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RESUM 

TÍTOL: Influència de l’àrid reciclat en formigons estructurals 

AUTOR: Genís Carbó Serena 

TUTORA: Miren Etxeberria Larrañaga 

 

El present estudi analitza les propietats de diferents formigons amb àrid reciclat, amb la 

finalitat de comprovar si el seu ús compleix amb les exigències que s’imposen als 

formigons per a travesses de formigó a Espanya (normativa d’ADIF). En cas que les 

propietats físiques, de durabilitat i, sobretot, mecàniques siguin satisfactòries, la 

incorporació d’àrid reciclat suposarà un benefici per al medi ambient, tot reduint els 

residus de la construcció-demolició (en aquest cas travesses fors d’ús) i la quantitat d’àrid 

natural a extreure. 

Es va partir dels àrids naturals utilitzats a la planta de fabricació de travesses d’SPF a 

Sagunt i es van afegir diverses substitucions d’àrids reciclats gruixuts de 3 orígens 

diferents: procedència de formigó de 40 MPa, de formigó de 60 MPa i de travesses fora 

d’ús. Els percentatges de substitució van ser del 20, 50 i 100% per a cadascun dels 3 tipus 

d’àrids anteriors. Addicionalment es va fer la substitució del 15 i 30% de la fracció fina per 

àrid ceràmic, ja que alguns estudis observen una millora dels formigons amb aquesta 

incorporació. 

En una fase preliminar es va determinar la dosificació adient del formigó convencional i, a 

partir d’aquesta, la relació a/c efectiva que es consideraria per totes les fabricacions amb 

àrid reciclat. Aquesta relació es refereix a la quantitat d’aigua que es considera que 

reacciona amb el ciment i no és absorbida pels àrids. També es va determinar que la 

capacitat d’absorció dels àrids reciclats s’havia de reduir al voltant d’un 80% abans de la 

fabricació per tal d’obtenir millor resistències inicials i complir les exigències mecàniques a 

les 24 hores d’edat del formigó. 

A la primera fase, un cop fixada la relació a/c en 0.287, es determinen les propietats de 

consistència i densitat del formigó fresc, juntament amb les propietats físiques (densitat, 

absorció i volum de poros), mecàniques (compressió, tracció indirecta i flexo-tracció) i de 

durabilitat (succió capil·lar, velocitat d’ultrasons UPV, retracció, penetració per clorurs i 

resistivitat elèctrica) del formigó endurit. 

Un cop analitzats tots els assaigs mencionats, les conclusions són que en molts casos es 

milloren les propietats del formigó convencional i, per tant, és possible la fabricació de 

travesses de formigó a partir de diferents percentatges de substitució dels àrids reciclats 

considerats. En el cas de l’àrid procedent de travesses, la substitució pot arribar fins al 

100%, mentre que per la resta tant sols és aconsellable substituir fins un 50%. 
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ABSTRACT 

TITLE: Influence of recycled aggregate in structural concrete 

AUTHOR: Genís Carbó Serena 

TUTOR: Miren Etxeberria Larrañaga 

 

The present study analyses de properties of different type of concrete with recycled 

aggregate. The objective is to prove if its use satisfies the requirements imposed for 

concretes to be used in railway sleepers on Spain (ADIF’s standards). In case that physical, 

mechanical and durability properties agrees with this standard, it will mean a benefit for 

the environment, reducing wastes from construction-demolition (sleeper wastes in that 

case) and the amount of natural aggregate taken. 

Beginning from the natural aggregates used in the SPF’s sleeper plant on Sagunt, 3 types 

of coarse recycled aggregate were considered: from 40 and 60 MPa concrete and railway 

sleepers out of use. The substitution percentages were 20, 50 and 100% for each one of the 

recycled concretes. Moreover, following the good performance of fine pozzolanic 

aggregate shown on others studies, another substitution of 15 and 30% was made with it. 

In a preliminary stage the correct dose of conventional concrete was found and, with that, 

its w/c relation was considered in all other doses. That relation refers to the amount of 

water considered to react with the cement without being absorbed by the aggregates. It 

was also established that absorption capacity of recycled aggregates should be reduced 

about 80% before producing the concrete in order to reach the minimum mechanical 

properties at 24 hours on the ADIF’s standards. 

On the first stage, once the w/c relation is fixed in 0.287, it begins to characterize the 

properties of consistency and density of fresh concrete, also with physical (density, 

absorption and pore volume), mechanical (compressive strength, splitting tensile and 

flexo-traction) and durability (capillary absorption, Ultrasonic Pulse Velocity, shrinkage, 

chloride penetration and electric resistivity) properties from hardened concrete. 

The results of tests permits to verify that, in a lot of them, the values are better than 

original concrete ones. So it is possible to produce sleeper’s concrete from different 

percentiles of recycled aggregate. All concretes with pozzolanic aggregate satisfy ADIF’s 

standard. 100% substitution of sleepers aggregate also has very good performance, but in 

other cases (40 and 60 MPa) the recommended substitution is not more than 50%. 
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Capítol 1Capítol 1Capítol 1Capítol 1    

    

IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

 

El treball que es presenta neix amb la intenció de potenciar la utilització del formigó amb 

àrid reciclat en front del formigó amb àrid natural. Se sap que la utilització de formigó 

provoca un impacte ecològic, ja que extreu recursos primaris. Tot i així és el material de 

construcció per excel·lència, juntament amb l’estructura metàl·lica. 

El fet de ser un material tan utilitzat fa que cada cop es generin més residus, tant en la 

construcció com en la demolició de les estructures de formigó. Així doncs, cal trobar 

solucions, i una de les que pren força és la utilització d’àrid reciclat de les estructures de 

formigó existents. D’aquesta manera, es soluciona el problema de generació de residus de 

la construcció i, alhora, es deixen d’extreure matèries primeres. 

Les propietats físiques i mecàniques d’aquests materials són diferents a les de l’àrid 

natural, motiu pel qual s’estan portant a terme investigacions arreu per tal de 

caracteritzar-les. 

Són molts els països que aposten per introduir normes que millorin l’impacte 

mediambiental del sector de la construcció, apostant clarament per la utilització d’àrids 

reciclats en la construcció de noves estructures de formigó. 

Degut a la manca d’estudis i la desconfiança que això provoca sobre de les propietats del 

formigó amb àrid reciclat, el seu ús es restringeix a usos que no reclamen d’una elevada 

resistència. 

1.11.11.11.1 ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

Aquest estudi sorgeix com una part del projecte d’investigació INNPACTO, anomenat 

TRAVIREC (noves travesses de formigó amb àrid reciclat) i finançat pel Ministeri 

d’Economia i Competitivitat. 

Es pretén determinar la possibilitat d’utilitzar les travesses de formigó fora d’ús com a àrid 

reciclat per a les noves travesses. 

Es partirà de la dosificació utilitzada en la fabricació de les travesses de formigó 

convencionals i es produiran diferents formigons amb diferents percentatges de substitució 

d’àrid gruixut per àrid reciclat. Els àrids reciclats gruixuts seran de 3 tipus: formigó de 40 

MPa, formigó de 60 MPa i les ja mencionades travesses de formigó fora d’ús. 

A més, degut a les bones propietats que han observat algunes investigacions en la 

utilització d’àrid reciclat ceràmic, es faran diferents substitucions de l’àrid fi per aquest 

àrid ceràmic. 



14 

 

Els paràmetres bàsics que es pretén avaluar són els que fan referència als requisits exigits 

per la normativa d’ADIF. Addicionalment s’estudien més paràmetres referents a la 

durabilitat i qualitat del formigó, a partir de diferents assaigs de corrosió, UPV o 

resistivitat elèctrica. 

Els objectius fixats són els següents: 

• Validar la qualitat dels àrids reciclats per a poder-los utilitzar en la fabricació dels 

formigons. 

• Determinar quin és el procediment més adequat en quant a la fabricació de 

formigons d’alta resistència amb àrid reciclat. 

• Quantificar el percentatge màxim de substitució d’àrid natural per àrid reciclat per 

tal que el formigó resultant compleixi amb les especificacions que imposa ADIF 

per a les travesses de formigó. 

• Comparar les propietats físiques, mecàniques i de durabilitat dels formigons amb 

àrids reciclats envers el formigó convencional. 
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Capítol 2 

 

Estat de l’art 

 

2.1 Introducció 

El reciclatge del formigó és un dels àmbits que s’ha començat a estudiar en temps recents. 

Els primers estudis en l’ús dels RCD es centraven principalment en obtenir un formigó 

estructural que complís els requeriments exigits per la normativa per aquest tipus de 

formigó. En l’actualitat la tendència ha canviat i cada cop surgeixen més investigacions 

relacionades amb usos més generals. 

Els RCD estan constituïts fonamentalment de formigó, materials ceràmics, àrids naturals, 

asfalt, fusa, metalls, plàstics, vidres, terra, guix i altres [1]. Pel que fa a la producció d’àrids 

reciclats, les plantes de tractament de RCD usen els sistemes convencionals per a àrids 

naturals. La gran diferència es troba en el sistema d’obtenció dels àrids, amb elements de 

separació i eliminació dels contaminants i impureses que pugui contenir el residu a 

reciclar [2] 

Als àrids resultants de les plantes de tractament se’ls classifica segons la seva procedència, 

que pot ser la següent: 

- Àrid reciclat de formigó: obtingut a partir de matxucar, tamisar i processar els 

residus del formigó. La composició d’aquest àrid serà heterogènia, trobant-se 

alhora, segons la procedència del formigó, diferents quantitats i tipus de ciment, 

àrids, additius i d’altres components secundaris permesos fins a una certa 

proporció en la fabricació. La normativa holandesa demana que més del 80% 

d’aquest tipus d’àrid reciclat tingui una densitat superior als 2100 Kg/m3 [3]. 

 

- Àrid reciclat ceràmic: obtingut a partir de residus en que s’hi troba gran quantitat 

de material ceràmic. La mateixa normativa, més del 85% ha de tenir una densitat 

seca superior als 1600 Kg/m3 per tal d’evitar materials massa porosos i lleugers [3]. 

 

- Àrid reciclat mixta: obtingut a partir dels RCD amb presència de diversos 

materials. La normativa holandesa el defineix com aquell amb més d’un 50% de 

formigó amb densitat seca major de 2100 Kg/m3 i una proporció inferior al 50% de 

materials petris tals com el ceràmic, amb una densitat seca superior als 1600 

Kg/m3. 
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Com posa de manifest l’annex 15 de la instrucció EHE, l’únic tipus admès per a formigó 

estructural és el primer, imposant valors límits en el seu percentatge respecte al total per 

tal que les impureses presents no en disminueixin la durabilitat i resistència. 

Independentment de l’origen, a Europa tant sols es permet l’ús de fraccions gruixudes, 

amb un diàmetre superior als 4mm. La raó principal d’aquest fet es deu a la gran absorció 

que presenten els àrids reciclats i que té una relació inversa a la mida de l’àrid reciclat. 

Aquesta major absorció provoca una retracció per assecament massa elevada i la fluència 

del formigó, deguda a la major quantitat d’aigua necessària per a la seva dosificació [4]. 

Pel que fa referència a l’origen dels àrids reciclats, es distingeixen dues procedències ben 

diferenciades: els residus generats en el procés constructiu de les obres i els obtinguts a 

partir de la demolició d’estructures existents. És en aquest últim origen en el que cal 

millorar alguns aspectes per tal de maximitzar l’eficiència en la reutilització dels materials 

que componen l’estructura demolida; extreure els materials de l’estructura de forma 

selectiva i ordenada, procurar barrejar al mínim els diferents components que la 

componen, etc. Serien alguns dels aspectes a tenir en comte. Lògicament, cal fer 

compatible aquesta acció amb els condicionants habituals com són el temps disponible per 

a la demolició, el cost de l’actuació i l’accessibilitat. 

2.2 Obtenció de l’àrid reciclat 

El primer pas a seguir amb els materials provinents de la construcció o demolició és el seu 

trasllat a una planta de valorització. Allà se’n fa una selecció, valoritzant les diferents 

fraccions que contenen. Són molt semblants a les utilitzades en el cas d’àrids naturals, amb 

la incorporació de sistemes de separació d’impureses i contaminants que puguin contenir 

els residus a l’entrada de la planta. La situació ha de complir, en la mesura del possible, 

una mínima distància respecte a les zones en les que es generen major quantitat de RCD i 

en les que hi hagi una major demanda d’àrids reciclats. 

És possible habilitar plantes de transferència (abocadors temporals de residus) sobretot en 

els casos en els quals hi hagi una gran distància entre la procedència del residu i la planta 

de valorització. 

2.2.1 Plantes de valorització  

Les plantes de valorització es classifiquen en: 

Plantes de primera generació: separen els diferents materials però no eliminen els 

contaminants, a excepció de l’acer. 

Plantes de segona generació: afegeixen a les de primera generació un sistema d’eliminació 

de contaminants, previ al matxuqueig, i elements de neteja i classificació del producte 

d’aquest. Aquest és el tipus de planta més comú per al reciclatge del formigó. 
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Plantes de tercera generació: fan una reutilització pràcticament integral de tots els 

materials i els contaminants que contenen els àrids generats. 

Les diferents parts i processos que es poden realitzar a les plantes són la trituració i 

l’eliminació d’impureses. 

Trituració 

Per tal de començar a processar els RCD que arriben a la planta, cal complir unes 

exigències en relació a la mida màxima del material. El valor d’aquesta està en 1200 mm 

per a les plantes fixes i entre 400 i 700 mm per a les mòbils. 

Hi ha tres tipus de trituradores: 

Molí d’impacte: tritura el material a partir d’un impacte rotatiu. Idònia per a materials 

heterogenis. Degut al desgast que provoquen els impactes, produeix una gran quantitat de 

fins (fins a un 40%). 

 
Figura 1: Trituradora d’impacte [5] 

 

Trituradores de mandíbula: una mandíbula mòbil matxuca el material contra una altra 

mandíbula que es troba fixa. Són el tipus més adient per a l’abrasió de materials durs, 

obtenint-ne un material més angulós. Donen una distribució granulomètrica molt adient 

per a una posterior fabricació de formigó, amb un percentatge de fins inferior al 10%. 

 

 
Figura 2: Trituradora de mandíbules [5] 
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Trituradora de con: uns martells lliures i oscil·lants impacten amb el material. La mida 

màxima d’entrada de 200 mm és la menor d’entre les trituradores i el percentatge de fins 

obtingut es l’intermedi, al voltant del 20%. 
 

Eliminació d'impureses 

Com es comentava en la introducció, materials com l’asfalt, fusa, metalls, plàstics, vidres, 

terra, guix, etc. Per tal d’aconseguir la millor qualitat possible de l’àrid reciclat, és 

important intentar aconseguir un material el més homogeni possible des del moment en 

que es genera el residu. Com més curós es sigui en aquest aspecte, major serà l’eficiència 

en els tractaments que es facin al material [6] 

Els diferents equips de separació dels que es fa ús habitualment són: 

Pantalles: Separen el material segons la seva mida. Estan formats per una malla damunt 

d’una pantalla inclinada i/o vibratòria. 

Classificació manual: procés visual en el qual es rebutgen materials no desitjats. 

Garbells: utilitzats per a l’eliminació de les fraccions de menor mida de terra, paper, 

plàstic i d’altres contaminants. 

Ventiladors i ciclons: eliminen els materials més lleugers com ara paper, plàstic i cartró 

per mitjà d’un corrent d’aire que pot ser: vertical o horitzontal en el cas dels ventiladors; 

centrifugat en els ciclons. 

Flotació: es banyen els materials i es fan passar a contracorrent. En aquest procés es 

generen fangs. 

Separació per raigs infraroig: és un procés de selecció molt acurat que permet veure de 

forma clara els elements no desitjats a partir de sensors infrarojos. 

Separació magnètica: principalment per a la separació de l’acer, uns imants absorbeixen 

els materials ferruginosos. Hauria de ser el primer procés de separació després de la 

trituració, ja que és quan els materials fèrrics no estan adherits al formigó i s’assegura 

s’eviten els danys que podria causar una peça metàl·lica a l’interior dels demés equips de 

separació. 

Separació per corrents de Foucault: per als metalls no magnètics i no fèrrics com són 

l’alumini, plom, zinc o coure. En ser travessats per un camp magnètic, aquests metalls són 

repel·lits . 

Recirculació dels agregats: en cas que certs elements del material tingui una mida superior 

a la desitjada i/o estigui format per més d’un element,  es torna a passar pel circuit de 

trituració. 
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Un cop s’han processat els àrids, s’emmagatzemen a la planta fins a la seva distribució 

futura. En el cas concret de la producció d’àrids de formigó, aquest emmagatzematge ha 

de realitzar-se diferenciant els àrids gruixuts dels fins. 

2.3 Propietats dels àrids reciclats 

2.3.1 Granulometria 

La granulometria dels àrids reciclats varia segons el procés de trituració seguit per a la 

seva obtenció. Aquestes variacions venen donades principalment per l’obertura de les 

matxucadores. 

L’àrid gruixut obtingut sol situar-se al voltant del 70-90% del total produït, depenent, en 

part, de la mida màxima escollida en el procés de trituració i la seva proporció respecte la 

mida de l’àrid reciclat original [6]. 

Percentatge de fins 

L’àrid reciclat genera fins durant la seva manipulació degut a la aparició de petites 

partícules de morter que es desprenen. Segons alguns assajos espanyols [7], la generació 

de fins sobre fraccions gruixudes ja classificades en el laboratori pot variar entre 0,27% i 

1,14%, situant-se en la majoria dels casos per sota del límit del 1,5% de l’àrid gruixut 

establert per la norma EHE [18]. 

Aquesta presència de partícules fines en la superfície de l’àrid reciclat provoca una gran 

absorció de l’aigua, la qual augmenta linealment amb la presència d’àrid fi [8] i, per tant, 

es fa necessari incrementar la quantitat d’aigua de la mescla. 

Percentatge de sorra (partícules de mida < 4 mm) 

Un cop separada la fracció gruixuda de l’àrid reciclat, aquesta segueix presentant una 

petita quantitat de sorra a causa de la ruptura d’algunes partícules gruixudes durant la 

seva manipulació. Aquests valors es troben habitualment al voltant del 0,5 i el 2% [7]. 

Morter adherit 

Tot àrid reciclat conté una part de morter adherit que no contenen els àrids naturals i que 

és el principal causant de les diferències en les propietats d’ambdós materials. La quantitat 

en la que es presenta depèn, en gran part, del procediment seguit per a l’obtenció de l’àrid 

reciclat, la qualitat d’aquest i la mida que se’n vulgui obtenir [9-12]. 

2.3.2 Densitat i absorció 

La densitat del morter adherit als àrids reciclats és menor a la dels àrids naturals, amb la 

qual cosa el formigó amb àrid reciclat tindrà una densitat menor a la del formigó 

convencional [13-17]. Tot i així, la densitat de l’àrid reciclat, d’entre 2100 i 2400 Kg/m3, 
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supera els 2000 Kg/m3, per la qual cosa es considera que té una densitat normal segons la 

norma UNE 146.120:97. 

Pel que fa a l’absorció hi ha un gran augment respecte a la de l’àrid convencional, i com en 

el cas de la densitat, aquesta diferència ve donada pel morter adherit als àrids, el qual té 

una elevada absorció. Valors d’entre el 4 i el 10% d’absorció porten a que, en la majoria 

dels casos, no es compleixi el màxim del 5% permès de la normativa espanyola [18]. 

Taula 1: Densitat i capacitat d’absorció dels àrids reciclats [13] 

 

 

 

 

 

2.3.3 Coeficient de Los Ángeles 

Aquest coeficient quantifica la resistència a abrasió, impacte i desgast dels àrids. Els valor 

més alts corresponen a aquells àrids més trencadissos i menys resistents, els quals 

disminueixen el seu tamany de partícula. Per tant, i degut a que l’àrid reciclat conté morter 

adherit, el seu coeficient de Los Ángeles serà major que el de l’àrid natural que el 

conforma. Per la mateixa raó es dedueix que els àrids reciclats de major tamany de 

partícula tindran un coeficient més baix. 

Els valors habituals del coeficient de Los Ángeles per a àrids reciclats solen estar entre el 

25 i el 45% [7,19,20], complint en la majoria de les ocasions les exigències de la normativa 

EHE, la qual en limita un valor de fins al 40%. 

2.3.4 Índex de llenques 

En el cas dels àrids reciclats la forma ve determinada en gran mesura per l’equip de 

trituració utilitzat. En el present cas, en que s’utilitzen matxucadores de mandíbules, les 

partícules resultants tendeixen a presentar una forma cúbica. 

El coeficient de forma és semblant al dels àrids naturals, amb valors entre els 0,17 i 0,35 

[19], superant el 0,20 exigit per la norma EHE. En canvi, pel que fa a l’índex de llenques, 

tendeix a ser algo inferior en l’àrid reciclat respecte a l’àrid natural [20], degut a que el 

morter adherit a les cares planes de l’àrid n’arrodoneix la partícula. 

Totes aquestes comparacions són vàlides sempre que es faci la comparació entre un àrid 

natural i un àrid reciclat obtingut a partir del mateix l’àrid natural. 
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2.3.5 Contaminants i impureses 

Un dels principals inconvenients que pot donar-se en la utilització dels àrids reciclats és la 
presència d’altres materials com plàstics, fustes, guix, etc. 

Per tal de reduir la quantitat d’impureses i, en general, de mescles dels materials 
procedents de la demolició, és necessari separar correctament tots els materials de 
l’estructura o obra existent, retirant-los ordenadament. D’aquesta manera hi hauria una 
reducció en el temps de tractament dels materials i es reduiria significativament la 
quantitat d’impureses en l’àrid reciclat i totes les demés fraccions extretes. 

Específicament per l’àrid reciclat existeix una normativa europea [21] que reguereix de la 
classificació de tots els components present en l’àrid reciclat i que poden causar-li 
problemes de durabilitat, destacant els que fan referència a atacs per sulfats i clorurs i 
reaccions àlcali-àrid. 

La classificació que estableix la normativaés es mostra a la taula 2. 

Taula 2: Classificació dels contaminants i impureses [21] 

 

La norma EHE [18] estableix els següents continguts màxims per als diferents tipus 
d’impureses esmentades anteriorment en l’àrid gruixut: 

- Contingut màxim de partícules lleugeres: 1% del pes total de la mostra. 

- Contingut màxim de terrossos d’argila: 0.25% del pes total de la mostra. 

- Compostos totals de sofre expressats com S: 1% del pes total de la mostra 
(contingut de sulfats solubles en àcid expressats com SO3, inferior al 0.8%). 

2.4 Dosificació del formigó amb àrid reciclat 

Les dosificacions amb àrid reciclat utilitzades inicialment es basaven en les proporcions 

usades habitualment per als àrids naturals [22-25]. El resultat sempre conduïa cap a unes 

Designació Origen 

Rc 
Formigó, productes de formigó i morter 

Unitats d’obra de formigó 

Ru 
Àrids no tractats, pedra natural 

Àrids tractats amb conglomerants hidràulics 

Rb 

Unitats d’obra d’argila (maons, teules) 
Unitats d’obra de silicat càlcic 
Formigó airejat no flotant 

Ra Materials bituminosos 

Rq Vidre 

Rx 
Altres cohesius (argiles i sorres) 
Metalls, fusta, plàstic i cautxú 
Guix 
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propietats mecàniques del formigó resultant inferiors a la del formigó original (del qual se 

n’obté l’àrid reciclat) [26,27]. Aquest fet era bàsicament degut a que no es considerava la 

presència de morter en l’àrid reciclat, amb la qual cosa el formigó reciclat resultant tenia 

una quantitat de morter més elevada que el formigó original. 

Per tal de disminuir la presència de morter en l’estructura del formigó reciclat, apareixen 

nous mètodes de dosificació específics per a formigons amb àrid reciclat. Un d’aquests 

mètodes és el del “volum de morter equivalent”. Es tracta de quantificar quina quantitat 

de morter adherit incorpora l’àrid reciclat, de manera que aquest sigui descomptat a l’hora 

de dosificar el nou formigó. Així, la dosificació amb aquest mètode reduirà la quantitat de 

ciment i, per tant, d’aigua en l’amassat, cosa que comportarà una menor treballabilitat 

[28]. 

2.4.1 Quantitat d’aigua 

Com es comentava a l’apartat 2.3.2, l’àrid reciclat presenta una major absorció d’aigua 

respecte a l’àrid natural, amb la qual cosa, si es seguís el procediment habitual, l’aigua 

disponible per reaccionar amb el ciment disminuiria. La millor manera de solucionar 

aquest problema és dosificar a partir de la relació a/c efectiva, tot calculant l’aigua que 

serà absorbida pel morter adherit a la superfície de l’àrid reciclat i que, per tant, no 

reaccionarà amb el ciment. 

Per tal de reduir l’absorció dels àrids reciclat en l’aigua lliure de l’amassat, s’opta per 

mullar aquests àrids el dia anterior, de manera que la seva capacitat d’absorció es redueixi 

fins al voltant del 20% o fins i tot s’opti per saturar l’àrid reciclat [29]. Moments abans de 

fer la dosificació, s’estenen els àrids per tal de secar-ne la superfície i se’n calcula la seva 

humitat relativa. Aquesta, multiplicada pel pes de l’àrid reciclat que s’incorporarà a 

l’amassada, es resta de la quantitat d’aigua a afegir. 

2.4.2 Contingut de ciment 

El tipus de ciment utilitzat serà el mateix que s’utilitzaria per a un formigó convencional, si 

bé la menor qualitat de l’àrid reciclat comportarà un augment de la quantitat de ciment 

per tal d’obtenir els mateixos valors de resistència. 

2.4.3 Contingut d’àrid reciclat 

Com s’ha comentat, les propietats del formigó fabricat amb àrids reciclats empitjoren 

proporcionalment al percentatge de substitució  d’àrid natural. Valors de substitució del 

100% tant sols es contemplen actualment per a formigons d’ús no estructural. 

Les diferents normatives existents contemplen aquesta disminució de qualitats de 

diferents maneres: RILEM [30] considera que, amb una substitució de fins a un 20% 

d’àrid reciclat, les característiques no es veuen pràcticament influenciades (sempre que el 

material ceràmic sigui menor al 10%); DIN [31] disminueix aquest valor del 20 al 5% i 
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posa certes restriccions segons l’ambient d’aplicació; en canvi la norma BS [32] no posa 

percentatges de substitució, sinó que demana complir certes propietats com són la 

granulometria i el contingut de fins. 

Altre cop cal fer incís en el fet de que la substitució de l’àrid reciclat tant sols es refereix a 

àrid gruixut (mida major a 4 mm), ja que, per mides inferiors, es presenten grans 

problemàtiques com són l’elevada absorció, la dificultat per calcular l’aigua lliure, la 

dificultat d’extreure’n els contaminants i una elevada pèrdua de resistència. 

2.4.4 Criteris generals de dosificació 

La particularitat de treballar amb àrids reciclats demana de certes consideracions respecte 

a la fabricació amb àrid natural: 

S’han de realitzar dosificacions prèvies en relació a: 

- La quantitat d’aigua per tal d’obtenir la consistència adient. 

- La relació a/c efectiva per obtenir la resistència exigida. 

- La proporció entre àrid fi i gruixut per arribar a cohesionar el formigó fresc. 

La corba granulomètrica de referència considerada per als àrids reciclats serà la mateixa 

que en el cas convencional. 

És necessari considerar la menor densitat del morter adherit a l’àrid. Aquest fet es té en 

comte al mesurar la densitat de l’àrid reciclat. 

Per tal de tenir un millor control de l’absorció d’aigua per part de l’àrid reciclat i de la 

relació aigua/ciment efectiva, és recomanable amassar amb certa quantitat d’humitat en 

els àrids. Així, alhora, es guanya treballabilitat. 

2.5 Propietats del formigó amb àrid reciclat 

Com en tots els materials usats en la construcció, es fa necessari estudiar les propietats 

físiques i químiques per saber com poden afectar a les propietats mecàniques al llarg del 

temps. Aquesta variació que es pot donar en els valors de les propietats mecàniques va 

íntimament relacionat amb l’estudi de la durabilitat. 

La característica diferencial dels formigons amb àrid reciclat respecte als formigons amb 

àrid natural es deu a la presència de morter adherit en l’àrid del primer. Aquest morter, 

com s’ha comentat a l’apartat 2.3, li confereix una sèrie de propietats que, en general, són 

pitjors respecte a les que tenen els àrids naturals originals. 

Per estudiar aquestes diferències s’estudien les propietats dels formigons, estructurades en 

tres grans grups segons si són propietatas físiques, mecàniques o de durabilitat. 
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2.5.1 Propietats físiques 

2.5.1.1 Porositat 

Es considera el paràmetre més important en la durabilitat del formigó. Es defineix com el 

percentatge de buits existents en relació al volum total. Com se sap, a major relació a/c en 

la dosificació del formigó, major serà la seva porositat un cop endurit. 

És important conèixer quina és la mida d’aquests poros i saber com estan distribuïts, és a 

dir, si estan connectats els uns amb els altres, si estan aïllats a l’interior del volum o si 

tenen contacte amb l’exterior. A major porositat i major mida de poros, la connectivitat 

entre ells i la permeabilitat del formigó augmenta. 

Diferents estudis demostren com, a major percentatge de substitució de l’àrid natural per 

àrid reciclat, el formigó presenta major porositat i major mida de poros [33,34]. Alhora, 

substitucions de les fraccions menors augmenten la porositat fins a dues vegades [19]. 

També s’ha trobat que un augment en la quantitat de ciment comporta una disminució de 

la connectivitat entre els poros del formigó [35]. 

2.5.1.2 Permeabilitat 

La permeabilitat és el paràmetre que avalua el transport, induït per una diferència de 

pressió, a través del formigó. Depèn directament de la porositat [36], tot i que d’una forma 

no lineal, com es pot veure a la figura 3. 

 

Figura 3: Relació entre porositat i permeabilitat [36] 

S’ha estudiat com, sota esforços de compressió, el seu valor pot disminuir lleugerament. Si 

s’expressa la pressió en tant per cent de la resistència a compressió final, els valors on es 

minimitza la permeabilitat es situen al voltant del 30% en el cas de la permeabilitat de 

l’aigua [36], com es veu a la figura 4, i del 50% en els casos de la permeabilitat dels gasos 

[37]. 
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Figura 4: Variació de la permeabilitat a l’aplicar una tensió al formigó [36] 

La temperatura també afecta a la permeabilitat, de forma que quant un augmenta l’altre 

també [38]. 

Com en el cas de la porositat, la permeabilitat dels formigons amb àrid reciclat es veu 

augmentada respecte al formigó convencional, tot i que el valor final depèn de les 

característiques de la matriu i del percentatge de substitució [34]. 

Si la substitució de l’àrid es fa en partícules de menor mida, aquest augment de la 

permeabilitat pot ser de fins a 2 i 3 vegades la del formigó original [19]. 

2.5.2 Propietats mecàniques 

Les propietats mecàniques més importants dels formigons són la resistència a compressió i 

el mòdul elàstic, tot i que usualment, com es farà en la fase experimental d’aquest treball, 

també s’avaluen altres paràmetres com la resistència a tracció indirecte i flexo-tracció. 

2.5.2.1 Resistència a compressió 

Com demostren varis estudis, aquest paràmetre depèn de la resistència del morter i la 

zona de transició [13,39]. Per a la mateixa relació a/c es constata sempre una disminució de 

la resistència a compressió del formigó amb àrid reciclat respecte al formigó original, la 

qual depèn també del percentatge de substitució [40-42]. 

La figura 5 mostra aquest fet. 



Capítol 2 – Estat de l’art   

26 
 

 

Figura 5: Resistència a compressió del formigó amb àrid reciclat [42 i elaboració pròpia] 

Ara bé, si es redueix la relació a/c del nou formigó, és possible obtenir un formigó amb 

utilització del 100% d’àrid reciclat i una resistència major a la del formigó original [41]. 

2.5.2.2 Resisència a tracció 
 
La resistència a tracció d’un formigó depèn de l’adherència entre la pasta de ciment i l’àrid 
utilitzat. En aplicar una càrrega de compressió també és necessari que existeixi aquesta 
adherència, amb la qual cosa es dedueix que la fabricació de formigons amb una elevada 
resistència a compressió també comportarà que aquests tinguin major resistència a tracció  
[13]. 

Estudis realitzats en formigons amb àrid reciclat observen una millora de la resistència a 
tracció d’aquests respecte al formigó original a partir del qual s’ha obtingut l’àrid reciclat 
[14,39]. Aquest fet s’explica per la capacitat d’absorció del morter que es troba en l’àrid 
reciclat i la seva major rugositat, afavorint una bona adherència amb la nova pasta de 
ciment [14]. 

Un altre estudi demostra que la resistència a tracció disminueix en els casos de formigons 
amb àrids reciclats procedents de formigons de baixes resistències o origen desconegut. La 
disminució en el cas del formigó amb àrid reciclat de 30 MPa és d’entre un 10 i un 15% 
[43], com es veu a la figura 6. 
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Figura 6: Resistència a tracció del formigó amb àrid reciclat [43] 

2.5.2.3 Mòdul elàstic 

Varis estudis han observat que el mòdul elàstic dels formigons amb àrid reciclat depèn de 

les fraccions de volum i del mòdul elàstic de l’àri, obtenint-se sempre un valor inferior al 

del formigó original i un coeficient de variació major [14,27,44-49]. Aquest fet es pot veure 

a la figura 7. 

  
Figura 7: Mòdul d’elasticitat del formigó amb àrid reciclat [49 i elaboració pròpia] 

 
 
2.5.3 Durabilitat 

Les propietats de durabilitat del formigó són aquelles que comprenen els processos pels 

quals la resta de propietats del formigó es poden veure afectades al llarg del temps. 

Aquests processos es diferencien en dos grans grups segons si el seu origen és físic o 

químic. 

2.5.3.1 Processos físics 

En aquest apartat s’engloben aquelles situacions en que les propietats mecàniques del 

formigó es poden veure afectades per variacions de la temperatura de l’entorn. 

Comportament a altes temperatures 

Les altes temperatures poden afectar negativament l’estructura del formigó. Si bé és cert 

que fins a temperatures de 300-400ºC les propietats resten pràcticament inalterades, a 

partir d’aquesta temperatura hi ha una pèrdua molt elevada de les seves principals 

característiques físiques i resistents [50]. Fins als 800ºC és on es dóna la pèrdua de més del 
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50% de la resistència i d’una part important de la massa, els poros de major mida es fan 

encara més grans i, per tant, augmenta molt notablement la permeabilitat [50,51]. 

Aquests efectes encara es fan més notables en el cas del formigó amb àrid reciclat i la 

mateixa relació a/c que el formigó original [43,51], degut principalment al que es 

comentava a l’apartat 2.5.1  en relació a la porositat i el tamany de poros. 

Pel contrari, en els formigons amb àrid reciclat de menor relació a/c s’han observat unes 
millores de comportament en front a les altes temperatures, fins i tot per a substitucions 
del 100% de l’àrid natural per àrid reciclat [43]. 

Resistència als cicles de glaç-desglaç 

L’efecte de contracció que comporten les baixes temperatures, pot provocar grans pèrdues 
de les propietats mecàniques del formigó, ja que pot trencar enllaços i afavorir ràpidament 
fissures i ruptures. Per tal de mitigar aquests efectes de les baixes temperatures 
s’introdueix airejant, el qual permet certa flexibilitat del formigó, actuant com a cambra 
d’expansió. 

Per tant, degut a la major porositat del formigó amb àrid reciclat que es comentava a  

l’apartat 2.5.1, la resistència als cicles de glaç desglaç d’aquest en front al formigó original 

resulta major [52,53]. 

Retracció per assecament i fluència 

Els fenòmens de retracció per assecament i fluència són les principals propietats dels 

formigons que fan que tant sols es permeti la utilització de les fraccions gruixudes en la 

fabricació de formigons amb àrid reciclat. Això és degut a la major quantitat d’aigua que 

demanden les fraccions fines, sobretot si aquestes provenen d’àrid reciclat. 

Per tant, coneixent la necessitat d’incorporar més volum d’aigua en la dosificació del 

formigó amb àrid reciclat (apartat 2.3.2), es dedueix que aquests tindran major retracció 

per secat i fluència respecte al formigó original.  

Els valors de retracció per assecament i fluència augmenten amb el percentatge de 

substitució de l’àrid natural per àrid reciclat [49,54,55]. 

En el cas de retracció per assecament (figura 8), aquesta augmenta aproximadament, per a 

substitucions del 100%, un 35% a 112 dies [42], un 70% a 180 dies [54] i un 74% a 250 dies 

[49] en relació al formigó de referència (sense substitució). 
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Figura 8: Retracció per assecament del formigó amb àrid reciclat [49] 

Pel que fa a la fluència (figura 9), el seu increment respecte al formigó de referència es 

situa, tamé per a substitucions del 100%, al voltant del 25-50% a 120 dies [42,49] i del 50% 

a 180 dies [49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fluència del formigó amb àrid reciclat [49] 

2.5.3.2 Processos químics 

Són aquells processos que es donen per part d’elements externs que reaccionen amb 

alguns dels components del formigó. 

Paràmetres elevats de la permeabilitat poden facilitar i accelerar l’accés dels agents 

externs. 
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Carbonatació  

La carbonatació és una reacció química en la qual l’hidròxid de calci present al formigó 

reacciona amb el diòxid de carboni dissolt en el medi aquós, que ha penetrat pels poros, 

per tal de formar carbonat càlcic i aigua. 

Com es veu a la figura 10, formigons amb major relació a/c i, per tant major porositat i 

permeabilitat, tindran major facilitat per a la carbonatació. 

 

 

Figura 10: Carbonatació del formigó segons la relació a/c [56] 

D’aquí es dedueix que, per a una mateixa relació a/c efectiva, a major percentatge de 

substitució de l’àrid natural per àrid reciclat s’obtindran majors profunditats de penetració 

per carbonatació [8,42,55], com es mostra a la figura 11. 

 

 

Figura 11: Carbonatació del formigó amb àrid reciclat [42] 

La carbonatació del formigó comporta un increment de varies propietats com són la 

densitat, resistència, mòdul elàstic i retracció. Alhora, fa disminuir la mida dels poros i el 

pH del formigó, cosa que, com es comentarà en el següent apartat, facilita la corrosió. 

Tots ells depenen proporcionalment del contingut de ciment [56]. 
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Corrosió de l’acer dins del formigó 

Les estructures d’acer que es col·loquen a l’interior del formigó, per tal de millorar-ne les 

seves característiques mecàniques, és necessari que siguin protegides en front la corrosió. 

En el cas que l’acer estigui dins una matriu de formigó, l’oxidació del ferro es veu frenada 

degut a l’alta alcalinitat del formigó, amb valors de pH al voltant de 13. En aquest cas el 

que succeeix és que es forma una fina capa d’òxid entre el contacte acer-formigó que en 

protegeix la corrosió successiva. Aquest fet es coneix amb el nom de passivació. 

El procés de corrosió s’inicia quan el pH baixa de 13 fins al voltant de 9 [58], llavors el 

ferro de l’acer es converteix en òxid de ferro II i III. Aquests òxids tenen un volum major i 

es desprenen de l’acer, provocant fissuracions que n’acceleren la corrosió. 

Els procesos d’oxidació més habituals són els que es donen per la reacció amb l’ió clorur, 

típicament en zones pròximes al mar degut a la seva alta concentració, i, com s’ha explicat 

a l’apartat anterior, per carbonatació. 

Relacions a/c més altes que el formigó original comportaran major facilitat de penetració 

tant per l’ió clorur com pel diòxid de carboni i, conseqüentment, major facilitat i velocitat 

de corrosió. 

A la figura 12 es pot veure com l’index de corrosió augmenta amb la relació a/c per als 

primers mesos i posteriorment es tendeix pràcticament als mateixos valors. 

 

Figura 12: Índex de corrosió segons la relació a/c [57] 

Atac per sulfats 

La presència de sulfats es situa bàsicament en alguns sòls i les aigüe. Quan aquests entren 

en contacte amb el formigó, reaccionen amb la portlandita i els aluminats càlcics hidratats 

formant guix i ettringita. Això comporta un augment de volum, que en el cas de l’ettringita 
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és del 250%, i ocasiona fissuracions que faciliten encara més la penetració dels sulfats. 

Això comporta una pèrdua de resistència i disgregació final del formigó. 

En el cas del formigó amb àrid reciclat cal ser selectiu, ja que moltes vegades l’àrid conté 

materials minoritaris tal com el guix. Per aquest motiu, la instrucció EHE [18] inclou unes 

concentracions màximes del 0.8% en sulfats solubles, i d’un 1% en components totals de 

sofre. 

Igualment, degut a que l’atac es du a terme per penetració en els poros, majors relacions 

a/c propiciaran una major penetració i velocitat de reacció de l’ió sulfat dins el formigó. 

Atac per clorurs 

L’atac per clorurs, com s’ha comentat anteriorment, és un dels mecanismes pels quals la 

capa passivadora que es forma a la superfície de les barres d’acer es trenca i s’oxida el 

ferro de forma accelerada. Aquesta despassivació es pot formar inclús amb alts nivells de 

pH, i la corrosió s’explica com el balanç entre el procés de reparació de la capa 

passivadora per part dels ions hidròxid i de la ruptura d’aquest nou equilibri per part dels 

ions clorur. 

La penetració dels ions clorurs pot succeir principalment per: 

- Absorció: es dóna en formigons exposats a la humitat i en els que la superfície 

s’assequi periòdicament. Quan la superfície està seca, l’aigua, la qual pot contenir 

clorurs, és absorbida per succió capil·lar. Si ve aquest mecanisme no permet que 

els ions clorur assoleixin grans profunditats, sí que permet que accedeixin 

ràpidament dins l’estructura del formigó [59].  

- Difusió: es dóna en el cas hi hagi una bona interconnexió entre els poros, que 

aquests continguin aigua i sempre que existeixi un gradient de concentracions del 

ió clorur. 

En general, es considera que per a concentracions de clorurs menors al 0,2% respecte al 

ciment no hi ha perill de corrosió, mentre que per a valors superiors a l’1% el risc és elevat 

[60]. 

Veient quin és el mecanisme pel qual els ions clorurs penetren en el formigó, es dedueix 

que la seva presència a l’interior de formigons amb àrid reciclat dependrà de la seva 

porositat i difusivitat. Com s’ha comentat en l’apartat 2.5.1, aquests paràmetres depenen 

molt directament de la relació a/c i, per tant, com major sigui aquesta relació major  serà la 

conductivitat d’ions clorur. 
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2.6 Propietats del formigó d’alta resistència (HPC) amb d’àrid reciclat 

Els requisits que ha de complir el formigó de les travesses són elevats. Cal estudiar si és 

possible arribar a obtenir formigons d’alta resistència a partir d’àrids reciclats de travesses 

fora d’ús, tot valorant-ne les propietats físiques, mecàniques i la durabilitat. 

Com en el cas del formigó convencional, serà necessari ajustar la quantitat d’aigua per tal 

d’obtenir una bona treballabilitat i compensar la major absorció de l’àrid reciclat. Per tant 

cal treballar amb relacions aigua/ciment efectives. 

Estudis realitzats sobre la possibilitat de fabricació d’un formigó d’altes prestacions a 

partir de la substitució d’àrid natural per àrid reciclat, conclouen una sèrie de 

característiques en comú que es comenten a continuació. 

2.6.1 Propietats físiques 

Densitat i absorció 

Com s’ha comentat en el cas del formigó convencional, la presència de l’anterior pasta de 

ciment adherida a l’àrid reciclat provoca una disminució d’entre el 7 i 9% en la densitat 

relativa d’aquest àrid, alhora que n’augmenta fins a dues vegades l’absorció [61]. 

2.6.2 Propietats mecàniques 

Resistència a compressió 

Com es constata en diferents estudis [61-64], la substitució de l’àrid natural per àrid 

reciclat es transforma en una disminució de les propietats resistents (resistència a 

compressió, a flexió i mòdul d’elasticitat), sobretot a partir d’una substitució major al 30%. 

Aquesta disminució cal remarcar que es dóna sempre que la comparació entre formigó 

amb àrid natural i formigó reciclat es faci amb la mateixa relació a/c. 

En el cas d’augmentar aquesta relació a/c, la resistència a compressió del formigó 

disminueix linealment. A la figura 13 es mostra aquest fet i també la quasi invariabilitat de 

la resistència del formigó d’alta resistència amb substitucions del 30% de l’àrid natural per 

àrid reciclat. 
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Figura 13: Resistència a compressió del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat [61] 

En el cas que s’afegeixin addicions al formigó d’àrid reciclat, pot resultar que les 

propietats resistents obtingudes siguin superiors a les del formigó original. Un exemple es 

dóna amb l’addició de fum de sílice [62]. 

A la figura 14 es pot apreciar com, a partir del mateix àrid reciclat (R11), es poden obtenir 

resistències a compressió superiors a les del formigó amb àrid natural. Els subíndexs 1 i 4 

es refereixen a formigó amb àrid natural, els 2 i 5 a formigó amb àrid reciclat i sorra 

natural, i els 3 i 6 a formigó amb tot l’àrid reciclat. Alhora, els subíndex 1,2 i 3 no tenen 

addicions, mentre que els 4, 5 i 6 contenen una addició del 10% en fum de sílice. 

 

 

 
Figura 14: Evolució de la resistència a compressió del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat [62] 
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Mòdul elàstic 

El mòdul elàstic resulta ser inferior en tots els casos, sobretot en substitucions tant d’àrid 
gruixut com fi [62,65]. 

A la figura 15 s’observa com la diferència entre les primeres i segones columnes no és tant 
accentuada com entre la segona i la tercera, és a dir, la diferència entre substituir l’arid fi o 
no fer-ho és molt major que en el cas de l’àrid gruixut. 

 
Figura 15: Mòdul d’elasticitat del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat [62 i elaboració pròpia] 

 

2.6.3 Durabilitat 

Resistència als cicles de glaç-desglaç 

Sempre que el formigó es dosifiqui amb quantitats adients d’airejant, la durabilitat en 

quant a la resistència dels cicles de glaç-desglaç serà correcte. 

Als resultats que es mostren a la figura 16 es va utilitzar un airejant en proporcions de 

400ml per cada 100kg de ciment per tal d’obtenir una quantitat nominal d’aire del 5.5%. 

Per tots els rangs de substitució d’àrid natural per àrid reciclat es constata un 

comportament molt bo del formigó d’alta resistència resultant, per sobre del límit del 90% 

del factor de durabilitat establert. 

 
Figura 16: Resistència als cicles de glaç-desglaç del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat [61] 
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Retracció per secat i fluència 

La retracció per secat del formigó d’alta resistència augmenta a mesura que ho fa el 

percentatge de substitució d’àrid natural per àrid reciclat, com posa de manifest la figura 

17. 

Del mateix estudi se’n dedueix que l’addició de fum de sílice redueix la fluència del 

formigó. Els subíndexs 1 i 4 es refereixen a formigó amb àrid natural, els 2 i 5 a formigó 

amb àrid reciclat i sorra natural, i els 3 i 6 a formigó amb tot l’àrid reciclat. Alhora, els 

subíndex 1,2 i 3 no tenen addicions, mentre que els 4, 5 i 6 contenen una addició del 10% 

en fum de sílice. 

 

 
Figura 17: Retracció del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat [62] 

 

Anàlogament al cas de la retracció, la figura 18 posa de manifest com el coeficient de 

fluència és major a mesura que s’augmenta el percentatge d’àrid reciclat. Alhora, amb 

l’addició de fum de sílice, el coeficient disminueix respecte al formigó sense addicions. 

 

 
Figura 18: Fluència del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat [62] 

 

Corrosió de l’acer dins del formigó 

La corrosió en els formigons augmenta amb la relació a/c i és de suposar que els formigons 

amb àrid reciclat demandin major quantitat d’aigua i el seu índex de corrosió sigui 

superior als altres. Així ho posa de manifest la figura 19. 
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Figura 19: Índex de corrosió del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat 

Atac per clorurs 

La difusió per clorurs en els formigons d’alta resistència disminueix a mesura que 

augmenta el percentatge de substitució de l’àrid gruixut. A la figura 20 es posa de manifest 

com també disminueix, de forma molt més accentuada, a mesura que es disenya un 

formigó amb una resistència a compressió major. 

      

Figura 20: Coeficient de difusió de clorurs del formigó d’alta resistència amb àrid reciclat [61] 

2.7 La travessa 

2.7.1 Introducció 

Les travesses són les encarregades de suportar els esforços provinents del carril i 

transmetre’ls a la capa inferior. Des de la invenció del ferrocarril, les travesses utilitzades 

eren de fusta degut a la seva facilitat d’obtenció i abundància. Amb l’aparició del formigó 

pretensat després de la segona guerra mundial, es van començar a fabricar les travesses 

amb aquest material. A elles se’ls hi atribueix, encara avui, una vida útil de fins a 3 vegades 

major respecte a les de fusta (estimada en 20 anys), a part d’un millor comportament 

resistent. 

Antigament, amb el pas dels vehicles, la fusta podia esberlar-se amb facilitat i deixar de 

fixar correctament els carrils, mentre que les travesses de formigó pre o postesat restaven 

quasi inalterades al llarg dels anys. Estudis posteriors han posat de manifest que no totes 
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les fustes són iguals, i que hi ha algunes varietats que tenen unes qualitats millors a les del 

formigó. 

Tot i així, donat que la separació entre dues travesses consecutives es situa entre els 50 i 70 

cm i les dimensions són aproximadament de 260x24x14 cm, la quantitat de fusta necessària 

per a construir i mantenir les vies seria molt elevada i requeriria la tala de molts arbres 

d’edat avançada, amb la qual cosa resultaria en un impacte massa elevat per al medi 

ambient. 

En l’actualitat, pràcticament totes les travesses de la xarxa ferroviària espanyola són de 

formigó, conservant-se les de fusta en algunes estacions i vies secundàries en les quals 

segueixen essent útils gràcies al seu fàcil maneig (80 Kg en front dels 180 Kg de les 

travesses de formigó bibloc o els 300 Kg de les monobloc), la possibilitat de reutilització i 

el bon comportament en front dels descarrilaments. 

Als voltants de l’any 2005 van començar a aparèixer amb força països interessats en la 

possibilitat de fabricar travesses de plàstic reciclat (poliestirè i polietilè). Entre aquests 

països s’hi troben Anglaterra, Alemanya i Estats Units. En aquest darrer, 1.5  milions de 

travesses de plàstic es trobaven instal·lades en les seves vies al 2010.  

Diferents estudis realitzats fins al moment [66], atribueixen a aquest tipus de travessa unes 

bones característiques en comparació a les tradicionalment utilitzades. Entre aquestes 

qualitats destaquen: 

- Una llarga vida útil, similar a la de travesses de formigó 

- Una resistència igual o superior a aquestes 

- Un pes reduït, similar al de les travesses de fusta 

- Una reducció important dels sorolls provocats durant el pas dels vehicles 
ferroviaris. 

2.7.2 La travessa de formigó 

 A Europa, on la major part dels països utilitzen l’ample de via internacional tant per als 

trens convencionals com d’alta velocitat, sorprèn veure com les semblances entre la 

infraestructura es limita al tipus de carril. Tots els altres elements són diferents per a cada 

país, i entre ells s’hi troba la travessa. 

La principal característica que defineix una travessa és la seva àrea de recolzament amb la 

capa de balast. Depenent del país i del tipus de línia ferroviària es donen diferents valors, 

situant-se la majoria al voltant de 2400 cm2 en el cas de les línies convencionals, i 3000 cm2 

en les línies d’alta velocitat.[67] 
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Avui en dia hi ha dos grans grups de travessa de formigó:  

La travessa biblioc, (popularment anomenada RS en honor al seu inventor, Roger 

Sonneville) utilitzada principalment a França: 

 

Figura 21: Travessa bibloc [68] 

La travessa monobloc, utilitzada a països com Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Espanya: 

 

Figura 22: Travessa monobloc [68] 

Les travesses han de resistir grans esforços de curta durada i molt repetitius. Per aquest 

motiu és necessari utilitzar un formigó d’alta resistència i una estructura d’acer pre o 

postesat que ajudi a reduir els danys causats per la fatiga. 

2.7.3 Especificacions tècniques del formigó de les travesses 

Com es comentava, cada país ha anat desenvolupant al llarg de la vida del ferrocarril, el 

seu propi disseny de la infraestructura, i en igual mesura, cada país ha desenvolupat la 

seva pròpia normativa respecte als requisits que han de complir els diferents components 

d’aquesta. 

Les especificacions de les diferents normatives són les següents: 
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2.7.3.1 Especificació AAC [69]: 

Els assaigs realitzats a les provetes cúbiques hauran de complir amb les següents 

resistències mínimes: 

- 24 hores: 30 MPa 

- 7 dies: 45 MPa 

- 28 dies: 60 MPa 

Per aprovar-ne la producció serà necessari que la resistència característica a 28 dies superi 

els 60 MPa, no donant-se, en cap dels assaigs, una resistència inferior a 51 MPa. 

2.7.3.2 Especificació Índia [70]: 

La normativa d’aquest país distingeix entre dos tipus de dosificacions en els formigons per 

a travesses, depenent de la quantitat de ciment que incorporin per metre cúbic. 

M55: quantitat de ciment menor a 350 kg/m3. 

M60: quantitat de ciment menor a 500 kg/m3. 

Es requereix la fabricació de 80 provetes cúbiques de 15 cm de costat fabricades en 10 

tongades de 8 provetes cadascuna. De cada tongada, la meitat de provetes es curaran al 

vapor i l’altra meitat en aigua. Crida l’atenció el fet de prohibir, explícitament, l’ús d’aigua 

de mar. 

Els valors mínims requerits es mostren a la taula 3. 

Taula 3: Valors mínims a compressió de l’Especificació Índia 

Característica M55 M60 

Resistència a compressió 

(curat al vapor) 
40 MPa 40 MPa 

Resistència mínima a compressió 

a 15 dies (curat en aigua) 
55 MPa 60 MPa 

Coeficient de variació màxim 7% 7% 

 

Tant sols es permet que 1 de les 40 provetes curades en aigua tingui una resistència menor 

a la indicada per la taula anterior. 

2.7.3.3 Australian Standard [71]: 

Aquesta especificació demana una resistència a compressió a 28 dies superior a 50 MPa i 

una densitat del formigó saturat amb superfície seca entre 1800 i 2600 kg/m3. 
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2.7.3.4 Especificació espanyola [72]: 

Aquesta especificació és una de les que limita més les propietats del formigó, tant en la 

seva composició com en els assaigs de les provetes. Les exigències són les següents: 

Dosificació mínima de ciment: 300 Kg/m3. 

Relació aigua/ciment menor a 0,45. 

Resisència mínima a compressió a 24 hores: 

 46 MPa en provetes cúbiques de 15 cm de costat 

Resistència mínima a compressió a 28 en provetes cúbiques: 

 59 MPa per a cubs de 20 cm de costat* 

 60 MPa per a cubs de 15 cm de costat* 

*La diferència entre els valors obtinguts en les provetes cúbiques anteriors no 

podrà excedir els 18 MPa. 

Resistència mitjana a flexo-tracció a 7 dies: 

6.5 MPa per a provetes prismàtiques de 15 x 10 x 70 cm* 

* En cap de les provetes assajades el valor serà inferior a 5.1 MPa.  

Resistència mitjana a tracció indirecta a 28 dies (pel mètode d’assaig brasiler): 

4.5 MPa per a provetes cilíndriques de Ø15 x 30 cm 

2.7.4 El manteniment de les vies 

Les vies de ferrocarril requereixen unes qualitats geomètriques per tal de garantir el 

confort i la seguretat dels vehicles que per ella hi circulen. Aquestes qualitats es veuen 

alterades al llarg del temps a causa dels esforços que exerceix el trànsit i es fa necessària 

una inspecció cíclica. 

Hi ha diferents tipus de vehicles i brigades a peu que avaluen periòdicament l’estat de la 

via. Entre els vehicles s’hi troba el d’auscultació, que proporciona dades sobre la qualitat 

geomètrica de la via, paràmetre clau en la decisió d’intervenir per tal de corregir 

l’alineació i possibles desnivells creats amb el pas dels vehicles ferroviaris. 

La renovació de les travesses no es fa de forma sistemàtica, sinó que s’actua en funció d’un 

anàlisis visual cada cert temps. El procediment habitual en països com França consisteix 

en transportar, juntament amb els vehicles d’auscultació, un vagó amb travesses noves. 

D’aquesta manera, si al llarg del trajecte s’observa una travessa en mal estat o alguna es 
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trenca durant les operacions de manteniment (bateig, anivellament, etc.), es passa a fer la 

substitució de les travesses fora d’ús. 

Per tant, el manteniment de les vies fa necessària la producció de noves  travesses de 

formigó que substitueixin les existents que queden fora d’ús, alhora que cal trobar alguna 

solució per aquestes travesses reemplaçades. 

Hi ha empreses de reciclatge de travesses de formigó que trituren aquestes de tal manera 

que per una part n’obtenen la part metàl·lica i per l’altra uns àrids que s’utilitzen 

posteriorment com a tot-u en projectes de carreteres. 

Actualment, en la licitació de projectes de renovació de vies, es valora de forma important 

el fet d’incloure quin serà el tractament que es donarà a les travesses extretes. D’igual 

forma, també es valoraria molt positivament el fet d’utilitzar noves travesses fabricades a 

partir d’àrid reciclat. 

És en aquest punt quan cal preguntar-se la possibilitat d’obtenir una travessa de formigó a 

partir d’àrids reciclats, provinents d’altres travesses. 
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Capítol 3 

 

Materials i metodologia 

 

3.1 Introducció 

En aquest capítol es detallarà el procés seguit per a l’estudi de les característiques del 
formigó reciclat. A partir de 3 tipologies d’àrids reciclats, s’estudiaran les seves 
característiques físiques i es fabricaran una sèrie de formigons amb diferents percentatges 
de substitució. Estudiant-ne les propietats mecàniques es pretén analitzar la seva possible 
aplicació com a noves travesses de formigó per a línies de ferrocarril, complint la 
normativa vigent indicada a l’especificació espanyola (apartat 2.7.3) 

Els àrids reciclats es diferencien segons el seu origen, en el nostre cas provenen de la 
trituració per matxuqueig de formigons de 40 MPa, 60 MPa i de travesses de ferrocarril 
fora d’ús. Alhora, per cadascuna de les procedències es faran 4 fabricacions, amb 
substitucions del 0, 20, 50 i 100%. 

Les fases en les que es divideix l’estudi són les següents: 

- Fase preliminar: Consta de la realització vàries fabricacions amb els mateixos 
materials utilitzats a la planta d’SPF a Sagunt (València), tot variant-ne la 
dosificació lleugerament. D’aquesta manera es pretén determinar la dosificació 
patró a seguir per la resta de l’estudi. També es van fer les fabricacions dels tres 
tipus d’àrid reciclat, amb substitucions del 20, 50 i 100%, a excepció de la 
substitució del 100% d’àrid reciclat de 40MPa degut a la manca d’aquest  material 
durant la realització d’aquesta fase (posteriorment ja es disposaria d’ell). No es 
fixa la relació a/c per tal de conèixer el comportament del formigó reciclat i 
ajustar-ne paràmetres com la humitat de l’àrid reciclat, la relació a/c i quantitat 
d’additiu. 

- Primera fase: A partir dels valors obtinguts a la fase experimental es va fixar la 
relació a/c efectiva de la mostra patró en 0.287. 
D’aquesta manera es poden comparar totes les característiques de cadascuna de 
les fabricacions. Degut a les limitacions existents en quant a les dimensions de 
l’amassadora i maquinària del laboratori, ha sigut necessari dividir aquesta fase en 
dues parts. La primera correspon a la determinació de les propietats físiques i 
l’altra a les propietats físiques i la durabilitat. A aquesta segona fabricació s’ha 
afegit a les provetes la nomenclatura “/1B” al final de la nomenclatura habitual 
usada. 
Les dosificacions de cada tipus de formigó són iguals en totes les fabricacions, tot i 
així, el fet que pugui haver-hi diferències entre les dues fabricacions es va avaluar a 
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partir de la fabricació addicional de provetes cúbiques de 15 cm de costat a assajar 
als 28 dies. En tots els casos les diferències entre les fabricacions de la mateixa 
dosificació van ser petites i es va considerar que les amassades eren idèntiques. 
Addicionalment es va afegir la fabricació de formigons amb una substitució de 
l’àrid fi natural per àrid ceràmic reciclat en els percentatges del 15 i el 30%. 

 

3.2 Caracterització dels materials 

3.2.1 Ciment 

El ciment utilitzat en totes les fabricacions és un CEM I 52.5 R baix en àlcalis (SO3≤ 
3.4%) amb una especificació addicional certificada (Na2O + 0.658 K2O) < 0.60 %. En tots 
els casos es compleix l’especificació requerida per la norma UNE EN 197-1. 

La composició del ciment es mostra a la taula següent: 

Taula 4: Propietats del ciment CEM 52.5 R 

 
Especificació Valor mitjà 

Clínker (%) - 98 

Component minoritari (%) - 2 

Pèrdua al foc (%) < 5 0.9 

Residu insoluble (%) < 5 0.5 

Clorurs, Cl- (%) < 0.1 0.01 

Sulfats, SO3 (%) < 4 2.67 

Àlcalis (%) - 0.5 

Expansió (mm) < 10 0.7 
 
 

Taula 5: Percentatges del contingut del ciment CEM 52.5 R 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Cl- SO3 
21.75 3.38 4.55 64.65 1.63 0.64 0.01 2.66 

 
La taula següent mostra les principals característiques, obtingudes pel fabricant a partir 
d’assajar-ne 105 mostres: 

 
Taula 6: Resistència i enduriment del ciment CEM 52.5 R 

Paràmetre Especificació Valor mitjà Desviació típica 

Resistència a 2 dies (Mpa) > 30 34.7 1.54 

Resistència a 28 dies (Mpa) > 52.5 65.6 1.78 

Inici de l’enduriment (minuts) > 45 262 35 

Final de l’enduriment (minuts) < 720 361 40 
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3.2.2 Àrids  

Els àrids utilitzats els diferenciem en dos grans grups en funció de la seva mida, situant el 
valor de separació en els 4mm que és l’habitual per diferenciar sorres i graves. 

Hi haurà dos tipus de sorres naturals de riu: una amb mida d’entre 0 i 2mm i l’altra d’entre 
0 i 4 mm. També s’utilitzarà una reciclada ceràmica. En el cas de les graves tenim dos tipus 
de naturals: una de riu de mida entre 4 i 11 mm i l’altra dolomítica triturada amb mida 
d’entre 4 i 10 mm. També s’utilitzaran tres tipus de grava reciclades: formigó de 40 MPa, 
formigó de 60 MPa i travesses de formigó fora d’ús. 

En la caracterització següent es diferencia els percentatges obtinguts en sorres i graves, 
tant naturals com reciclades per tal de facilitar-ne la comparació. 

3.2.3 Granulometria 

Aquest paràmetre es determina a partir del mètode del tamisat indicat a la norma UNE-
EN933-1 i els tamisos indicats a la norma UNE-EN 933-2. 

A partir d’unes mostres amb una massa mínima en funció de la seva mida màxima de 
partícules, es tamisa cadascuna d’elles amb una vibració determinada i el temps necessari 
per assumir que totes les partícules estan retingudes al tamís que li correspon. 

Els resultats presentats a les figures 23 i 24 van ser obtinguts a partir de la mitjana de 3 
mostres diferents. 

Sorres 

 
Figura 23: Granulometria de les sorres 
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Graves 
 

 
Figura 24: Granulometria de les graves 

 
3.2.4 Densitat i absorció 

Ambdós paràmetres s’han determinat a partir del mètode del picnòmetre, indicat a la 
norma UNE-EN 1097-6. El mateix assaig té la mateixa forma de procedir, si bé, en funció 
de la mida de les partícules, el rentat inicial es fa amb uns o altres tamisos. En el cas de les 
sorres s’eliminen les partícules majors a 4 mm i inferiors a 0,063 mm, mentre que en el cas 
de les graves s’eliminen les partícules menors a 4 mm.  

Rentada la mostra, es submergeix durant 24 hores. Amb les partícules saturades es 
procedeix a secar-ne la superfície. Mentre que la superfície de les graves es pot assecar 
amb una tovallola, en el cas de les sorres és necessari utilitzar un assecador i anar assecant 
la mostra homogèniament fins que la cohesió entre els grans permeti desmuntar un petit 
con amb un lleuger cop a la seva part superior. Un cop aconseguida la situació de 
saturació i superfície seca es procedeix de la següent manera: 

Primerament es pesa un picnòmetre ple d’aigua (M3), després se n’hi treu una quantitat 
d’aproximadament la meitat de l’aigua que conté i es torna a pesar (R1) per posteriorment 
afegir-hi l’àrid saturat amb la superfície seca i tornar a pesar (R2). La diferència entre R2-
R1 és la massa de l’àrid saturat i la superfície seca (M1). S’acaba d’omplir el picnòmetre 
d’aigua fins al mateix nivell inicial i es pesa (M2). Per últim queda pesar el pes de la 
mostra seca, després de 24 hores a l’estufa. 

Densitat aparent de les partícules:     �� = ��
��

���(�
���)
 

Densitat de les partícules després de l’assecat en l’estufa:  �� = ��
��

���(�
���)
 

Densitat de les partícules saturades amb la superfície seca: ���� = ��
��

���(�
���)
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Coeficient d’absorció d’aigua:      �� =	
���·(�����)

��
 

La mitjana d’entre 3 mostres per a cada tipus de sorra i grava es presenta a les següents 
taules. 

Sorres 

Taula 7: Densitat i absorció de les sorres 

Paràmetre Sorra 0-2 Sorra 0-4 Sorra ceràmica 

Densitat Aparent (ρa) 2.57 2.70 2.81 

Densitat seca (ρrd) 2.50 2.57 2.00 

Densitat saturat (ρsss) 2.53 2.62 2.29 

Coeficient d'absorció (WA) 1.02 1.93 14.37 

 
  
Graves 
 

Taula 8: Densitat i absorció de les graves 

Paràmetre Grava 
4-11 

Grava 
4-10 

A.R. 
40MPa 

A.R. 
60MPa 

A.R. 
Travesses 

Densitat Aparent (ρa) 2.71 2.84 2.66 2.70 2.73 

Densitat seca (ρrd) 2.61 2.68 2.30 2.39 2.47 

Densitat saturat (ρsss) 2.65 2.74 2.44 2.51 2.57 

Coeficient d'absorció (WA) 1.29 2.13 5.91 4.90 3.74 

 
Es posa de manifest la menor densitat i major absorció dels àrids reciclats respecte als 
àrids naturals, com ja era d’esperar segons l’estat de l’art (apartat 2.3.2). En el cas de la 
sorra ceràmica s’observa un coeficient d’absorció elevadíssim. 

En tots els casos el percentatge d’absorció dels àrids gruixuts està per sota del límit de 7% 
que indica la norma EHE [18]. 

3.2.5 Coeficient de Los Ángeles 

Aquest paràmetre determina quina és la resistència a desgast i abrasió de l’àrid gruixut i 
s’obté a partir de l’assaig indicat a la norma UNE EN-1097-2. 

Es tamisa la mostra per les mides 10, 6.3 i 5mm, de tal manera que el material retingut al 
tamís 10 i el que passa pel tamís 5 són descartats de cara a l’assaig,  fins a obtenir 2.5 kg de 
cadascuna de les fraccions (10-6.3 i 6.3-5 mm). 

A continuació es col·loquen les fraccions conjuntament en un cilindre d’acer que conté 8 
boles d’acer de dimensions entre 46.38 i 47.66 mm de diàmetre i entre 390 i 445 grams.  

Es fa girar el cilindre en l’eix horitzontal, a una velocitat d’entre 30 i 33 rpm. Al cap de 15 
minuts s’extreu la mostra, es tamisa per la mida 1.6 mm i tot aquell material retingut es 
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renta en aigua, s’asseca després en estufa a temperatura de 110ºC fins a massa constant 
(M). 

El coeficient de Los Ángeles es calcula, llavors, de la següent manera: 

�. �.=
5000 − �

5000
· 100 

Com més elevat sigui aquest coeficient, significarà que els àrids són de pitjor qualitat 
respecte als que obtinguin valors inferiors. Els resultats obtinguts es mostren a la taula 9. 

Taula 9: Coeficient de Los Ángeles dels àrids gruixuts 

Paràmetre Grava 4-11 Grava 4-10 A.R. 40MPa A.R. 60MPa A.R. Travesses 

Coeficient de L.A. 19.61 24.77 24.31 25.24 24.01 

 

S’observa com la grava 4-11 obté un valor inferior a la resta, amb la qual cosa serà l’àrid 
més resistent a l’abrasió d’entre els avaluats. La grava 4-10 obté valors baixos en 
comparació a la resta, mentre que la l’àrid reciclat provinent de travesses té un valor bo. 

Sorprèn el menor coeficient de Los Ángeles en el cas de l’àrid reciclat de 40 MPa respecte 
del de 60 MPa. Això pot ser degut al fet que en la trituració del formigó del primer s’hagin 
desprès més partícules de morter que en el segon, havent-hi menor percentatge de 
partícules susceptibles de ser trencades amb facilitat durant l’assaig. 

3.2.6 Índex de llenques 

L’índex s’obté segons la normativa UNE EN 933-3. Es prenen 3 mostres per cada tipus de 
grava i es tamisa en les mides 12.5, 10, 8, 6.3, 5 i 4 mm per després pesar cadascuna de les 
fraccions retingudes (Mi1). 

Depenent de la mida de cada fracció es fa passar per un tamís de barres cilíndriques amb 
major o menor obertura, segons la norma. Les partícules retingudes en cadascun dels 
tamisos cilíndrics es pesa (Mi2)per tal d’obtenir el coeficient de llenques com: 

�. �. =
∑� !

∑� �

· 100 

Els resultats obtinguts són els que es mostren a la taula 10. 

Taula 10: Índex de llenques dels àrids gruixuts 

 
Grava 4-11 Grava 4-10 A.R. 40MPa A.R. 60MPa A.R. Travesses 

Índex de llenques 17.71 7.81 9.59 13.57 16.53 

 
Els valors de la grava 4-11 i de l’àrid reciclat provinent de travesses són els més elevats i, 
per tant, les seves partícules tendeixen a ser més allargades que en els altres casos. Les 



  Capítol 3 – Materials i metodologia 

49 

 

partícules més arrodonides es troben per als casos de la grava 4-10 i l’àrid reciclat 
provinent de formigó de 40 MPa. 

3.2.7 Additiu 

L’additiu utilitzat en totes les fabricacions és el Sika Viscocrete 20 HE. Es defineix com un 
superplastificant ideal per a grans reduccions d’aigua en l’amassat, formigons d’alta 
resistència amb una alta resistència inicial i baixa permeabilitat. 

Algunes de les seves característiques són una densitat relativa de 1.085, contingut en sòlids 
del 40% i un PH de 4.5. 

La seva dosificació es recomana que es trobi entre el 0.5 i l’1.5% en pes del conglomerant, 
amb la possibilitat d’augmentar-ne el percentatge en cas que fos necessari. 

 

3.3 Fabricació del formigó 

La fabricació i curat dels formigons es farà segons la norma UNE EN 12390-2. 

3.3.1 Preparació dels materials 

Com s’ha vist a l’apartat 3.2.4, la major absorció que es dóna en els àrids reciclats fa idoni 
treballar amb relacions a/c efectives, és a dir, calcular la quantitat d’aigua que es vol que 
reaccioni amb el ciment i sumant-li la que serà absorbida pels àrids reciclats. 

Per aquest motiu, amb un dia d’antelació a la fabricació dels formigons, es mullen els àrids 
reciclats de forma el màxim uniformement possible. Així es redueix, com  s’indica a 
l’apartat 2.4.1, l’absorció que tindran els àrids reciclats en el moment de l’amassat. Minuts 
abans de la fabricació se’n calculen les humitats i es descomptava de l’aigua a afegir a la 
mescla. 

En el cas de l’àrid ceràmic es va optar per no mullar-lo amb antelació a la fabricació, ja 
que si no es formava una pasta densa i de difícil mescla amb la resta de components, amb 
la qual cosa el formigó resultant hagués resultat poc homogeni. 

3.3.2 Dosificació 

La dosificació de cadascun dels formigons fabricats es va realitzar pel mètode de Fuller. 
Com s’ha vist a l’apartat 3.2.3, la granulometria de les graves naturals i reciclades és 
semblant i no ha donat variacions significatives en la dosificació per Fuller. 

A continuació es detallen les dosificacions realitzades en les diferents fases, juntament 
amb els valors de les humitats dels àrids i les relacions a/c, tant total com efectiva. 

Abans, per tal de poder començar a identificar els diferents formigons, es defineix la 
nomenclatura utilitzada a la taula 11. 
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Taula 11: Nomenclatura dels formigons 
Tipus de formigó Nomenclatura 
Convencional TR-HC 
Substitució del 20% per àrid de 40 MPa TR-HR-20-40MPa 
Substitució del 50% per àrid de 40 MPa TR-HR-50-40MPa 

Substitució del 100% per àrid de 40 MPa TR-HR-100-40MPa 

Substitució del 20% per àrid de 60 MPa TR-HR-20-60MPa 

Substitució del 50% per àrid de 60 MPa TR-HR-50-60MPa 

Substitució del 100% per àrid de 60 MPa TR-HR-100-60MPa 

Substitució del 20% per àrid de travesses TR-HR-20-TRAV 

Substitució del 50% per àrid de travesses TR-HR-50- TRAV 

Substitució del 100% per àrid de travesses TR-HR-100- TRAV 

 
 
3.3.2.1 Fase preliminar: 
Com es comentava en la introducció d’aquest capítol, l’objectiu d’aquesta fase era 
identificar la dosificació patró del formigó convencional i els paràmetres d’humitat, relació 
a/c i quantitat d’additiu en els formigons amb àrid reciclat. 
Les dosificacions de la fase preliminar es mostren a la taula 12, en unitats de kg/m3. 

Taula 12: Dosificacions de la fase preliminar 

Formigons 
Sorra 

0-2 
Sorra 

0-4 
Grava 
4-11 

Grava 
4-10 

A.R. Ciment 
a/c 

total 
a/c 

efectiva 
Additiu 

(%) 

TR-HC-P1 207.5 713.9 298.0 793.1 - 380 0.373 0.320 1.368 

TR-HC-D1 207.5 713.9 298.0 793.1 - 380 0.354 0.258 1.930 

TR-HC-D2 207.5 713.9 298.0 793.1 - 380 0.362 0.266 2.219 

TR-HC-D3 207.5 713.9 298.0 793.1 - 380 0.382 0.287 1.500 

TR-HC-D4 201.0 674.7 286.3 743.6 - 380 0.340 0.286 1.500 

TR-HC-D5 198.9 667.7 283.3 735.9 - 380 0.360 0.306 1.500 

TR-AR-20-trav 207.5 713.9 238.4 634.5 212.5 380 0.384 0.287 1.500 

TR-AR-50-trav 207.5 713.9 149.0 396.6 531.3 380 0.401 0.287 1.500 

TR-AR-100-trav 207.5 713.9 - - 1062.0 380 0.439 0.287 1.500 

TR-AR-20-60mpa 207.5 713.9 238.4 634.5 210.2 380 0.393 0.287 1.500 

TR-AR-50-60mpa 207.5 713.9 149.0 396.6 525.4 380 0.419 0.287 1.500 

TR-AR-100-60mpa 207.5 713.9 - - 1050.3 380 0.476 0.287 1.500 

TR-AR-20-40mpa 207.5 713.9 238.3 634.2 206.9 380 0.370 0.287 1.500 

TR-AR-50-40mpa 207.5 713.9 148.9 396.4 517.4 380 0.409 0.287 1.500 

 
Es va observar que els àrids no podien estar sobresaturats, ja que aquest fet donava una 
mala adherència entre l’àrid i la pasta de ciment, obtenint una gran variabilitat de la 
resistència a compressió a les 24 hores. 

3.3.2.2 Primera fase: 

Les dosificacions de la primera fase es mostren a la taula 13, en unitats de kg/m3. 
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Taula 13: Dosificacions de la primera fase 

Formigons 
Sorra 

0-2 
Sorra 

0-4 
Grava 
4-11 

Grava 
4-10 

A.R. Ciment 
a/c 

total 
a/c 

efectiva 
Additiu 

(%) 

TR-HC-D6 215.5 711.7 302.1 302.1 - 380 0.356 0.287 1.500 

TR-HR-20-40MPa 215.2 711.8 241.6 627.6 187.8 380 0.363 0.287 1.500 

TR-HR-50-40MPa 215.2 711.8 151.1 392.3 469.4 380 0.392 0.287 1.500 

TR-HR-100-40MPa 215.2 711.8 - - 938.8 380 0.439 0.287 1.500 

TR-HR-20-60MPa 215.2 711.8 241.6 627.6 195.0 380 0.386 0.287 1.500 

TR-HR-50-60MPa 215.2 711.8 151.0 392.2 487.5 380 0.360 0.287 1.500 

TR-HR-100-60MPa 215.2 711.8 - - 975.1 380 0.438 0.287 1.500 

TR-HR-20-trav 215.2 711.8 241.6 627.6 202.0 380 0.385 0.287 1.500 

TR-HR-50-trav 215.2 711.8 151.0 392.2 505.1 380 0.360 0.287 1.500 

TR-HR-100-trav 215.2 711.8 - - 1010.2 380 0.425 0.287 1.500 

TR-HR-15-cerm 182.9 605.0 302 784.5 108.6 380 0.361 0.287 1.500 

TR-HR-30-cerm 150.6 498.2 302 784.5 217.2 380 0.360 0.287 1.500 

 

3.3.3 Amassat 

El procés a realitzar per fer la mescla s’inicia humitejant el tambor d’amassat per tal 
d’evitar que les partícules més fines hi quedin adherides. 

Degut a que durant la barreja les partícules petites tendeixen a baixar i les grans a pujar, 
primer s’introdueixen les partícules gruixudes (figura 25). Tot seguit s’incorpora el ciment 
i es mescla durant pocs segons amb una petita quantitat d’aigua. 

Passat aquest temps s’aboquen les sorres i es torna a amassar afegint més aigua però 
reservant-ne una petita quantitat. Aquesta aigua es mescla amb l’additiu i es reserva a un 
costat. 

Al cap de 2 minuts d’amassar, es deixa reposar 1 minut per després afegir l’aigua reservada 
i continuar amassant 2 minuts més. Transcorregut aquest temps es suposa que la mescla és 
homogènia (figura 26). 
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Figura 25: Col·locació de l’àrid gruixut primer      Figura 26: Mescla ja homogènia després del mesclat 

 

3.3.4 Con d’Abrams 

Un cop finalitzada la mescla i abans de procedir a l’omplerta de les provetes es realitza un 
con d’Abrams per avaluar la consistència del formigó fresc. 

Es col·loca una placa metàl·lica a la part inferior del con estandarditzat. Durant el procés 
s’ha de fer pressió per tal d’evitar que el material pugui sortir pels espais que poden crear-
se entre el con i la placa. 

El procediment consta en omplir el con en 3 etapes, introduint una barra 25 vegades i de 
manera uniforme a la finalització de cadascuna d’elles. 

Un cop finalitzat el procediment es retira el con i es mesura el descens de la part superior 
(figura 27). 

La taula 14 mostra quina és la consistència del formigó fresc en funció de la mesura del 
descens del con. 

Taula 14: Tipus de consistència del formigó fresc 
Tipus de consistència Assentament (cm) 

Seca (S) 0-2 
Plàstica (P) 3-5 
Blanda (B) 6-9 
Fluida (F) 10-15 

Líquida (L) 16-20 
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Figura 27: Mesura de l’assentament del con d’Abrams 

 
3.3.5 Omplerta i compactació de les provetes 

Un cop realitzat el con d’Abrams es reintrodueix el material al tambor i es mescla uns 
segons més abans de procedir a omplir les provetes. 

Amb una pala s’omplen les provetes aproximadament a la meitat de la seva capacitat i tot 
seguit es vibren. El temps de vibrat depèn de la facilitat amb la que s’observa, a simple 
vista, que el material allibera les bombolles d’aire del seu interior. Després de vibrar la 
proveta mig plena, s’acaba d’omplir i es torna a vibrar. 

L’omplert de les provetes s’ha fet en sèrie, de forma que primer s’omplien totes les 
provetes fins la meitat i posteriorment s’acabaven d’omplir en el mateix ordre que s’havien 
omplert al primer cicle. 

En alguns casos, degut a la baixa relació a/c utilitzada, durant l’omplerta de les provetes 
s’ha hagut de tornar a activar l’amassadora per tal de que el formigó no s’endurís i fos més 
senzilla la seva divisió i extracció amb la pala. 

Un cop vibrades les provetes s’enrasen per tal de deixar la superfície de contacte amb 
l’exterior el màxim de llisa possible. 

Quan totes les provetes estan finalitzades (figura 28) es procedeix a tapar-les amb una tela 
humida per tal d’evitar l’evaporació de la seva aigua superficial. Les provetes restaran així 
unes 24 hores abans de procedir al seu desemmotllat. 
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Figura 28: Finalització del procés de fabricació 

 

3.3.6 Desemmotllat, marcatge i conservació de les provetes 

Passades les 24 hores es procedeix a l’extracció de les provetes. Amb cura de no malmetre 
el formigó ni els motlles, es retiren les provetes de l’interior dels últims. 

Seguidament es marquen les provetes amb retolador permanent i segons la nomenclatura 
enunciada a la taula 13. 

Finalment es guarden a la cambra d’humitat (figura 29) per tal de conservar-les en un 
ambient humit fins a la realització dels assaigs corresponents. 

 

 
Figura 29: Curat de les provetes a la cambra humida 
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Les característiques d’aquesta cambra són d’una humitat d’entre el 95 i el 100% i una 
temperatura d’entre 21ºC i 23ºC. 

Cal procurar col·locar les provetes de forma ordenada en funció de les dates a les que es 
retiraran per fer els assaigs corresponents. D’aquesta manera s’evita la reordenació 
contínua cada cop que es realitza un assaig. 

Igualment es procura no apilar massa les provetes entre elles, garantint que les seves 
parets estan en contacte amb l’atmosfera humida de dins la cambra. 
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Capítol 4 

 

Assaigs en el formigó endurit 

 

Aquest capítol recull els diferents assaigs que es realitzaran als formigons fabricats. Com 

s’ha anat comentant, els assaigs es dividiran segons si la finalitat de l’assaig és determinar 

les propietats físiques, mecàniques o la durabilitat del formigó. 

4.1 Assaigs de les propietats físiques 

4.1.1 Assaig de densitat, absorció i poros accessibles 

Per aquest assaig s’utilitzen provetes cúbiques de 10 cm de costat, seguint el que indica la 
norma ASTM C642-97. El procediment comença pesant la mostra tant bon punt és 
desemmotllada. Tot seguit s’introdueix en un forn a 110ºC durant 24 hores i es deixa 
refredar a una temperatura de 20-25ºC abans de tornar-ne a obtenir el pes. 

Si la variació entre ambdós pesos és inferior al 0.5% es considera que la mostra és seca i es 
procedeix al següent pas. En cas contrari es torna a introduir la mostra 24 hores més al 
forn. S’assigna el valor A (pes sec) a l’últim dels pesos anotats per qualsevol de les dues 
vies 

El següent pas consta d’introduir la mostra en aigua durant un mínim de 48 hores. Cada 24 
hores, a partir del moment de la immersió, s’asseca la superfície de la proveta i es compara 
amb el pes anotat amb el de 24 hores abans. En el moment que la diferència entre ambdós 
pesos sigui menor al 0.5% del valor de l’últim, s’assignarà B (massa saturada després 
d’immersió) a aquest darrer. 

La mostra saturada es submergeix dins un recipient i es fa bullir en aigua durant 5 hores. 
A continuació es deixa refredar a temperatura d’entre 20 i 25 ºC, s’asseca la superfície i es 
pesa de nou. A aquest per se li assignarà C (massa saturada després de bullir). 

Finalment es pesa la massa en aigua, a la qual se li assigna D (massa aparent després de 
bullir), i es dedueixen les següents expressions: 

WAdi: Absorció després de la immersió (%)   [(B-A)/A]·100 

 WAdib: Absorció després de la immersió i bullit (%)   [(C-A)/A]·100 

 �as: Densitat aparent seca (kg/m3)    g1 = [A/(C-D)] · ρ 

 �adib: Densitat aparent després d’immersió i bullit (kg/m3):  [C/(C-D)] · ρ 

 �a: Densitat aparent (kg/m3):      g2 = [A/(A-D)] · ρ 
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 Vp: Volum dels poros accessibles (%):    [(g2-g1)/g2 ]·100 

 

4.2 Assaigs de les propietats mecàniques 

4.2.1 Assaig a compressió 

Aquest assaig es va realitzar a diferents provetes en les fases preliminar i primera. Les 
provetes cúbiques de 15 cm s’assajaven a les edats de 24 hores, 7 i 28 dies, mentre que les 
provetes cilíndriques de Ø10x20 cm ho feien tant sols als 28 dies. 

L’assaig consisteix en calcular la resistència a compressió mitjançant una premsa. Aquesta 
proporciona una força de compressió a la proveta que augmenta de forma constant fins al 
seu trencament (figura 30). Un ordinador connectat a la premsa permet mesurar la força 
aplicada i la deformació produïda en la proveta al llarg de l’assaig. 

Finalment el programa ens proporciona la resistència final i el gràfic força-deformació, 
equivalent al tensió-deformació si es divideix per la superfície d’aplicació de la força 
(figura 31). 

 

             

Figura 30: Proveta després de trencar a compressió     Figura 31: Full de resultats del trencament a compressió 

Cal garantir el repartiment uniforme de la càrrega aplicada sobre tota la superfície de 
contacte entre proveta i premsa. Aquest fet no és un problema en el cas de les provetes 
cúbiques, on tant sols la cara superior presenta rugositats, però sí que ho és en les provetes 
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cilíndriques. Aquest fet es soluciona mitjançant la col·locació de morter de sofre damunt la 
superfície rugosa. 

4.2.2 Assaig a tracció indirecta (Assaig Brasiler) 

Aquest assaig es porta a terme en 3 provetes cilíndriques de Ø10x20 cm als 28 dies d’edat. 
Com recull la normativa UNE 83-306-85, la proveta és col·locada de forma horitzontal i la 
càrrega de compressió s’aplica en perpendicular a l’eix de simetria de la mostra. 

Com en el cas de l’assaig a compressió, la càrrega s’augmenta linealment amb el temps fins 
a la ruptura de la proveta. 

Finalment, el valor resultant de tracció indirecta (fti) es calcula com: 

��� �
2 � �
	 � 
 � �

 

On: 

P: càrrega aplicada     l: longitud de la proveta 

d: diàmetre de la proveta 

4.2.3 Assaig a flexo-tracció 

En aquest assaig s’avalua la resistència a flexo-tracció de provetes prismàtiques de 
dimensions 10x10x40 cm a 7 dies d’edat. Com marca la normativa UNE 83-305, l’assaig 
consisteix en aplicar una càrrega de flexió a les provetes fins a produir-ne el trencament. 

Aquesta càrrega s’aplica amb l’ajuda d’un mecanisme sobre el qual es recolza la proveta 
prismàtica, de manera que la càrrega s’aplica mitjançant rodets d’acer de Ø20 mm sobre 
dos punts situats en els plans que divideixen la proveta en 3 parts iguals de 10 cm de 
llargària. La càrrega total F es divideix, per tant, en dues parts iguals a cada terç de la 
proveta. 

Aquesta distribució de càrregues provoca moment constant en el terç central (figura 32) 

 
Figura 32: Distribució de moments sobre la proveta en l’assaig a flexo-tracció 
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La velocitat a la que s’incrementa la força aplicada és de 0.05 MPa/s (equivalent a 0.16 
kN/s). 

El valor de la resistència a flexo-compressió s’obté a partir de la fórmula: 

��� �	
3�
�

 

On: 

F: força total aplicada (suma de les dues forces) 

W: mòdul resistent de la secció 

 

4.3 Assaigs de durabilitat 

4.3.1 Assaig de succió capil·lar 

La succió capil·lar és un tipus de transport que es donen en el formigó. Està directament 
relacionat amb la tensió superficial del fluid, normalment aigua, i tamany, distribució i 
connectivitat dels poros del formigó. 

L’assaig s’avalua, segons la normativa suïssa SIA 162/1, en provetes cúbiques de 10 cm de 
costat en les quals s’ha impermeabilitzat la part inferior de quatre cares adjuntes, com es 
mostra a la figura 33. D’aquesta manera, quan es submergeix 5 mm la proveta, segons 
l’esquema mostrat a la figura 34, l’aigua tant sols pot ser absorbida per la superfície de la 
cara inferior, de 100 cm2 de superfície. 

    

Figura 33: Impermeabilització de provetes                Figura 34: Esquema de l’assaig de succió capil·lar 
          per l’assaig de succió capil·lar 

 

El procediment comença pel curat de la proveta durant 28 dies a la cambra humida. Al 
cap d’aquest temps, i per assegurar que la proveta queda lliure d’humitat, es mantindrà en 
un forn a 50ºC durant 4 dies més. La intenció d’assecar la mostra a 50ºC és la de no 
provocar fissures, per petites que foren, que influeixin en el resultat. 
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Al retirar-la del forn s’impermeabilitza com s’ha indicat anteriorment i es pesa per tal de 
tenir-ne el pes abans de l’inici de la succió capil·lar. Tot seguit es submergeix i es pesarà la 
mostra a diferents temps, que seran de 10, 30, 60, 90 i 120 minuts, continuant a les 6, 24, 48 
i 72 hores. Els increments en les mesures del pes corresponen directament al pes d’aigua 
absorbit per la mostra. 

La capacitat de succió capil·lar (S) s’avalua als 120 minuts i es defineix com el volum 
d’aigua absorbida (Vw) per unitat d’àrea (A), dividit per l’arrel quadrada del temps (t) en 
que aquesta quantitat és absorbida: 

� �
��

��

√�
 

4.3.2 Assaig UPV 

L’assaig UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) es realitza en provetes cúbiques de 10 cm de 
costat a l’edat de 28 dies segons la norma BS EN 12504-4:2004. En ell es determina la 
velocitat de propagació d’impulsos ultrasònics en el formigó, característica que en 
determina la qualitat. 

Un aparell electrònic equipat amb uns palpadors externs es col·loca sobre les cares 
oposades de la proveta (figura 36). Per tal de garantir un bon contacte i no influir 
negativament en el resultat es col·loca una capa de vaselina entre el palpador i la 
superfície de la proveta. 

Prèviament es calibra l’aparell amb una peça de plàstic normalitzada en la qual s’ha 
d’imposar que l’aparell doni una lectura de 42.5 µS (figura 35). 

L’assaig es farà 2 instants: un en el moment que els formigons surten de la cambra humida 
i l’altre després d’assecar-los a l’estufa. 

L’avaluació de la velocitat d’ultrasons es determina a partir del càlcul de la conductivitat 
elèctrica de cada formigó que fa l’aparell. La relació entre la lectura i la velocitat s’obté a 
partir de la fórmula: 

� �
�
�

 

On: 

v: velocitat dels polsos d’ultrasons dins el formigó (m/s) 

d: distància entre els palpadors (m) 

G: conductivitat elèctrica (S) 
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Figura 35: Cal·libració de l’aparell en l’assaig UPV                  Figura 36: Realització de l’assaig UPV 

Els valors UPV dels formigons en determinen la seva qualitat segons la taula 15. 

Taula 15: Qualitat del formigó segons l’assaig UPV 
 

 

 

 

4.3.3 Assaig de retracció per assecament 

L’assaig de retracció s’avalua seguint la normativa ASTM C-157. En aquesta s’indica que 
unes provetes prismàtiques, de dimensions 7.5 x 7.5 x 28.5 cm i amb uns claus col·locats a 
les seves bases en el moment de l’omplerta de les provetes, seran mesurades a les edats de 
24 hores, 4, 7, 14 i 28 dies. Es prendrà la mesura mitjana d’entre la variació de longitud de 
3 provetes per cadascun dels formigons (figura 38). 

L’assaig indica que les provetes han d’estar submergides des del moment en que es 
procedeix al seu desemmotllat (figura 37). La primera mesura, corresponent a les 24 hores 
d’edat, es prendrà després de que la proveta hagi restat 30 minuts submergida en aigua. 

Les provetes es mantindran submergides en tot moment a excepció dels moments en que 
es retirin per procedir-ne a realitzar la mesura, amb el menor temps possible per alterar al 
mínim els valors de la retracció. 

Qualitat Velocitat (m/s) 
Excel·lent > 4500 
Bona 4500-3000 
Dubtosa  3500-3000 
Pobre 3000-2000 
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Figura 37: Conservació de les provetes en aigua per             Figura 38: Mesura de l’assaig de retracció 
            l’assaig a retracció 

 

4.3.4 Assaig de penetració per clorurs 

Aquest assaig mesura, seguint la normativa ASTM C 1202-92, la resistència del formigó al 
pas dels ions clorurs al llarg de la seva estructura porosa quan aquesta es troba saturada. 

Les provetes utilitzades procedeixen del tall, en longituds de 51 mm, de les provetes 
estandarditzades cilíndriques de dimensions Ø10x20 cm. Per tant, les seves dimensions són 
de Ø10x5.1 cm, i l’edat al moment de l’assaig serà de 28 dies. 

Per cada tipus de formigó s’assagen dues provetes; la primera corresponent a la part de la 
base de la proveta cilíndrica inicial, i la segona corresponent a la part central de la 
mateixa. D’aquesta manera es podrà apreciar si hi ha diferència entre ambdues parts de la 
proveta inicial. 

Les provetes són impermeabilitzades en la seva cara lateral (figura 39), de tal manera que 
el contacte del formigó amb l’exterior es redueix tant sols a la superfície de les seves bases 
circulars. Un cop impermeabilitzades es procedeix a submergir-les i sotmetre-les al buit 
durant 24 hores per garantir que no quedi aire als poros (figura 40).  
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Figura 39: Impermeabilització de les provetes per Figura 40: Extracció de l’aire dels poros submergint la 
l’assaig de penetració de clorurs     proveta al buit 

 

Passades les 24 hores es fixen les provetes entre dues plaques metàl·liques situades a la 
part central d’unes peces de plàstic. Seguidament es fixen els laterals de les bases 
cilíndriques amb silicona per tal de que la proveta no tingui contacte amb l’exterior. 

Un cop seca la silicona s’introdueix hidròxid de sodi (NaOH) i clorur de sodi (NaCl) en 
uns dipòsits que contenen les peces de plàstic i que estan en contacte directe amb les 
plaques metàl·liques (figura 41). 

Les concentracions de cadascun dels elements són: 

- Hidròxid de sodi (NaOH): 12 grams per litre d’aigua destil·lada. 

- Clorur de sodi (NaCl): 30 grams per litre d’aigua destil·lada. 

Un cop s’han omplert els dipòsits, les plaques metàl·liques es connecten a una font 
d’alimentació de corrent continu que proporcionarà un voltatge entre plaques de 60 V 
(figura 42). 

       

Figura 41: Omplerta dels dipòsits amb NaOH i NaCl            Figura 42: Assaig de penetració per clorurs 
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La font d’alimentació proporciona els valors de la intensitat en cada instant. Aquests es 
recolliran a intervals de 30 minuts durant 6 hores. 

El valor de la càrrega elèctrica del formigó (C) es determinarà mitjançant l’expressió: 

� � 900 � �� ! 2 � �" ! 2 � �# !⋯! 2 � �"  ! 2 � �"" ! �"# % 

On Ii és la intensitat mesurada en cada interval de temps i, mesurat en minuts. 

Segons el valor obtingut de la càrrega, es classifica el rang de penetració segons la taula 16. 

Taula 16: Índex de penetració en l’assaig per clorurs 

Càrrega elèctrica (C) Índex de penetració 
>4.000 Alta 

2.000-4.000 Moderada 
1.000-2.000 Baixa 
100-1.000 Molt baixa 

<100 Negligible 
 

4.3.5 Assaig de resistivitat elèctrica 

Aquest assaig permet valorar el risc de corrosió per a les armadures dins del formigó en 
els casos on l’ambient pugui produir una transferència dels electrons de dins l’armadura 
cap a l’exterior. 

L’assaig es realitza en provetes cúbiques de 10 cm de costat a l’edat de 28 dies. Es tracta 
de determinar la resistència del formigó al pas de càrregues elèctriques en el seu interior. 
Es calcula partir de col·locar unes plaques metàl·liques sobre dues cares oposades de la 
proveta (figura 43). 

 

Figura 43: Assaig de resistivitat elèctrica 

Per tal de garantir que la superfície en contacte amb les plaques és de 100 cm2, es col·loca 
un gel d’ultrasons, el qual té una bona conductivitat elèctrica, entre el formigó i les 
plaques metàl·liques. Aquestes plaques van connectades a una font de corrent continu que 
proporcionarà un voltatge de 10 V i donarà la lectura de la resistència observada (R). 

 



Capítol 4 – Assaigs en el formigó endurit   
 

66 

 

La resistivitat del formigó (�) es calcula a partir de la fórmula: 

� �
� � &
�

 

On: 

A: àrea de la secció (100 cm2) 

R: resistència (Ω) 

d: distància entre plaques (10 cm) 

Per a cada proveta es faran dues mesures diferents: la primera en estat humit, just al 
retirar-la de la cambra humida. Per a la segona mesura primerament s’asseca la proveta 24 
hores al forn a 100ºC i després es satura submergint-la en aigua durant 48 hores. 

Els valors obtinguts permeten determinar quin és el risc de corrosió de les armadures 
d’acer en un formigó a partir de la taula 17. 

Taula 17: Índex de corrosió en l’assaig de resistivitat elèctrica 
 

 

 

 

Com s’observa, aquest assaig no és destructiu i es poden utilitzar les mateixes provetes en 
altres assaigs posteriors. 

 

 

Resistivitat Índex de corrosió 
<5,000 Molt alt 
5,000-10,000 Alt 
10,000-20,000 Mig -baix 
>20,000 Baix 
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Capítol 5 

 

Resultats 

 

En aquest capítol es mostren i s’analitzen els resultats obtinguts en els assaigs sobre el 

formigó fresc i sobre l’endurit, aquests últims explicats al capítol 4. Tots ells permeten 

determinar les propietats físiques, mecàniques i de durabilitat dels diferents formigons 

fabricats. 

Es separen els resultats segons les fases realitzades. Com s’ha comentat amb anterioritat, 

degut a les dimensions de l’amassadora s’ha dividit la fabricació dels formigons de la 

primera fase en dues amassades diferents. Una d’elles s’ha destinat a la producció de 

provetes destinades a determinar-ne les propietats mecàniques, mentre que l’altra ha 

servit per avaluar-ne les propietats físiques i de durabilitat (designada en la nomenclatura 

amb el sufix “/1B”). 

5.1 Resultats de la fase preliminar: 

Com es comentava al principi del capítol 3, en la fase preliminar s’han fet diferents 

dosificacions del formigó original per tal d’ajustar-se als resultats que s’obtenen a la planta 

de fabricació de travesses FPS (Sagunt, València). Els valors utilitzats per a la comparació 

són la resistència a compressió, a tracció indirecta i a flexo-tracció. 

5.1.1 Assaigs del formigó fresc 

Taula 18: Resultats del formigó fresc a la fase preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure, els valors de l’assentament són més elevats del que s’espera, amb 

consistències entre seca i plàstica. Aquest fet es deu a que no es va mullar l’àrid fi ni l’àrid 

Formigons Con d’Abrams (cm) Densitat (kg/m3) 

TR-HC-P1 10 - 

TR-HC-D1 0 - 

TR-HC-D2 0 2,56 

TR-HC-D3 0 2,55 

TR-HC-D4 2 2,56 
TR-HC-D5 col·lapse 2,54 

TR-HR-20-Trav 1 2,53 

TR-HR-50-Trav 1 2,47 

TR-HR-100-Trav 1 2,47 

TR-HR-20-60MPa 2,5 2,49 

TR-HR-50-60MPa 1 2,46 

TR-HR-100-60MPa 0,5 2,42 

TR-HR-20-40MPa 6 2,48 

TR-HR-50-40MPa 2, 2,42 
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reciclat abans de l’amassat i, per tant, hi havia una gran quantitat d’aigua lliure. De cara a 

la següent fase ja es va passar mullar el dia abans per tal de reduir aquest assentament. 

5.1.2 Assaigs del formigó endurit 

Primerament s’avalua els resultats de resistència a compressió obtinguts a les 24 hores i als 

7 i 28 dies. Es mostren a la taula 19. 

Taula 19: Resultats de l’assaig de compressió a la fase preliminar 

Formigons  Compressió 24 h Compressió 7 dies Compressió 28dies 

TR-HC-P1 42 85,8 - 

TR-HC-D1 71,9 96,5 106,7 

TR-HC-D2 61,7 - - 

TR-HC-D3 58,3 88,1 104,2 

TR-HC-D4 70,6 90,5 97,2 

TR-HC-D5 54,9 87,4 102,0 

TR-HR-20-Trav/1 63,2 89,7 104,9 

TR-HR-50-Trav/1 44,1 89,7 95,2 
TR-HR-100-Trav/1 61,1 91,9 102,3 

TR-HR-20-60mpa/1 54,1 83,2 94,0 

TR-HR-50-60mpa/1 49,9 87,8 94,3 

TR-HR-100-60mpa/1 63,5 79,4 90,3 

TR-HR-20-40mpa/1 60,1 81,9 89,7 

TR-HR-50-40mpa/1 54,3 84,9 91,6 

HC-60mpa/1 - - 69,36 

 

Degut al que es comentava en l’apartat anterior sobre la consistència, la presència d’aigua 

lliure provoca que en les primeres edats els formigons no assoleixin les resistències a 

compressió que d’ells s’esperen. S’observa com, a les 24 hores, les resistències a 

compressió de la meitat dels formigons amb àrid reciclat són menors als 60 MPa i la seva 

dispersió és elevada. A edats més avançades la dispersió es veu compensada degut a que 

l’aigua lliure s’ha anat absorbint i reaccionant. 

Pel que fa a la resistència a tracció i flexo-tracció, els resultats es mostren a la taula 20. 

 

Taula 20: Resultats dels assaigs de tracció i flexo-tracció a la fase preliminar 

Formigons Tracció 28 dies Flexo-tracció 7 dies 

TR-HC-P1 - - 
TR-HC-D1 - - 

TR-HC-D2 6,7 7.9 

TR-HC-D3 5,1 6.5 

TR-HC-D4 5,3 8,4 

TR-HC-D5 4,9 - 

TR-HR-20-TRAV/1 4,7 7.6 

TR-HR-50-TRAV/1 5 6,9 

TR-HR-100-TRAV/1 5,4 7,4 
TR-HR-20-60MPa/1 4,4 7,6 

TR-HR-50-60MPa/1 5,4 7,5 
TR-HR-100-60MPa/1 4,9 7,9 

TR-HR-20-40MPa/1 4,9 5,8 

TR-HR-50-40MPa/1 4,6 6,2 
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Els resultats obtinguts per a tracció als 28 dies superen els 4.5 MPa exigits per la normativa 

espanyola d’ADIF [72]. Pel que fa a la resistència a flexo-tracció, en alguns casos no 

s’assoleix la resistència de 6.5 MPa exigits però, com es comentarà més extensament en el 

mateix apartat de la primera fase, aquest valor es redueix fins al voltant dels 4.33 MPa en 

el cas de les provetes avaluades. 

En qualsevol cas, el fet de no haver-se controlat la humitat dels àrids desvirtua els resultats 

obtinguts, ja que haguessin sigut superiors als que s’han presentat. 

 

5.2 Resultats de la primera fase 

Escollida la dosificació del formigó patró enunciada a la taula 13, es fabricaran els 

formigons amb àrid reciclat amb la mateixa relació a/c de 0.287. 

De cadascun dels formigons s’avaluaran les seves propietats físiques, mecàniques i de 

durabilitat. Això permetrà determinar si és possible el seu ús per a la conformació de 

travesses. 

5.2.1 Assaigs del formigó fresc 

Degut a la major absorció dels àrids reciclats respecte als naturals i el fet que es trobin 

saturats al 80%, l’aigua lliure es veurà reduïda i s’espera que l’assaig del con d’Abrams 

doni una consistència seca. Pel que fa a la densitat relativa en canvi, s’espera que 

disminueixi a mesura que s’augmenta el percentatge de substitució, ja que la quantitat 

total de morter haurà augmentat. 

Taula 21: Resultats de l’assaig del formigó fresc a la primera fase 

Formigons Con d’Abrams (cm) Densitat (kg/m3) 

TR-HC-D6 8 2,55 

TR-HR-20-Trav/2 0 2,53 

TR-HR-50-Trav/2 0 2,52 

TR-HR-100-Trav/2 0 2,45 

TR-HR-20-60MPa/2 2 2,52 

TR-HR-50-60Mpa/2 0 2,49 

TR-HR-100-60MPa/2 0 2,45 

TR-HR-20-40MPa/2 1 2,50 

TR-HR-50-40MPa/2 0,5 2,47 

TR-HR-100-40MPa/2 0 2,43 

TR-HR-15-Cerm/1 6,5 2,55 

TR-HR-30-Cerm/1 col·lapse 2,522 

 

Efectivament, tots els cons d’Abrams del formigó amb àrid gruixut reciclat tenen un 

assentament d’entre 0 i 2 cm i, en molts dels casos, el con manté la forma inicial un cop 

retirat el con. Per tant la consistència resulta ser seca. 

En el cas de substitució de l’àrid fi per àrid ceràmic, el fet de no poder incorporar-se 

l’aigua dins del mateix àrid (apartat 3.3.1) l’aigua queda inicialment lliure i dóna descensos 
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molt elevats en el con. En el cas de substitució del 15%, la quantitat d’aigua és menor 

respecte al cas del 30% i, per tant, el con descendeix menys, no arribant a col·lapsar com sí 

passa en el cas de la segona substitució. 

Queda comprovat com la densitat disminueix amb l’augment del percentatge de 

substitució en tots els tipus de formigó estudiats. 

5.2.2 Assaig del formigó endurit 

5.2.2.1 Propietats físiques 

Densitat, absorció i poros accessibles 

Els resultats obtinguts per l’assaig explicat a l’apartat 4.1.1 es mostren a la taula 22. 

Taula 22: Resultats de densitat, absorció i poros accessibles 

Formigons 
WAdi WAdib �as �adib �a Vp 

(%) (%) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (%) 

TR-HC-D6/1B 1.27 1.39 2509 2544 2600 3.49 

TR-HR-20-40/1B 2.03 2.08 2468 2519 2601 5.14 

TR-HR-50-40/1B 2.14 2.12 2428 2479 2560 5.16 

TR-HR-100-40/1B 2.05 2.17 2393 2445 2524 5.20 

TR-HR-20-TR/1B 1.18 1.24 2502 2533 2582 3.10 

TR-HR-50-TR/1B 1.42 1.51 2471 2509 2567 3.72 

TR-HR-100-TR/1B 1.30 1.46 2434 2470 2524 3.55 

TR-HR-15-C/1B 1.13 1.30 2495 2528 2579 3.24 

TR-HR-30-C/1B 1.17 1.31 2478 2511 2561 3.26 

 

Degut al morter adherit en els àrids reciclats, s’observa com la densitat aparent disminueix 

al augmentar el percentatge de substitució del formigó. 

Pel que fa al volum de poros accessibles, la figura 44 en mostra el percentatge de variació 

del formigó amb àrid reciclat respecte al formigó convencional. 
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Figura 44: Variació del volum de poros accessibles 

 

En el cas del formigó reciclat d’àrid de travesses, s’observen percentatges semblants al del 

formigó convencional i inclús inferiors en la substitució del 20%. En canvi, en tots els 

casos de formigó reciclat amb àrid de 40 MPa, la mala qualitat del morter adherit produeix 

un increment major al 40% en el volum de poros accessibles. Els formigons amb àrid fi 

reciclat presenten una elevada reducció del volum de poros accessibles, amb reduccions 

del 10% respecte al formigó convencional. 

5.2.2.2 Propietats mecàniques 

Resistència a compressió 

La resistència a compressió dels formigons s’avaluava en provetes cúbiques de 15 cm de 

costat a les edats de 24 hores, 7 i 28 dies. A aquesta última edat també s’assajava la 

resistència a compressió en provetes cilíndriques. Els resultats obtinguts es mostren a la 

taula 23. 

Taula 23: Resistència a compressió 

Formigó 24h (MPa) 7dies (MPa) 28d Cub.(MPa) 28d Cil.(MPa) 

TR-HC-D6 56,45 94,31 104,20 - 

TR-HR-20-TRAV/2 73,79 88,50 107,38 85,48 

TR-HR-50-TRAV/2 73,03 104,62 105.86 99.98 

TR-HR-100-TRAV/2 73,18 100,67 108.82 88.6 

TR-HR-20-60MPa/2 73,54 102,90 103,40 90,24 

TR-HR-50-60MPa/2 72,38 98,77 102,10 80,64 

TR-HR-100-60MPa/2 79,42 100,83 104,76 73,57 

TR-HR-20-40MPa/2 67,15 91,73 96,78 83,90 

TR-HR-50-40MPa/2 60,69 84,38 95,17 80,36 

TR-HR-100-40MPa/2 56,62 79,87 85,98 62,82 

TR-HR-15-CER/1 72,05 89,97 112,15 96,33 

TR-HR-30-CER/1 67,59 93,39 112,90 97,19 
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A partir dels valors de la taula 23 s’observa com, a les 24 hores, Tots els formigons superen 

els 46 MPa exigits per la norma espanyola d’ADIF [72]. 

Als 28 dies, aquesta diferència inicial a les 24 hores s’ha retallat i s’obtenen valors molt 

semblants als dels formigons amb àrids reciclats de 60 MPa i travesses. 

Per comparar els resultats obtinguts de forma visual s’elaboren les gràfiques de resistència 

a compressió a les 24 hores (figura 45) i als 28 dies (figura 46). 

 
Figura 45: Resistència a compressió a les 24 hores 

 

A les 24 hores, el formigó reciclat amb àrid de 40 MPa ja presenta resistències clarament 

inferiors a la resta dels formigons amb àrid reciclat. Els ceràmics tenen ja una resistència 

més elevada respecte al formigó convencional. 

Destaca el fet que la resistència augmenta a mesura que ho fa el percentatge de 

substitució. Com es ve dient, això és degut a que la quantitat d’aigua afegida és inferior en 

els casos de major substitució, amb la qual cosa es dóna una consistència més seca i, per 

tant, majors resistències a curt termini. 
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Figura 46: Resistència a compressió als 28 dies 

 

Als 28 dies (figura 46) destaca clarament la resistència més elevada obtinguda amb les 

substitucions d’àrid fi natural per ceràmic. El formigó convencional ja ha recuperat terreny 

respecte a les edats més inicials i té una resistència semblant als formigons amb àrid 

reciclat. Aquests, en els casos de l’àrid reciclat de 60 MPa i travesses, pràcticament no 

varien els seus valors de resistència per als diferents percentatges de substitució. El 

formigó amb àrid reciclat de 40 MPa té sempre una menor resistència respecte als altres, 

tot i que per als casos de substitució del 20 i 50% no dista massa. 

En tots els casos, tant a 24 hores com als 28 dies, les resistències a compressió obtingudes 

són clarament superiors a les exigències de la normativa espanyola d’ADIF [72]. 

Resistència a tracció indirecta (assaig brasiler) 

Els assaigs a tracció indirecta van realitzar-se a l’edat de 28 dies a provetes cilíndriques de 

Ø10x20 cm. Els resultats es mostren a la taula 24. 

Taula 24: Resultats de l’assaig de tracció indirecta 

Formigons Tracció indirecta (MPa) 

TR-HC-D6 5,10 

TR-HR-20-TRAV/2 5,71 

TR-HR-50-TRAV/2 5,20 

TR-HR-100-TRAV/2 5,17 

TR-HR-20-60Mpa/2 6,32 

TR-HR-50-60Mpa/2 6,21 

TR-HR-100-60Mpa/2 5,88 

TR-HR-20-40Mpa/2 5,30 

TR-HR-50-40Mpa/2 5,10 

TR-HR-100-40Mpa/2 4,20 

TR-HR-15-CER/1 5,14 

TR-HR-30-CER/1 5,25 
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S’observa com tots els valors, a excepció de la substitució del 100% de l’àrid natural per 

àrid reciclat de 40 MPa, compleixen amb l’especificació d’ADIF [72], que exigeix valors 

superiors als 4.5 MPa. 

La comparació entre formigons i el llindar de 4.5 MPa es mostren a la figura 47. 

 
Figura  47: Resultats de l’assaig de tracció indirecta 

 

Es pot veure com la resistència a tracció dels formigons amb àrid reciclat de 60 MPa i 

travesses està per sobre de la corresponent al formigó convencional, fins i tot per a 

substitucions del 100%. 

Resistència a flexo-tracció 

La resistència dels formigons a flexo-tracció va ser assajada als 7 dies en provetes 

prismàtiques de 10x10x40 cm. Els resultats obtinguts són els de la taula 25. 

Taula 25: Resistència a flexo-tracció 

Formigons Flexo-tracció (MPa) 

TR-HC-D6 6,50 

TR-HR-20-TRAV/2 7,41 

TR-HR-50-TRAV/2 7,65 

TR-HR-100-TRAV/2 6,84 

TR-HR-20-60MPa/2 7,98 

TR-HR-50-60MPa/2 6,80 

TR-HR-100-60MPa/2 6,33 

TR-HR-20-40MPa/2 6.70 

TR-HR-50-40MPa/2 7.26 

TR-HR-100-40MPa/2 6.52 

TR-HR-15-CER/1 8,31 

TR-HR-30-CER/1 6,55 
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La normativa d’ADIF [72] exigeix valors superiors a 6.50 MPa en provetes prismàtiques de 

15x10x70 cm i les dimensions del mecanisme de ruptura són diferents. Això fa necessari 

aplicar un factor corrector que resulta estar comprès entre 1.5 i 2. Per estar del costat de 

major restricció s’escull el valor de 1.5, rebaixant l’exigència a 4.33 MPa. 

La comparació entre formigons es pot apreciar millor a la figura 48. 

 
Figura 48: Resistència a flexo-tracció 

 

En tots els casos es supera el valor exigit de 4.33 MPa. Els valors més elevats corresponen 

al formigó amb una substitució del 20% d’àrid natural per àrid reciclat de 60 MPa i a una 

substitució del 15% d’àrid fi natural per àrid ceràmic. 

5.2.2.3 Durabilitat 

Aquests aspectes de la durabilitat s’estudien a partir dels assaigs ja explicats a l’apartat 4.3: 

densitat, absorció i poros accessibles, retracció per assecament, succió capil·lar, penetració 

per clorurs, resistivitat elèctrica i UPV (Ultrasonic Pulse Velocity). 

En alguns dels assaigs no ha estat possible analitzar el comportament del formigó amb 

àrid reciclat de 60 MPa degut a la manca de disponibilitat de l’àrid. 

Succió capil·lar 

Els resultats s’han obtingut seguint l’assaig enunciat a l’apartat 4.3.1. 

Als 120 minuts les provetes mostren els coeficient de succió que s’indiquen a la figura 49. 
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Figura 49: Resultats de l’assaig de succió capil·lar 

 

Els formigons amb àrid fi reciclat tenen una major succió capil·lar respecte al formigó 

convencional, major per a substitucions més elevades. En canvi, els formigons amb àrid 

reciclat gruixut presenten una disminució d’aquesta succió capil·lar, disminuint a mesura 

que augmenta el percentatge de substitució.  

Per poder comparar millor el comportament dels formigons al llarg del temps, s’ha 

elaborat la figura 50, que recull el valor observat de capacitat d’absorció capil·lar als 10, 

30, 90 minuts i a les 6 i 48 hores. 

 
Figura 50: Evolució de la succió capil·lar en el temps 

S’observa com, inicialment, la capacitat d’absorció capil·lar del formigó convencional és 

més elevada que la resta. Igualment destaquen els casos dels formigons amb àrid fi 

reciclat, tant als 10 com sobretot als 30 minuts. Aquest fet és degut a la gran absorció 

inicial que tenen els àrids ceràmics. 
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L’aigua absorbida acumulada al llarg del temps ve donada a la figura 51. 

 
Figura 51: Capacitat de succió 

 

En les primeres etapes s’observa com el formigó convencional i els dos formigons amb àrid 

fi reciclat absorbeixen més ràpidament, com ja es deduïa a partir dels resultats de la figura 

50. 

Posteriorment l’aigua absorbida s’equilibra bastant, la qual cosa significa que aquests 

formigons que inicialment presentaven una elevada succió capil·lar tendeixen a absorbir 

menys aigua que la resta dels formigons. Al cap de les 72 hores qui més aigua ha absorbit 

és el formigó amb un 20% d’àrid reciclat de travesses, seguit del formigó convencional. 

S’observa una capacitat d’absorció diferent a la de l’apartat 5.2.2.1, i això es deu a que en 

aquest cas les provetes s’han assajat per la seva cara exterior, amb més quantitat de morter 

i menor presència d’àrid gruixut. 

UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) 

Seguint el que s’ha exposat a l’apartat 4.3.2, l’assaig es realitza a 28 dies en provetes 

cúbiques de 10 cm de costat mitjançant un aparell electrònic prèviament calibrat. Els 

resultats obtinguts es mostren a la taula 26. 

Taula 26: Resultats de l’assaig UPV 

Formigons Cambra humida (m/s) Sec (m/s) 

TR-HC-D6/1B 5364.73 5422.72 

TR-HR-20-40/1B 5130.49 5292.94 

TR-HR-50-40/1B 5332.58 5025.09 

TR-HR-100-40/1B 4932.81 4746.30 

TR-HR-20-Trav/1B 5045.80 5283.70 

TR-HR-50-Trav/1B 5306.93 5321.14 

TR-HR-100-Trav/1B 5173.44 5043.62 

TR-HR-15-C/1B 5364.93 5351.21 

TR-HR-30-C/1B 5287.65 5246.07 
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Segons el que s’ha enunciat a la taula 17 i degut a que tots els valors de velocitat dels 

polsos ultrasònics superen els 4500 m/s es conclou que la qualitat dels formigons és 

excel·lent en tots els casos, trobant-se el valor més baix de qualitat en el formigó amb 

substitució del 100% per àrid de travesses. 

La figura 52 permet comparar de forma més visual els valors de l’UPV entre els diferents 

formigons. 

 

 
Figura 52: Resultats de l’assaig UPV 

 

El millor comportament correspon al formigó convencional en ambdós casos, mentre que 

el pitjor correspon al formigó reciclat amb substitució del 100% per àrid natural de 40 

MPa. 

Retracció per assecament 

Seguint el procediment indicat a l’apartat 4.3.3 s’observen unes diferències en la longitud 

de cada proveta respecte a la mesura obtinguda a les 24 hores. 

La figura 53 mostra el comportament dels diferents formigons. Es mostra la retracció en 

valor absolut a l’eix d’ordenades. 
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Figura 53: Resultats de l’assaig de retracció per assecament 

 

Els valors més elevats de retracció corresponen al formigó amb 20% d’àrid reciclat de 40 

MPa, seguit del formigó amb substitució del 50% per àrid de travesses. 

Si referim les retraccions a unitats de µm per metre lineal de formigó, s’observen 

retraccions inferiors a les de la figura 8 i molt semblants a les de la figura 17. En el cas més 

desfavorable, els valors als 28 dies són de 70 µm/m. 

La majoria dels formigons amb àrid reciclat han obtingut una retracció superior a la del 

formigó convencional, tot i així, no sembla existir una relació clara entre el valor de la 

retracció i el tipus d’àrid reciclat utilitzat o el percentatge de substitució d’aquest. 

Penetració per clorurs 

L’assaig s’ha portat a terme com s’indica a l’apartat 4.3.4. Els valors de la càrrega elèctrica 

obtinguts es mostren a la taula 27. 

En aquest cas sí que s’han pogut analitzar els formigons reciclats amb àrids provinents de 

formigó de 60 MPa. 

Taula 27: Resultats de l’assaig de penetració per clorurs 

Formigons Càrrega elèctrica (C) 

TR-HC-3 770.85 
TR-HR-20-TRAV/2 986.85 
TR-HR-50-TRAV/2 1103.4 
TR-HR-100-TRAV/2 1158.3 
TR-HR-20-60MPa/2 970.65 
TR-HR-50-60MPa/2 1220.85 
TR-HR-100-60MPa/2 1095.75 
TR-HR-20-40MPa/2 1069.65 
TR-HR-50-40MPa/2 1225.35 
TR-HR-100-40MPa/2 2178.45 
TR-HR-15-CER/1 1055.25 
TR-HR-30-CER/1 1060.2 

-0,0250

-0,0200

-0,0150

-0,0100

-0,0050

0,0000

0,0050

4 dies 7 dies 14 dies 28 dies

R
e

tr
a

cc
ió

 r
e

sp
e

ct
e

 a
l 

v
a

lo
r

a
 2

4
 h

o
re

s 
(m

m
)

Retracció per assecament

TR-HC-D6

TR-HR-20-40MPa

TR-HR-50-40MPa

TR-HR-100-40MPa

TR-HR-20-TRAV

TR-HR-50-TRAV

TR-HR-100-TRAV

TR-HR-15-CER

TR-HR-30-CER



Capítol 5 – Resultats   
 

80 

 

Segons els valors de la taula 18, tots els formigons tret d’un estan en el rang de penetració 

baixa o molt baixa. L’excepció es dóna en el formigó amb un 100% de substitució d’àrid de 

40 MPa, el qual té una penetració moderada. 

La figura 54 mostra més visual aquest fet. 

 
Figura 54: Resultats de l’assaig de penetració per clorurs 

 

Tots els formigons tenen una càrrega elèctrica i, per tant, un índex de penetració bastant 

semblant, sempre proper al llindar entre baixa i molt baixa. La menor penetració s’ha 

donat en el formigó convencional, mentre que dels formigons amb àrid reciclat els que 

obtenen millor resultat són els de substitució del 20% per àrid de 60 MPa i travesses.  

Resistivitat elèctrica 

Com s’ha explicat a l’apartat 4.3.5, a partir dels valors de la resistència mesurada, la 

superfície de contacte i la distància entre plaques metàl·liques, es dedueix la resistivitat 

elèctrica de cada formigó. 

Els resultats es mostren a la taula 28 i es representen a la figura 55. 

Taula 28: Resultats de l’assaig de resistivitat elèctrica 

Formigons 
Resistivitat 

humit (Ω·cm) 

Resistivitat 

saturat (Ω·cm) 

TR-HC-D6/1B 16667 26786 

TR-HR-20-40/1B 18182 25000 

TR-HR-50-40/1B 13333 20000 

TR-HR-100-40/1B 9524 9524 

TR-HR-20-Trav/1B 20000 33333 

TR-HR-50-Trav/1B 18182 25000 

TR-HR-100-Trav/1B 13333 16783 

TR-HR-15-C/1B 16667 22222 

TR-HR-30-C/1B 18182 26786 
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Figura 55: Resultats de l’assaig de resistivitat elèctrica 

 

S’observa que, degut a la baixa resistivitat elèctrica, el formigó amb un 100% d’àrid 

reciclat de 40 MPa serà el que tindrà major risc de corrosió, dins el risc “alt”, en el cas 

d’introduir armadures dins la seva estructura. 

Avaluant el comportament del formigó humit, el millor comportament es troba en el 

formigó reciclat amb substitució del 20% de l’àrid de travesses, amb un risc de corrosió 

“baix”. Seguidament es troben, ja en un risc “mig-baix” de l’índex de corrosió, els 

formigons amb àrid fi reciclat de ceràmic, i els formigons reciclats amb una substitució del 

20% d’àrid de 40 MPa i del 50% d’àrid de travesses. 

Els valors són majors en l’estat de saturació, fet que concorda amb la densitat del formigó 

observada a l’apartat 5.2.2.1, on s’observa que la pèrdua d’aigua interna que es produeix al 

forn no es recupera posteriorment en submergir la mostra 48 hores. Per tant, la menor 

aigua interna del formigó en l’estat de saturació deriva en una major resistència al pas de 

càrregues elèctriques. 
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Capítol 6 

 

Conclusions i futures línies de recerca 

 

En aquest capítol es pretén reunir i explicar quines són les conclusions extretes al finalitzar 
l’estudi, comparant les propietats dels formigons amb àrid reciclat respecte al 
convencional fabricat i al de la fàbrica de travesses que SPF té a Sagunt, València. També 
s’analitzarà si els formigons compleixen amb les especificacions requerides en els 
formigons per a travesses que defineix ADIF [72]. 

Finalment també es proposen recomanacions per a futures recerques en el mateix àmbit. 

6.1 Conclusions 

Es diferencien les conclusions en 3 grups: el primer fa referència als àrids reciclats 
utilitzats al llarg del treball, mentre que els altres dos avaluen el comportament del 
formigó fresc i el formigó endurit. 

6.1.1 Àrids reciclats 

• Tots els àrids reciclats gruixuts s’ajusten de forma adequada a la corba 
granulomètrica. 

• Les densitats dels àrids reciclats gruixuts són sempre menors que les densitats dels 
àrids naturals degut al morter adherit a la seva superfície. També degut al morter, 
l’absorció d’aquests dels àrids reciclats és més gran que en els àrids naturals, alhora 
que el valor dels primers augmenta a mesura que disminueix la resistència a 
compressió del formigó d’origen. Aquesta elevada absorció requereix una humitat 
inicial en els àrids reciclats en el moment de la fabricació per tal de reduir la 
quantitat d’aigua lliure a l’amassar. Tots els valors d’absorció en l’àrid gruixut 
estan per sota del 7% que permet la norma espanyola EHE [18]. 

• La densitat de la sorra ceràmica reciclada és menor a la de la sorra natural, mentre 
que la seva absorció és molt més elevada, superant el 7% permès. 

• El coeficient de Los Ángeles de tots els àrids gruixuts compleix amb els límits fixats 
a la norma espanyola EHE [18], sempre amb valors inferiors a 30. 

• L’índex de llenques dels àrids reciclats gruixuts es situa entre els valors dels dos 
àrids naturals, observant pels primers unes partícules més allargades quan major és 
la resistència del formigó d’origen. 
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6.1.2 Formigó fresc 

• Com a conseqüència de les menors densitats dels àrids reciclats respecte als àrids 
naturals, els formigons tenen una densitat menor a mesura que s’augmenta el 
percentatge de substitució de l’àrid natural per àrid reciclat. 

• La treballabilitat del formigó també disminueix a mesura que s’augmenta el 
percentatge de substitució. Aquest fet és una conseqüència directa de la necessitat 
d’introduir l’àrid reciclat amb una humitat interior al voltant del 80% i la sorra 
natural sobresaturada, ja que l’aigua que s’abocarà a la mescla disminueix al 
augmentar la substitució. Tot i les dificultats que això comporta a l’hora de 
l’omplerta de les provetes i el risc de que s’adhereixi a les parets de la mescladora, 
aquesta forma de procedir permet controlar millor la quantitat d’aigua que 
reaccionarà amb el ciment i es podrà comparar els formigons a partir de la relació 
a/c efectiva. 

• En el cas del formigó amb àrid reciclat ceràmic, aquest no es mullarà prèviament 
degut a que la seva matèria argilosa no es repartiria homogèniament per tot el 
volum de formigó. Per tant, a la mescla s’hi abocarà el 100% d’aigua que és capaç 
d’absorbir la sorra ceràmica introduïda. 

• Tots els formigons fabricats a partir de la relació a/c fixada del 0.287 han obtingut 
una consistència seca, coincidint amb la consistència de la planta de travesses de 
Sagunt. En els casos de la fase preliminar, la consistència ha resultat plàstica en 
alguns casos, i sempre amb una consistència més seca a mesura que s’augmenta el 
percentatge de substitució (menor aigua lliure). 

6.1.3 Formigó endurit 

En aquest apartat es distingirà entre les 3 propietats analitzades al llarg del treball, 
cadascuna amb varis apartats que la defineixen. 

Propietats físiques 

• Com succeeix amb el formigó fresc, la densitat del formigó amb àrid reciclat és 
menor a la de formigó convencional degut al morter adherit a la superfície dels 
àrids. També la densitat disminueix a mesura que s’augmenta el percentatge de 
substitució. 

Propietats mecàniques 

• Tots els formigons han obtingut una resistència a compressió a les 24 hores 
superiors als 46 MPa requerits per ADIF. Dins del grup dels formigons amb àrid 
reciclat, els que obtenen menor resistència són els que contenen àrid de 40 MPa, 
no superant en cap cas els 70 MPa. En canvi, tant en el formigó amb àrid reciclat 
de 60 MPa com en el de travesses s’obtenen resistències sempre superiors als       
70 MPa. En els cas de substitució de l’àrid ceràmic les resistències es situen al 
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voltant dels 70 MPa, molt bones per tractar-se de substitucions de l’àrid fi i 
principalment degut a la bona interfase que es forma a les primeres hores. 

• Amb el pas dels dies de curat, la resistència inicial que es trobava en els formigons 
més secs va deixant de destacar respecte als altres formigons amb major quantitat 
d’aigua lliure inicial. Aquesta aigua ha anat reaccionant amb el ciment, 
augmentant la resistència fins que, al cap d’uns 28 dies, ja es pot suposar que els 
formigons tenen la mateixa quantitat d’aigua que ha reaccionat amb el ciment. A 
aquesta edat de 28 dies s’han trobat valors molt semblants entre els formigons amb 
el mateix tipus d’àrid reciclat, obtenint els millors per la substitució amb àrid 
reciclat de travesses (pràcticament idèntics als del formigó original). 

• En referència a les resistències obtingudes a tracció indirecta i flexo-tracció, 
s’observa un bon comportament dels formigons amb àrids reciclats de 60 MPa i 
travesses. En la majoria dels casos, els valors obtinguts amb aquests formigons són 
molt superiors als que presenta el formigó convencional i, en el pitjor dels casos, 
no disminueixen més d’un 5% respecte aquest. Pel que fa al formigó amb àrid 
reciclat de 40 MPa, la seva resistència a tracció indirecta no compleix amb els 
requeriments d’ADIF [72] pel percentatge de substitució del 100% tot i així la 
resta de valors sí que compleixen però amb valors normalment inferiors als de les 
altres substitucions. Finalment els formigons amb àrid ceràmic presenten unes 
resistències molt bones, amb valors sempre superiors als obtinguts amb el formigó 
convencional. 

Durabilitat 

A excepció de l’assaig de penetració per clorurs, en aquest apartat no s’han pogut estudiar 
les propietats del formigó amb àrid reciclat de 60 MPa degut a la manca de disponibilitat 
d’aquest àrid. 

• La capacitat d’absorció capil·lar o succió capil·lar dels formigons amb àrid reciclat 
gruixut ha resultat ser, en tots els casos, inferior a la del formigó convencional. 
Aquest fet es deu a la bona qualitat de la zona d’interfase entre la pasta de ciment i 
l’àrid gruixut, que la fa més impermeable. Per contra, els formigons amb àrid 
ceràmic han presentat uns valors superiors degut a la gran absorció que aquest àrid 
presenta, com s’ha comentat anteriorment (apartat 6.1.1). 

• Els resultats de l’assaig UPV (velocitat dels ultrasons) donen la qualitat 
d’excel·lent a tots els formigons fabricats. La major qualitat correspon al formigó 
convencional, mentre que la menor es dóna en el formigó amb àrid reciclat de     
40 MPa. Tot i així, de l’estudi no es conclou que els formigons amb major 
percentatge de substitució d’àrid obtinguin menor qualitat respecte als altres. 

• La retracció per assecament dels formigons amb àrid reciclat és major respecte a la 
del formigó convencional. Aquesta és la conclusió més clara que es pot treure de 
l’assaig, ja que no s’observa una relació entre el valor de la retracció i l’origen de 
l’àrid o percentatge de substitució d’aquest. 
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• L’assaig de penetració per clorurs determina que és el formigó convencional el que 
té un risc més baix de penetració. Aquest es troba dins la franja molt baixa, mentre 
que tots els formigons amb àrid reciclat, a excepció del que conté 100% d’àrid 
reciclat de 40 MPa, estan molt pròxims al llindar entre penetració molt baixa i 
baixa. Aquest formigó amb 100% d’àrid de 40 MPa es situa dins el rang de 
penetració moderada. 

• El risc de corrosió avaluat a partir de l’assaig de resistivitat elèctrica ha donat 
millors valors en alguns dels formigons amb àrid reciclat respecte al formigó 
convencional. Aquests formigons són els que contenen un 20% d’àrid reciclat de 
40 MPa, els d’un 20 o 50% d’àrid reciclat de travesses i els dos amb àrid ceràmic. 
En tots els casos, a excepció del formigó amb 100% de substitució d’àrid de 40 
MPa, el risc de corrosió és mig-baix, i s’observa una clara tendència a l’augment 
d’aquest risc a mesura que s’incrementa el percentatge de substitució d’àrid 
reciclat.  

 

6.2 Futures línies de recerca 

La travessa de formigó és un element del sistema ferroviari sotmès a uns esforços 
característics, un dels quals és la fatiga. Seria interessant, doncs, analitzar el 
comportament dels formigons en front aquest tipus d’esforç. 

Una altra característica de la travessa és la seva ubicació a la intempèrie, exposada a 
elevades variacions de temperatura i, en molts dels casos, a temperatures inferiors a 0ºC. 
Per aquest motiu també convindria estudiar el comportament dels formigons a cicles 
successius de glaç-desglaç. 

Com s’ha observat al capítol 2, alguns estudis realitzats amb formigons reciclat i addicions 
de centres volants i fum de sílice han obtingut resultats molt bons en pràcticament totes les 
característiques dels formigons assajades en aquest estudi. Per tant, podria ser interessant 
avaluar les propietats dels formigons amb aquestes addicions. 
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