erabateko altueraren 1/750 baino txikiagoa denean.
Metodo erraztuan, gilborduraren eraginez ager daiteken akatsa kontuan hartzeko,
handiagotu egiten da baieztapenean indar axialarentzat erabiltzen den eszentrikotasuna.
Erabateko eszentrikotasun hori hasierakoa gehi itxurazkoa bat eginda lortzen da.
e tot ≥ e e + e a ≥ e 2

ea = (1 + 0,12 β )(ε y + 0,0035 )

h + 20 ee l02
h + 10 ee 50 ic

Non:
ea
itxurazko eszentrikotasuna.
ee
lehen mailako kalkulu-eszentrikotasuna.
ee = 0,6e2 + 0,4e1 ≥ 0,4e2
zutabe ez-translazionalak.
ee = e2 zutabe translazionalak.
l0
gilbordura-luzera
I
ic =
ic
hormigoizko ebakiduraren biraketa-erradioa.
Ac
h
hormigoizko ebakiduraren erabateko altuera.
f
εy
altzairuaren deformazioa fyd kalkulu-tentsioarentzat.
ε y = yd
Es
β
armaduren kokapenaren araberako faktorea.
2
(
d − d ´)
β=
2

4i s

EHE 08 jarraibidearen 43.5.1 artikulua
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IX. kapitulua
ESFORTZU EBAKITZAILEAK

IX.1.

LERDENTASUN HANDIKO HABEEN APURKETA ERAK

Hormigoi armatuzko osagai batean tentsio ebakitzaileak agertzen direnean, eta
horiek indar ebakitzaileen edo momentu bihurtzaileen eraginez izan badaitezke, azterketa
ezin da egin ebaketak isolaturik hartuta. Osagai osoaren azterketa egin beharra dago,
tentsio ebakitzaileengatik agertzen diren eraginak espazioan daudelako, eta ez planoan.
Gogoratu behar da, luzera handi eta ebaketa txikiko habeetan, tentsio ebakitzaileen
eraginez trakziozko tentsio nagusiaren norabidea habearen ardatzarekiko inklinatu egiten
dela.
Hurrengo irudian, honelako habeetan agertzen diren apurketa erak ikus daitezke.
1. Makurdura bakunarengatik. Trakziozko tentsioak jasateko armadura asko
dagoenean, habearen goiko aurpegian ager daitezkeen konpresiozko tentsioak oso
handiak izan daitezke.
2. Ebakitzailearengatik. Ebakitzailearen eraginak jasateko behar den armadura
gutxiegizkoa denean, hormigoian agertzen diren konpresiozko tentsioak
handiagotzen dira eta ardatzarekiko 45°-ra trakzioak agertzen dira.
3. Makurdurarengatik eta ebakitzailearengatik. Goiko aurpegian konpresio handiak,
eta trakzioak ardatzarekiko 45°-ra.
4. Armaduren irristatzeagatik. Indar ebakitzailea maximoa den inguruan, armadura
ondo ainguratuta ez badago, armaduraren eta hormigoiaren arteko mugimenduak
ager daitezke.

2

3

1

4

IX.1. irudia. Tentsio ebakitzaileengatik ager daitezkeen apurketak.
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5. Arimaren konpresioarengatik. Arima mehea daukaten habeetan, T itxurakoetan
adibidez, konpresioarengatik hormigoiaren erresistentzia maximoa gaindi daiteke.
5

IX.2. irudia. Tentsio ebakitzaileengatik ager daitezkeen apurketak.

Honako argazki honetan habearen apurketa ikus daiteke, goiko aurpegian agertu
diren konpresio-tentsioak oso handiak izateagatik.

IX.3. irudia. Habearen goiko aurpegian hormigoiaren apurketa agertu da konpresioagatik.

Makurdura eta ebakitzailea batera agertzen direnean, habearen goiko aurpegiaren
erdialdean konpresioen eraginak ikus daitezke; pitzadurak ardatzarekiko elkarzut
agertzen dira, indar ebakitzaileen eragina txikiagoa delako inguru honetan.

IX.3. irudia. Momentu makurtzailearen eta indar ebakitzaileen eraginak.
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EBAKITZAILEEN ERAGINA ETA BEREN ANTZEKOTASUNA SARETEKIN

Indar ebakitzaileen eraginez agertzen diren tentsioak eusteko behar diren
armaduren helburua da pitzadurak finkatzea trakziozko tentsioen lerro isostatikoen
norabidean.
Konpresio lerro-isostatikoak
Trakzio lerro-isostatikoak

IX.4. irudia. Konpresio- eta trakzio-lerro isostatikoak.

Hori lor daiteke estribu bertikalekin edo barra inklinatuekin. Estribuak habearen
ardatzarekiko norabide perpendikularrean kokatzen dira. Beste kasu batzuetan, momentu
makurtzaileen eraginez agertzen diren trakzioak jasateko behar diren armadurak aurpegiz
aldatzen dira, beharrezko ez diren ebakiduretatik aurrera, ardatzarekiko 45ko
norabidearekin konpresioak agertzen diren inguruetarantz.

IX.5. irudia. a) Konpresio- eta trakzio-lerro isostatikoak. b)Trakziozko barrak aurpegiz aldatuta.
c) Estribuak habearen norabide perpendikularrean.

Hormigoi armatuzko habeetan indar ebakitzaileak eusteko sortzen den
mekanismoak antzekotasuna du sareta batean dauden barrek daukaten funtzioarekin eta
portaerarekin. Armadura horiek jasaten dituzten indarrak sareta batean dauden barrek
jasaten dituzten indarrekin konpara daitezke. Habearen goiko aurpegian dagoen
hormigoiak saretaren goiko kordoiaren lana egiten du. Beste aldetik, beheko aurpegian
dauden altzairuzko trakzio-barrek beheko kordoiarena. Kokatzen diren estribu eta barra
inklinatuek saretaren trakziozko barra bertikalen (muntaga) eta diagonalen funtzioa
betetzen dute. Armaduren tartean geratzen diren hormigoizko guneek konprimatutako
diagonalek egin beharrekoa egiten dute.
F

F

Estribu inklinaturik edo trakzio
barrak altxaturik
Konpresio lerroak
Trakzio lerroak

F

F

Estribo bertikalak
Konpresio lerroak
Trakzio lerroak

IX.6. irudia. Hormigoi armatuzko habeetan agertzen diren konpresio- eta trakzio-guneak.
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EBAKITZAILEAREN BAIEZTAPENA
Ebakitzailearengatik, alde bietatik ager daitezke azken muga-egoerak:
- Hormigoiaren apurketa (tentsio maximoa gainditzea) ariman dagoen konpresio
inklinatuarengatik (Vu1).
- Estribuetako altzairuaren tentsio onargarria gainditzea trakzioarengatik (Vu2).

Hormigoiaren apurketa
konpresioengatik K ebakiduran
Vd≤Vu1

Vd
d
K

d

T

d

Vd
Estriboetako altzairuaren tentsio onargarria
gainditzea trakzioagatik T ebakiduran
Vd≤Vu2
IX.6. irudia. Azken muga-egoerak non baieztatu behar diren ebakiduran.

Bi azken muga-egoera hauek baieztatzeko:
- Habean muturrean dagoen Vd indar ebakitzailea hormigoiak jasan dezakeena
baino txikiagoa izan behar da.
Vd ≤ Vu1
Baldintza hori betetzen ez bada, ebakidura handitu behar da.
- Habearen muturretik d distantziara dagoen Vd indar ebakitzailea altzairuak
jasan dezakeena baino txikiagoa izan behar da. Vd ≤ Vu2
Baldintza hori betetzen ez bada, estribuak gehitu edo indartu egin behar dira.
Hormigoiaren apurketa Vu1 ebakitzailea gainditzen bada agertuko da.
Trakzioen eta konpresioen arteko beso mekanikoa altuera erabilgarria bider 0,9
dela onartzen da (z=0,9d).
Vs

Aασα
β
s

s

Aασα

z d

α

Aασα
z·ctgβ

z·ctgα

IX.7. irudia. Saretaren konpresio-barrak β norabidean eta trakzio-barrak  norabidean egongo lirateke.
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Hormigoiak jasan dezakeen indarra Vu1 definitzeko, estribuak bertikalean kokatuta
daudela (α=90°) suposatzen da, eta konpresioen norabidea habearen ardatzarekiko
inklinatuta dagoela (β=45°).
Vs

Aσ
45º
s

s

z d

Aσ
90º

s

z
IX.8. irudia. Konpresio-guneak 45 norabidean eta trakzio-barrak 90 norabidean daudela suposatuz.

Horretara, hormigoiak konpresioan jasan dezakeen indar ebakitzailea izango da:

Vu1 = 0,30 f cd b0 d
Estribuen apurketa Vu2 indar ebakitzailea gainditzen bada agertuko da.

Vu 2 = Vcu + V su
Vcu : Hormigoiaren laguntza trakzioak jasaterakoan.
Vsu : Altzairuak jasaten duen indar ebakitzailea.
Hormigoiaren laguntza: Vcu

 0 ,15

V cu = 
ξ (100 ρ 1 f ck )1 / 3 + 0 ,15 σ cd,  b 0 d
 γc

N
As
200
σ cd, = d
ρ1 =
>/ 0,02
ξ = 1+
A
bd

Non:

d

ρ1
≥lnetoa

c

0

Luzetarako armaduraren zenbateko geometrikoa, aztertutako ebakiduratik d
distantzia baino handiagora ainguratuta dagoena.
d

d

d

As

d

d

d

As
≥lnetoa

Vd

d

Vd

IX.9. irudia. Era egokian ainguratuta dagoen luzetarako trakzio-armaduraren zenbateko geometrikoa.

σ’cd

Konpresio axialaren tentsioa, habean indar axialak agertzen badira
(trakziozkoa balitz, negatiboa hartuko litzateke); ez dira erabiliko batez
besteko tentsioak 0,3fcd ezta 12 N/mm2 baino handiagoak ere.
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Altzairuaren laguntza:

Vsu =

0,9 d
At f yd
st

Non:
- At: estribuen zeharkako azalera.
- St: estribuen arteko distantzia.
- fyd £ 400 N/mm2
Habearen muturretik d distantziara dagoen indar ebakitzaileak bete behar duen
baldintza honako hau da:

V d ≤ Vcu + V su
Ebakiduran agertzen den Vd eta hormigoiak jasaten duen Vcu ezagututa, altzairuak
jasan behar duen Vsu indarra kalkulatzen da, eta horrela, hurrengo taulak erabiliz, st eta At
(estribuen diametroak eta kopurua) definitzen dira.
B400 SD edo S altzairua

B500 SD edo S altzairua

fyk=400 N/mm ; γs=1,15
fyα,d = fyd = 347,8 N/mm2

fyk=500 N/mm2 ; γs=1,15
fyd = 434,8 N/mm2
fyα,d = 400 N/mm2

2

st/d
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75

Bi adarreko estribuak
2Ø6
2Ø8
2Ø10 2Ø12
177
314,7 491,7 708,1
118
209,8 327,8 472,1
88,5
157,4 245,9
354
70,8
125,9 196,7 283,2
59
104,9 163,9
236
50,6
89,9
140,5 202,3
44,3
78,7
122,9
177
39,3
69,9
109,3 157,4
35,4
62,9
98,3
141,6
32,2
57,2
89,4
128,7
29,5
52,5
82
118
27,2
48,4
75,6
108,9
25,3
45
70,2
101,2
23,6
42
65,6
94,4

st/d
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75

Bi adarreko estribuak
2Ø6
2Ø8
2Ø10 2Ø12
203,6 361,9 565,5 814,3
135,7 241,3
377
542,9
101,8
181
282,7 407,2
81,4
144,8 226,2 325,7
67,9
120,6 188,5 271,4
58,2
103,4 161,6 232,7
50,9
90,5
141,4 203,6
45,2
80,4
125,7
181
40,7
72,4
113,1 162,9
37
65,8
102,8 148,1
33,9
60,3
94,2
135,7
31,3
55,7
87
125,3
29,1
51,7
80,8
116,3
27,1
48,3
75,4
108,6

d

st

IX.10. irudia. Bi adarreko estribuak, st distantziara kokatuta eta d altuera erabilgarriarekin.
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ZEHARKAKO ARMADUREN KOKAPENA

Ebakitzaileak eusteko behar diren zeharkako armadurak muturretaraino kokatuko
dira habearen luzera osoan.
Zeharkako armaduren arteko st distantziak honako baldintza hauek bete behar ditu:
- st ≤ 0,75 d (≤ 600 mm),
Vd ≤ 0,20 Vu1 bada
- st ≤ 0,60 d (≤ 450 mm),
0,20 Vu1< Vd ≤ 0,66 Vu1 bada
- st ≤ 0,30 d (≤ 300 mm),
Vd > 0,66 Vu1 bada

st

IX.11. irudia. Estribuen arteko, st, distantziak.

Habean luzetara konpresiozko armadura dagoenean:
- st < 15 Ø luzetara konprimatutako armadura
- st < zeharkako ebaketaren neurri txikiena.
Estribuen diametroa luzetara konprimatutako barra lodienaren diametroaren
laurdena baino handiagoa izan behar da.
Estribuetan onartzen diren diametroak 6 eta 12 mm artekoak dira.
Jasan behar den indar ebakitzailea, Vd, hormigoiak berak bakarrik jasan dezakeen
indarra, Vcu, baino txikiagoa denean, estribu kopuru minimoak kokatu behar dira.
Estribuetako armaduren zenbateko minimoa:

A90 f y 90 , d ≥

f ct , m b0
7 ,5

f ct , m = 0,30 f ck2 / 3
Estribuen adarren arteko st,trans distantziak bete behar dituen baldintzak:
- st,trans ≤ d
- st,trans ≤ 500 mm

st,trans
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HIZTEGI TEKNOLOGIKOA
ainguraketa
akidura

anclaje
agotamiento

armaduren juntura
aurretik atezatutako hormigoi

empalme de armaduras
hormigón pretensado

babes
hormigoi betegarri

recubrimiento
hormigón de relleno

birrindu

machacar

birrinketa
bizitza erabilgarri

machaqueo
vida útil

buztin hedatu
deformazioen bateragarritasun
kofratu

arcilla expandida
compatibilidad de
deformaciones
encofrado

eransketa
errekarri

adicción
canto rodado

erreologiko

reológico

estribu
estribu-adar

estribo (cerco)
rama de estribo

eszentrikotasun
fraguatu

excentricidad
fraguar

gaitasun mekaniko

capacidad mecánica

gehigarri
gilbordura

aditivo
pandeo

gilbordura-luzera
goiko kordoi

longitud de pandeo
cordón superior

gune zentral
habexka

núcleo central
vigueta

hankatxo

patilla

harea
harrixkola

arena
grava

hartxintxar
hartxintxar mardul

árido
árido grueso

hartxintxar mehe

árido fino

haztatu
hormigoia arrakalatze

ponderar
agrietarse el hormigón

hormigoiaren jariakortasun
ingurumen-esposizio

fluidez del hormigón
exposición ambiental

iragazgaitz
iraunkortasun

impermeable
durabilidad

itsaspen

adherencia
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Hiztegia

itxurazko eszentrikotasun

excentricidad ficticia

juntura
korrugatu

empalme
corrugado

korrugaturiko biribilki
lauza albeolar

Redondo corrugado
losa alveolar

legar
lerdentasun

árido
esbeltez

lerro neutro

línea neutra

luzetarako armadura
makurdura bakun

armadura longitudinal
flexión simple

makurdura huts
makurdura konposatu

flexión pura
flexión compuesta

mandril

mandril

mantsotasun
muntaga

docilidad
montante

ontze
orratz dardargailu

curado
aguja vibradora

pitzadura
ondotik atezatu

fisura
postensar

sare-begi

mallazo

soldagarri
teilakatu

soldable
superponer

tenkatu
trakzio bakun

tensar
tracción simple

ez-translazional

intraslacional

translazional
trinkotasun

traslacional
consistencia

txarrantxa
bereizgailu

arriostramiento
separador

uzkurdura
zailtasun

retracción
tenacidad

zeharkako armadura

armadura transversal

zenbateko geometriko
zenbateko mekaniko

cuantía geométrica
cuantía mecánica

ziklopeo
zinbria

ciclópeo
cimbra

zintarri
zolata
zorro

solera
casquillo
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