
 
 
 
 

 

ANNEX B. INFORME D’AMASSADES 
 
 

En aquesta campanya experimental s’han realitzat vuit formigons diferents. 
Aquests, estan dividits en dos grups, quatre formigons d’alta treballabilitat i quatre 
d’alta treballabilitat i d’alta resistència; a la vegada, cada grup de quatre té la mateixa 
dosificació de ciment, aigua, àrids i additiu però diferent quantia de fibres. Aquesta 
distribució queda exemplificada en la taula B.1. D’acord amb el planejament de la 
campanya (annex A), de cada formigó es necessiten aproximadament 180 l per omplir 
totes les provetes. S’han fabricat 0,20 m3 de cada amassada per tenir una mica de 
marge degut a possibles pèrdues de material. 
 

Taula B.1 Resum de materials a realitzar 

Tipus de formigó Quantia de fibres (kg/m3) Codificació 
Normal 0 A0 
Normal 20 A20 
Normal 40 A40 
Normal 60 A60 

   
Alta resistència 0 B0 
Alta resistencia 20 B20 
Alta resistencia 40 B40 
Alta resistència 60 B60 

 
Les dosificacions base sense fibres (A0 i B0) s’han extret de la tesis doctoral de 

Gomes (2002). Tot i així, s’han hagut de fer diferents ajusts: 
 

• Corregir l’aigua tenint en compte l’absorció d’aigua de l’àrid i la humitat que té. 
• Corregir la dosificació per incloure les fibres. 
• Ajustar el percentatge d’additiu. 
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Taula B.2 Resum de dosificacions inicials 

Dosificació Formigó normal (A) Formigó alta resistencia (B) 
Ciment I 52,5 334 I 52,5 R 432
Filler Calcari 100 Calcari 130
Microsílice     43,2
Agua Xarxa Barcelona 167 Xarxa Barcelona 183
Grava 12/20 Calcari 328    
Graveta 5/12 Calcari 447 Calcari 834
Arena 0/5 Calcari 337 Calcari 791
Arena 0/2 Calcari 602   
Additiu Sika Viscocrete 5920 4,008 Sika Viscocrete 30 TSG 6,48
Fibres Dramix 80/60 BP   Dramix 80/60 BP   
Pes total  2319  2419,7

* dades en kg/m3

 
 

B.1 CORRECCIÓ D’AIGUA 
 

Seguint la normativa UNE 83133:1990 i 83134:1990 calculem la humitat (ω) i 
l’absorció de l’àrid (Ab). A partir de la quantitat d’àrid per m3, descomptem el pes de la 
humitat, i es troba l’àrid real que hem d’introduir. De la mateixa forma s’ha de 
descomptar aquesta humitat de l’aigua necessària i afegir-ne per compensar l’absorció. 
 

ω−
=

1
necessari

real
M

M ;            (B.1) 

ω·realhumitat MW = ;            (B.2) 

AbMW realabsorvida ·= ;     (B.3) 

absorvidahumitatnecessàriacorregida WWWW +−= ;   (B.4) 

 
sent: Mreal, massa d’àrid més humitat que conté; Mnecessari, massa d’àrid necessària 

per la dosificació; Whumitat, massa de l’aigua continguda per la humitat de l’àrid; 
Wabsorvida, massa de l’aigua absorvida per l’àrid; Wnecessària, massa de l’aigua 
necessària per la dosificació; Wcorregida, massa de l’aigua tenint en compte la 
humitat de l’àrid i la seva absorció; ω, humitat relativa de l’àrid. 

 
Segons la informació facilitada pel laboratori, l’absorció de la grava i graveta és 

del 0,225% i de les arenes 1,52%. La humitat i la correcció s’ha calculat abans de fer 
l’amassada. El paràmetre d’absorció de l’àrid acostuma a ser major que el de la 
humitat, per tant, en la majoria dels casos, acabarem afegint més aigua. Per tant, per 
fer una correcta dosificació s’ha d’avaluar amb precisió l’absorció dels àrid, sobretot en 
FAC, que són més sensibles a la quantitat d’aigua real. 
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B.2 CORRECCIÓ DE FIBRES 
 

Hi ha diferents possibilitats per tal de fer els ajustos quan incorporem fibres a 
una dosificació. El nostre criteri he estat descomptar el pes de fibres afegides de l’àrid 
gros, d’aquesta manera s’intenta pal·liar la pèrdua de treballabilitat que suposa 
l’addició de fibres. La grava és la fracció d’àrid que s’oposa més a la fluïdesa, 
mitjançant la seva substitució per fibres no perdem tantes prestacions. 
 

D’altra banda, s’ha observat que degut a la diferencia de densitats de les fibres 
i de l’àrid gros hi ha una pèrdua de volum que pot ser significativa quan la quantia de 
fibres és important. En el nostre cas aquest ajust s’ha de fer per compensar el volum 
que es perd quan s’afegeixen les fibres, però també hi ha un petit augment de quantia 
de fibres si no es corregeix. 
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sent: , volum total del formigó; , volum tenint en compte la variació de 

densitats de les fibres; 

inicialV corregitV
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àridM
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, volum d’àrid que substituïm per fibres; 
fibres

fibresM
ρ

, 

volum de fibres que afegim. 
 
 Aplicant la fórmula B.5 a les dosificacions amb més fibres (A60 i B60) s’obté 
una diferencia del 1,6%. Aquesta diferència no és significativa, i en condicions normals 
es pot obviar aquesta correcció, ja que en pocs casos hi haurà dosificacions amb més 
de 60 kg/m3 de fibres. 
 
 

B.3 AJUST D’ADDITIU 
 

El percentatge de fluidificant afegit va ser recomanat per l’empresa 
subministradora, en el cas del formigó de resistència normal s’ha utilitzat l’additiu Sika 
Viscocrete® 5920, dosificat al 1,2% del ciment, i pel d’alta resistència el Sika 
Viscocrete® 30 TSG (experimental), amb una quantia de 1,5% del ciment. Fent proves 
amb les condicions, equips i materials del laboratori s’ha vist que era necessari més 
quantitat d’additiu en el dos casos. Finalment, després de les proves s’ha obtingut 
formigons que compleixen els criteris d’autocompactable amb els següents ajustos: 
 

Taula B.3 Ajust d’additiu 

Dosificació Formigó normal (A)  Formigó d’alta resistència (B) 
Inicial 4,008 kg  6,48 kg 
 1,2% del ciment  1,5% del ciment 
Corregida 6,3534 kg  12,312 kg 
 1,902% del ciment  2,85% del ciment 
 1,46% del total de 

fins 
 2,03% del total de fins 
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 Aquest augment de fluidificant necessari pot ser degut a que les dues 
dosificacions tenen un contingut molt alt de fins. Si comparem la dosificació d’additiu 
corregida amb el total de fins (ciment, filler i fum de sílice) es pot observar que la 
diferència amb la dosificació inicial és menor, tot i que encara és superior. Després 
d’aquesta experiència val a dir que sempre és necessari contrastar les dosificacions 
d’additiu, degut a l’alta sensibilitat que pot tenir incrementar o no un petit percentatge. 
Aquest contrast també hauria d’anar acompanyat amb un assaig de saturació d’additiu, 
en el nostre cas hi ha hagut problemes per quantificar la quantitat d’additiu per la 
dosificació d’alta resistència, hauria sigut més adequat partir de l’assaig de saturació 
per tenir més informació del comportament del fluidificant amb les condicions i 
materials del laboratori. 
  
 

B.4 DOSIFICACIONS UTILITZADES 
 

Finalment, en les taules B.4 i B.5 queden resumides les dosificacions definitives 
després de tots els ajusts, i aquestes són les que s’han utilitzat per emmotllar les 
provetes. 

Taula B.4 Dosificacions definitives de la sèrie A 

Dosificació Materials A0  A20* A40* A60* 
Ciment Uniland CEM I 52,5 334,00 334,00 334,00 334,00
Filler Calcari 100,00 100,00 100,00 100,00
Microsílice        
Aigua Xarxa Barcelona 181,44 177,00 177,00 180,80
Grava 12/20 Calcari 328,11 308,11 288,11 268,10
Graveta 5/12 Calcari 447,56 449,52 449,52 447,40
Arena 0/5 Calcari 337,30 338,56 338,56 337,60
Arena 0/2 Calcari 602,63 602,63 602,63 602,90
Additiu Sika Viscocrete 5920 6,3534 6,3534 6,3534 6,3534
Fibres Dramix 80/60 BP  0,00 20,00 40,00 60,00
Pes total  2337,393 2336,173 2336,173 2337,153

* En aquestes dosificacions no s’ha tingut en compte la correcció de la densitat de les fibres 
** dades en kg/m3

Taula B.5 Dosificacions definitives de la sèrie B 

Dosificació Materials B0  B20 B40 B60 
Ciment Molins CEM I 52,5 R 432,00 434,36 436,70 436,07
Filler Calcari 130,00 130,71 131,40 132,13
Microsílice   43,20 43,44 43,70 43,91
Aigua Xarxa Barcelona 195,77 196,40 197,40 196,56
Grava 12/20 Calcari 0,00  0,00 0,00 0,00
 5/12 Calcari 834,80 820,60 804,80 790,39
Arena 0/5 Calcari 791,40 796,90 801,20 804,60
Arena 0/2 Calcari 0,00  0,00 0,00 0,00
Additiu Sika Viscocrete 30 TSG 12,312 12,312 12,312 12,312
Fibres Dramix 80/60 BP  0,00 20,00 40,00 60,00
Pes total  2439,48 2454,72 2467,51 2475,96

* dades en kg/m3
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B.5 RESULTATS DE MESURA DE DENSITAT 
 

Per a la mesura de densitats s’ha utilitzat les provetes extretes dels motlles 
cilíndrics de 150Ø x 150 mm. Després de comprovar que les mides de la proveta 
extreta no superava la diferència del 0,5% amb les mides teòriques del motlle, s’ha 
procedit a calcular el volum i pesar-les. Els resultats s’expressen en al taula següent: 
 

Taula B.6 Densitats mitges dels materials 

 Pes mig (kg) Volum (cm3) Densitat (kg/m3) 
A0 6,086 2650,72 2296,11 
A20 6,131 2650,72 2313,08 
A40 6,210 2650,72 2342,89 
A60 6,210 2650,72 2342,76 
    

B0 6,351 2650,72 2395,95 
B20 6,347 2650,72 2394,38 
B40 6,389 2650,72 2410,16 
B60 6,348 2650,72 2394,82 
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