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CAPÍTOL 3 
FABRICACIÓ I ESTUDI DELS SISTEMES LLOT SEC−CIMENT 
 
 
3.1-    Introducció i objectius 
 
En la present tesina a diferència d'estudis anteriors, es vol analitzar l'influencia  
de l'addició de tres tipus de llot sobre les reaccions de presa i enduriment de 
pastes de ciment pòrtland a molt curt termini, així com, determinar l’eficàcia 
d’una addició prèvia de cal apagada en els llots que són objecte d’estudi per tal 
d’optimitzar els temps de presa.  
 
Els aspectes que es tindran en compte alhora d'estudiar els diferents sistemes 
de llot sec−ciment són; el tipus de ciment, els diferents tipus de llot i les 
dosificacions utilitzades per a cada mescla i  per tant, per poder valorar 
paràmetres importants com l'inici i final de presa, i els productes d'hidratació 
que es formen a curt termini s'haurà de traçar un pla d'estudi al laboratori que 
contempla els següents objectius: 
 

• Determinació de les dosificacions de llot/ciment. 
 
• Determinació de les relacions aigua/ciment per obtenir les pastes de 

consistència normal. 
 
• Procés de fabricació de les pastes de consistència normal amb i sense 

cal apagada. 
 

• Control de les velocitats de presa de les pastes de consistència normal 
amb i sense cal apagada. 

 
• Evolució dels productes d'hidratació a curt termini mitjançant la tècnica 

de difracció de raig X de les pastes amb i sense cal apagada. 
 
Tots aquests punts ens permetran conèixer les dosificacions adequades per 
obtenir pastes de ciment que puguin esdevenir mescles aplicables al terreny de 
l’enginyeria civil, més concretament en la fabricació de prefabricats de formigó. 
  
 
3.2-    Estudis previs 
 
En anteriors treballs s’ha analitzat la compatibilitat dels sistemes llot−ciment on 
s’ha pogut concloure que l'addició d’un residu a una matriu de ciment provoca 
alteracions en el seu comportament normal degut a: 
 

• El contingut en matèria orgànica del llot que actua com a retardant. 

• La presència d’alguns metalls pesats que interfereixen en les reaccions 
de presa i enduriment del ciment. 
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Es va concloure que amb dosificacions superiors al 10% en massa de residu 
sobre massa de ciment, els temps d’inici i final de presa són molt elevats, i per 
dosificacions inferiors aquests temps entraven dins els límits establerts per la 
norma UNE-EN 196-3. És per aquest motiu que les quantitats addicionades en 
el present estudi per a la fabricació de les pastes són sempre inferiors al 10%.  
 
No obstant s’estudiarà la possibilitat de reduir la matèria orgànica del llot, 
atacant-lo amb cal apagada per intentar reduir els temps d’inici i final de presa. 
 
3.3- Determinació de les dosificacions llot−ciment 
 
Per a la dosificació del sistema llot-ciment s’ha tingut en compte la norma UNE-
EN 196-3 que imposa com a límit per al final de presa un màxim de 720 minuts. 
Per tal de no superar aquests límits s’ha considerat utilitzar per als tres llots 
dues dosificacions, del 2% i del 5% prou representatives. 
 
 
3.4-    Determinació experimental de les relacions aigua/ciment per obtenir  
_         les pastes de consistència normal. 
 
 
3.4.1- Metodologia 
 
En el procés d’elaboració de les pastes de ciment amb incorporació de llot sec, 
tenim com a variables fonamentals el percentatge de llot sec i el tipus de 
ciment, que ens fan modificar les relacions aigua/ciment i les velocitats de 
presa.  
 
La relació d’aigua continguda i aglomerant de la pasta influeix directament en 
les velocitats de presa. Per tant, per a poder comparar el procés de presa de 
les diferents pastes amb els percentatges de llot decidits, és necessari definir 
una condició de treball comuna per a totes elles, es tracta de treballar en 
condicions de consistència normal. 
 
Per obtenir la consistència normal s'ha utilitzat la norma UNE-EN 196-3. La 
citada norma estableix que la pasta de consistència normal té una resistència 
específica a la penetració d'una sonda normalitzada. L'aigua requerida per la 
confecció de la pasta es determina mitjançant successius assaigs de 
penetració en pastes amb diferents continguts d'aigua. 
 
En l'assaig s'utilitza l'aparell de Vicat (veure figura 3.1-a), el qual es compon 
dels següents elements: 
 

• Sonda de metall no corrosiu, amb forma de cilindre recte i longitud 
efectiva de 50±1 mm i un diàmetre de 10±0.05 mm. 

 
• Agulla de metall no corrosiu, de longitud efectiva de 50± 1 mm i un 

diàmetre de 1.13±0.05 mm. 
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• Motlle de cautxú, de rigidesa adequada i de forma tronco cònica de 
40±0.02 mm d'altura i amb diàmetres interns de 70±5 mm i 80±5 mm 
superior i inferior respectivament.  

 

• Placa base de vidre pla, de major dimensió que el motlle i amb 
espessor mínim de 2.5 mm. 

 
L'aparell  de  Vicat utilitzat és un model fabricat per NORMAtest. Al tractar-se 
d'un aparell analògic les mesures i els assaigs es fan per duplicat per tal de ser 
estrictes amb els resultats.  
 
En la preparació de les pastes s’ha utilitzat un ciment Pòrtland tipus CEM II/A-L 
42,5 R caracteritzat en l’apartat 2.3 d’aquesta tesina, a la vegada que s’ha anat 
variant el percentatge (sobre el pes de ciment) dels diferents tipus de llot sec 
addicionats. El llot s’ha afegit de manera simultània amb el ciment alhora de 
preparar les pastes de consistència normal, per tal de seguir estrictament la 
norma UNE-EN 196-3. 
 
El procediment per la obtenció de la consistència normal és el següent: 
 
 

• Pesar 450±1 g de ciment i una quantitat qualsevol d'aigua, per exemple 
125 g (quan s'afegeix llot, el pes d'aquest s'incrementa sobre els 450 g 
de ciment). 

 

• És col·loca el ciment a l'amassadora (veure figura 3.1-b). S'afegeix 
l'aigua, anotant l'instant final de l'addició com a temps zero i 
immediatament es posa en funcionament l'amassadora a velocitat lenta 
durant 90 s. Es para l'amassadora i es deixa reposar 15 s (aprofitant per 
rascar el material impregnat en les parets). A continuació es posa en 
funcionament  l'amassadora durant 90 s més. 

 

• Es transfereix immediatament la pasta al motlle i s'omple fins que 
cobreixi tot l'interior, sense compactar ni vibrar. S'elimina l'excés de 
material enrasant amb una espàtula fins a obtenir una superfície superior 
llisa. 

 

• Es calibra l'aparell de Vicat amb la sonda, fent coincidir el zero de 
l'escala quan la sonda està en contacte amb la superfície de la pasta. 

 

• Un cop calibrat l'aparell i la sonda en contacte amb la superfície de la 
pasta es manté aquesta posició durant uns segons i, a continuació, 
s'allibera la part mòbil de l'aparell deixant que la sonda penetri 
lliurement, de forma vertical, en el centre de la pasta. El temps que ha de 
transcórrer des de que s'inicia l'amassat (temps zero) fins que s'allibera 
la sonda serà d'aproximadament 4 minuts. Es pren la lectura en l'escala 
quan la penetració ha finalitzat o 30 s després de l'alliberament de la 
sonda. La lectura indica la distància entre la superfície de la pasta i la 
cara interior de la sonda. 

 

• Es repeteix l'assaig amb diferents quantitats d'aigua fins a obtenir una 
lectura de 34±1 mm, que serà la pasta de consistència normal. 
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Figura 3.1 Equips utilitzats per a realitzar els assaigs de consistència normal i principi i final de 
presa: a) Aparell de Vicat, model fabricat per NORMAtest. b) Amassadora Toni Technik, model 
6210.  
 
En la taula 3.1 es mostren les quantitats de ciment i de llot utilitzades per als 
assaigs de consistència normal dels diferents llots (Montornès, Vic i Rubí). Per 
calcular el pes de llot sobre el pes total de ciment s’ha considerat sempre un 
total de 450 g de ciment, en cap cas es substitueix llot per ciment per a la 
fabricació de les diferents pastes. 
 
 

MOSTRA REMESA DEL 
LLOT 

NOMENCLATURA 
PASTA 

% 
LLOT 
SEC  

gr. LLOT 
(450x%)/100 

gr. CIMENT      
CEM II/A-L 42,5R 

REFERÈNCIA 
 

REF 0 0 450 

2% LLOT 
MONTORNÈS 

Nom.       MDV                            
DATA: MARÇ2006 

2-M1 2 9 450 

5% LLOT 
MONTORNÈS 

Nom.       MDV                          
DATA: MARÇ2006 

5-M1 5 22.5 450 

2% LLOT RUBÍ Nom.     RUB              
DATA: DES2006 

2-R1 2 9 450 

5% LLOT RUBÍ Nom.     RUB                              
DATA: DES2006 

5-R1 5 22.5 450 

2% LLOT VIC Nom.    VIC                              
DATA: DES2006 

2-V1 2 9 450 

5% LLOT VIC Nom.     VIC                       
DATA: DES2006 

5-V1 5 22.5 450 

Taula 3.1 Quantitats en pes de llot sec de Montornès, Rubí i Vic per als diferents percentatges 
d’addició sobre 450 grams de ciment. 
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3.4.2- Resultats de l’assaig  
 
Un cop determinats els pesos de llot i estimar les quantitats d'aigua 
necessàries, es fabriquen vàries pastes al laboratori de materials de la UPC per 
tal de determinar la relació aigua/ciment. Els continguts d'aigua necessaris per 
obtenir la condició de consistència normal per a cada una de les pastes queden 
representats en la taula 3.2.  
 
 

NOMENCLATURA 
PASTA 

% 
LLOT 
SEC  

gr. LLOT 
(450x%)/100 

gr. CIMENT 
CEM II/A-L 42,5R gr. H2O % H2O   

(Xgr/450)x100 
Rel. a/c 
gr.a/gr.c 

REF 0 0 450 123,75 27,5 0,275 

2-M1 2 9 450 127,60 27,8 0,278 

5-M1 5 22,5 450 131,4 27,8 0,278 

2-R1 2 9 450 130,8 28,5 0,285 

5-R1 5 22,5 450 137,0 29 0,29 

2-V1 2 9 450 130,8 28,5 0,285 

5-V1 5 22,5 450 134,7 28,5 0,285 
Taula 3.2 Quantitats d'aigua necessàries respecte el conjunt de ciment + llot expressades en 
pes, percentatge i relació aigua/ciment, obtingudes a l'assaig de consistència normal. 
 
 
Es pot observar que el fet d'addicionar llot sec al ciment fa augmentar la 
demanda d'aigua entorn a un 3% (en relació a la pasta de referència) alhora 
d'assolir la consistència normal. Aquest fet és degut a la capacitat d'absorció 
del fang sec.  
 
 
3.5- Procés de fabricació de les pastes de consistència normal amb i 

sense cal pagada 
 
Per a la fabricació de les pastes de consistència normal s'han utilitzat els 
materials descrits en el capítol 2 d'aquesta tesina. Utilitzant les proporcions 
determinades en l'apartat anterior (taula 3.2), s'han amassat les diferents 
pastes de consistència normal. Tots els pesos són mesurats amb una bàscula 
de precisió per tal de que s'ajustin al màxim a les dades teòriques. 
 
Tenint en compte que volem analitzar tres tipus de llot diferents i amb dues 
proporcions de llot per a cada un d'ells, i que volem repetir l'assaig havent 
incorporat al llot una determinada quantitat de cal apagada, s'han fabricat un 
total de 10 pastes de consistència normal que queden referenciades en la taula 
3.3. 
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��MOSTRA NOM. 
PASTA 

% LLOT SOBRE 
EL TOTAL DE 

CIMENT 

% CAL APAGADA 
SOBRE EL TOTAL 

DE LLOT 

REFERÈNCIA REF 0 0 

2% LLOT MONTORNÈS 2-M1 2 0 

5% LLOT MONTORNÈS 5-M1 5 0 

2% LLOT RUBÍ 2-R1 2 0 

5% LLOT RUBÍ 5-R1 5 0 

2% LLOT VIC 2-V1 2 0 

5% LLOT VIC 5-V1 5 0 

5% LLOT MONTORNÈS + CAL APAGADA 5-M2 5 5 

5% LLOT RUBÍ + CAL APAGADA 5-R2 5 5 

5% LLOT VIC + CAL APAGADA 5-V2 5 5 
Taula 3.3 Descripció i nomenclatura de les pastes fabricades. 
 
 
Per als assaigs sense addició de cal apagada s'utilitzen dues dosificacions de 
llot (2% i 5%), per als assaigs amb l'addició de la cal apagada s'utilitzarà només 
la dosificació del 5% de llot, considerant que serà prou representativa de 
l'estudi i estalviarem temps i costos de laboratori. 
 
 
3.6- Control de les velocitats de presa de les pastes de consistència 

normal amb i sense cal pagada 
 
Un dels factors que ens permeten veure l'interacció del llot en la pasta de 
ciment hidratat és la velocitat de presa. Aquest factor es determina mitjançant 
l'assaig normalitzat amb l'agulla de Vicat (norma UNE-EN 196-3). En la citada 
norma s'estableix que el temps de presa s'obté observant la penetració d'una 
agulla en una pasta de ciment de consistència normal, fins que assoleix un 
valor determinat. 
 
 
3.6.1- Metodologia 
 
La presa d'una pasta de ciment correspon al període de reaccions químiques 
que comporta diferents graus de consistència de la pasta elaborada, aquesta 
consistència és cada cop més seca a mesura que té lloc la presa mitjançant la 
hidratació de les partícules de clínker. 
 
El ciment al ser mesclat amb aigua forma una pasta, que té la propietat de 
rigiditzar-se progressivament fins a constituir un sòlid de creixent duresa i 
resistència. 
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El procediment per obtenir els temps d'inici i final de presa és el següent: 
 

• Calibrar l'aparell de Vicat. 
 
• Omplir el motlle amb una pasta de consistència normal. 

 
• Introduir el motlle ple i la placa base en la cambra humida, en la que es 

mantenen les condicions de temperatura i humitat constants 
(temperatura ambient de 20±1º C i humitat relativa �95%). 

 
• Després d'un temps adequat, es col·loca el motlle en l'aparell de Vicat, 

es baixa l'agulla suaument fins que estigui en contacte amb la 
superfície de la pasta, es deixa anar l'agulla i es pren la lectura quan la 
penetració a finalitzat o un cop transcorreguts 30s a partir de 
l'alliberació de l'agulla, registrant el temps (l'instant zero és l'inici 
d'amassat).  

 
• Es repeteix l'assaig a intervals espaiats. L'inici de presa serà quan 

l'agulla penetri en la pasta  36±1 mm (veure figura 3.2), amb una 
precisió de 5 minuts. 

 
• Per determinar el final de presa, s'inverteix el motlle ple, al qual hem 

determinat el temps de presa inicial, sobre la placa base. Es realitza 
l'assaig de forma anàloga a la determinació de l'inici de presa. 

 
• El final de presa es produirà quan l'agulla per primer cop penetri només 

0.5 mm en la pasta (veure figura 3.2), deixant només una petita marca 
sobre la pasta, registrarem aquest temps amb una precisió de 15 
minuts. 

 

 
Figura 3.2 Marques d'inici i final de presa sobre l'aparell de Vicat en els assaigs realitzats. 
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3.6.2-  Experiència sense cal apagada 
 
Per tal de controlar els temps d'inici i final de presa, es fabriquen per separat 
les pastes REF, 2M1, 2V1, 2R1, 5M1, 5V1 i 5R1. Es col·loquen dins els motlles 
tronco cònics estandarditzats assegurant que la pasta quedi totalment 
enrasada i es col·loquen dins la cambra humida per garantir les condicions 
òptimes d'hidratació (temperatura ambient de 20º C i humitat relativa �95%). El 
motlle queda col·locat dins la cambra en posició horitzontal sobre la placa base. 
 
 
3.6.2.1-   Resultats de l'assaig d'inici i final de presa sense cal apagada 
 
La taula 3.4 mostra els valors obtinguts per a l'inici i final de presa de les pastes 
fabricades en l'experiència sense cal apagada.  
 
 

 ASSAIG D'INICI I FINAL DE PRESA SENSE ADDICIÓ DE CAL APAGADA 

NOMENCLATURA 
PASTA 

% 
LLOT 
SEC  

gr. LLOT 
(450x%)/100 

gr. CIMENT 
CEM II/A-L42,5 

% H2O   
(Xgr/450)x100 

INICI 
PRESA 

min. 

FINAL 
PRESA 

min. 

REF 0 0 450 27,5 150 216 

2-M1 2 9 450 27,8 230 305 

5-M1 5 22,5 450 27,8 330 445 

2-R1 2 9 450 28,5 200 312 

5-R1 5 22,5 450 29 270 525 

2-V1 2 9 450 28,5 190 305 

5-V1 5 22,5 450 28,5 255 475 
Taula 3.4 Valors (en minuts) de l'inici i final de presa en les pastes sense addició de cal 
apagada mitjançant l'assaig normalitzat amb l'agulla de Vicat. 
 
 
Tots els valors obtinguts entren dins els límits establerts per la norma UNE-EN 
196-3 comprovem que la pasta de referència (sense llot) està dins els valors 
habituals de presa que estableixen les especificacions del ciment mostrades en 
el capítol 2. Per a la resta de pastes (amb addició de llot a la barreja) es posa 
de manifest una disminució en la velocitat d'hidratació.  
 
Els resultats també reflecteixen que a major quantitat de llot, major és el temps 
d'inici i final de presa. 
 
Les mostres amb un 2% de lot mostren un retard aproximat en l'inici de presa 
d'uns cinquanta minuts, mentre que les mostres amb un 5% de llot mostren un 
retard aproximat en l'inici de presa de gairebé dues hores. 
 
El final de presa en les mostres amb un 2% de llot presenta un retard aproximat 
d'una hora i quaranta minuts mentre que aquest retard és de més de quatre 
hores en les mostres amb un 5% de llot. 
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Per tal de representar els diferents comportaments dels llots utilitzats segons 
les diferents dosificacions s'han realitzat uns gràfics comparatius: 
 
 

 
Gràfic 3.1 Inici i final de presa de cadascuna de les mostres assajades. 
 
 
Com s'observa en el gràfic 3.1, les mostres amb llot a la barreja presenten 
velocitats d'hidratació més lentes respecte la Referència. 
 
Les pastes amb llot de Vic i Rubí presenten temps d'inici i final de presa 
similars en les dosificacions del 2%. S'observa també, que al augmentar la 
dosificació del 2% al 5% augmenta també l'interval de temps comprès entre 
l'inici i el final de presa en les mostres de Vic i Rubí.  
 
Com a fet diferencial observem que en el cas de les pastes amb llot de 
Montornès l'interval entre l'inici i final de presa és relativament menor que els 
altres i tot i que l'inici de presa és a un temps més alt que les altres pastes, 
s'acaba hidratant més ràpid que la resta (gràfic 3.2). 
 
Un dels factors que redueix més la velocitat de presa és la presència de 
matèria orgànica en la mescla, la diferent tipologia de matèria orgànica en els 
llots de Rubí i Vic, degut a la procedència dels fangs, dona lloc a intervals 
majors de temps entre inici i final de presa (gràfic 3.3).  
 
La presència de determinats metalls pesats (Plom i Zinc principalment) 
interfereixen també sobre les reaccions d'enduriment. 
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 Gràfic 3.2 Evolució de l'inici i final de presa en les pastes de ciment CEM II/A-L42,5 amb un                                         
_5% de llots de Vic, Rubí i Montornès. 
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 Gràfic 3.3 Interval de temps transcorregut entre l'inici i el final de presa de les diferents pastes 
_assajades. 
 
 
3.6.3- Experiència amb cal apagada 
 
Un dels problemes alhora de fabricar ciment amb addició de llot és precisament 
el retard en la presa, els excessius temps de presa poden ser un handicap 
alhora d'utilitzar aquests llots en ciments prefabricats o en massa per part de 
les empreses.  
 
Per a millorar aquests temps, plantegem l'addició d'un producte que pugui 
reaccionar amb la matèria orgànica del llot i que la destrueixi o inhibeixi la seva 
activitat com a retardant del procés d'hidratació. Aquesta addició serà de cal 
apagada Ca (OH)2 amb un percentatge del 5% sobre el total de llot i la barreja 
de cal + llot serà 48 hores abans de preparar les pastes al laboratori. Per fer la 
barreja s'ha agafat una quantitat X de llot i s'ha afegit el corresponent 5% en 
pes de Ca (OH)2, el conjunt es posa dins l'amassadora i es deixa en 
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funcionament durant 3 minuts fins que el color del llot, originàriament negre o 
marró fosc, passa a ser de color gris cendra. Posteriorment els diferents llots 
amb cal es dipositen durant 48 hores en un recipient tancat. 
 
L'alta superfície específica i les cavitats internes de la cal fan que adsorbeixin 
gran quantitat de compostos orgànics. 
 
Per determinar l'eficàcia d'aquesta addició tornarem a fabricar les pastes de 
ciment amb un 5% de llots de Vic, Rubí i Montornès tractats amb cal apagada i 
comprovarem els temps d'hidratació en relació amb els resultats de l'apartat 
anterior. El procés de fabricació de les pastes i la determinació dels temps de 
presa són els mateixos que els explicats en l'apartat 3.5 i 3.6 d'aquest capítol. 
 
Per a la dosificació de les pastes es van utilitzar les mesures determinades en 
la primera part de l'experiment, amb l'única diferència que comportava l'addició 
de la cal (veure taula 3.5). 
 
 

NOM. 
PASTA 

grams de cal 
en pols per 

22,5 grams de 
llot. 

% 
LLOT 
SEC  

gr. LLOT 
(450x%)/100 

gr. 
CIMENT 
CEM II/A-L 

42,5R 
gr. H2O % H2O   

(Xgr/450)x100 
Rel. a/c 
gr.a/gr.c 

5-M2 1,125 5 22,5 450 131,4 27,8 0,278 

5-R2 1,125 5 22,5 450 137,0 29 0,29 

5-V2 1,125 5 22,5 450 134,7 28,5 0,285 

Taula 3.5 Dosificació de les pastes amb 5% de llot tractat amb cal apagada. 
 
Al fabricar les pastes al laboratori de materials, es va observar que els llots 
tractats amb la cal, quan es mesclaven amb el ciment i l'aigua, absorbien més 
aigua durant l'amassat i donaven pastes amb consistència aparent més seca. 
Aquest fet ens va dur a la conclusió que els llots tractats amb aigua 
necessitarien relacions aigua/ciment més elevades i per tant es va repetir 
l'assaig de consistència normal amb els llots tractats, donant els següents 
resultats (taula 3.6).    
 

NOM. 
PASTA 

grams de 
cal en pols 

per 22,5 
grams de 

llot.  

% 
LLOT 
SEC  

gr. LLOT 
(450x%)/100 

gr. CIMENT 
CEM II/A-L 

42,5R 
gr. H2O % H2O   

(Xgr/450)x100 
Rel. a/c 
gr.a/gr.c 

5-M2 1,125 5 22,5 450 138 29,2 0,292 

5-R2 1,125 5 22,5 450 144,1 30,5 0,305 

5-V2 1,125 5 22,5 450 141,8 30 0,300 

Taula 3.6 Resultats de l'assaig de consistència normal utilitzant un 5% de llots de Montornès 
Vic i Rubí tractats prèviament amb cal apagada. 
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Com es pot comprovar les relacions aigua/ciment de totes les pastes han 
augmentat proporcionalment un 5% respecte les pastes sense cal.  
 
 
3.6.3.1- Resultats de l'assaig d'inici i final de presa amb cal apagada 
 
La taula 3.7 mostra els valors obtinguts per a l'inici i final de presa de les pastes 
fabricades en l'experiència amb cal apagada. 
 
                    ASSAIG D'INICI I FINAL DE PRESA AMB ADDICIÓ DE CAL APAGADA 

NOMENCLATURA 
PASTA 

% 
LLOT 
SEC  

gr. LLOT 
(450x%)/100 

gr. 
CIMENT 
CEM II/A-L 

42,5R 

Rel. a/c 
gr.a/gr.c 

INICI 
PRESA 

min. 

FINAL 
PRESA 

min. 

5-M2 5 22,5 450 0,292 255 400 
5-R2 5 22,5 450 0,305 220 440 
5-V2 5 22,5 450 0,300 215 435 

Taula 3.7 Valors (en minuts) de l'inici i final de presa en les pastes amb addició de cal apagada 
mitjançant l'assaig normalitzat amb l'agulla de Vicat.   
 
Tot i que els temps s'han vist reduïts respecte l'assaig sense cal, els temps 
obtinguts denoten una tendència molt semblant.  
 
 
El gràfic 3.4 mostra l'evolució dels temps d'inici i final de presa per a cadascuna 
de les noves pastes fabricades. 
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 Gràfic 3.4 Inici i final de presa de les mostres assajades amb cal apagada. 
 
 
Per tal de comprovar l'eficàcia del mètode, comprovem els resultats de les 
mateixes mostres amb cal i sense cal en el gràfic 3.5 
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 Gràfic 3.5 Resultat comparatiu dels temps d'inici i final de presa de les mostres de Rubí, Vic i -
.Montornès amb cal i sense cal. 
 
 
S'observa que tant els temps d'inici com de final de presa s'avancen uns 55 
minuts de mitja, i els intervals entre l'inici i el final de presa es mantenen 
gairebé constants en els dos assaigs. Per tant, les velocitats d'hidratació entre 
l'inici i final de presa són iguals en els dos assaigs i l'única diferència és que 
aconseguim reduir el temps total de la hidratació en un 12%. 
 
Aquest resultat no és el que s'esperava, ja que queda força lluny dels valors 
dels temps d'hidratació de la pasta sense llot. Els temps de presa no s'han 
reduït significativament i analitzarem els possibles motius en el capítol de 
discussió de resultats.  
 
 
3.7- Evolució dels productes d'hidratació a curt termini mitjançant la 

tècnica de difracció de raig X de les pastes amb i sense cal apagada 
 
 
3.7.1- Introducció 
 
Amb la finalitat d'estudiar amb més detall l'evolució mineralògica del ciment 
Pòrtland tipus II amb addició de llots de depuradora d'aigües residuals i els 
efectes d'aquesta addició sobre el procés d'hidratació, s'ha utilitzat la tècnica de 
difracció de raig X (DRX) amb la finalitat d'entendre els canvis que es donen en 
els minerals anhidres del ciment durant la seva transformació en les fases 
estables hidratades.  
 
Mitjançant mètodes de caracterització podem aconseguir entendre de forma 
més acurada el comportament de les pastes de ciment durant el procés 
d'hidratació, que ens permetrà indirectament tenir un coneixement més real 
dels mecanismes de generació de propietats com la resistència i la durabilitat, 



Capítol 3                                   Fabricació i estudi dels sistemes llot sec - ciment 

���������������������������������������������������������������������� 
���

les quals són unes de les més importants quan es tracta de seleccionar un 
ciment per a una aplicació específica.  
 
Aquesta fase experimental de la tesina es va realitzar per aportar més elements 
per a la comprensió de la hidratació dels diferents minerals que constitueixen la 
pasta de ciment, fent un seguiment del desenvolupament mineralògic de les 
diferents pastes de ciment a diferents edats de presa (0 hores, 24 hores, 48 
hores, 7 dies i 28 dies). 
 
 
3.7.2- Hidratació del ciment Pòrtland. Base teòrica 
 
La hidratació del ciment és funció de les reaccions entre els minerals que el 
formen (C3S, C2S, C3A i C4AF) amb l'aigua, a demés, de la presència de guix i 
altres additius. Aquests quatre compostos són identificables al microscopi com 
quatre fases diferents que tenen diferents propietats i que per tant, de la seva 
proporció dependran les característiques principals d'un ciment Pòrtland. En el 
cas que estudiem el ciment Pòrtland tipus II conté les proporcions de minerals 
principals indicades en la taula 3.8. 
 

Fases minerals principals Composició mitja dels minerals (%) 
C3S 43 
C2S 30 
C3A 7.5 

C4AF 12 
Taula 3.8 Característiques minerals del ciment Pòrtland tipus II segons la composició de 
minerals principals. 
 
 
Degut a que la presa i l'enduriment es produeixen per reaccions amb l'aigua, 
que són exotèrmiques, la diferència en la velocitat està relacionada directament 
amb el calor d'hidratació alliberat. La transformació de les fases anhidres en 
hidratades segueix doncs un ordre. La primera fase en hidratar-se és l'aluminat 
tricàlcic (C3A) que és de reacció ràpida i d'ell depèn la resistència del formigó a 
un dia. El silicat tricàlcic (C3S) el segueix en rapidesa i d'ell depèn principalment 
la resistència de 3 a 28 dies. El silicat bicàlcic (C2S)  és més lent que els 
anteriors i té menys calor d'hidratació. L'aluminat fèrric tetracàlcic (C4AF) té 
dèbils propietats aglomerants. 
 
Els productes de les reaccions són principalment silicats de calci hidratats, 
hidròxid de calci i sulfoaluminats de calci hidratats, així: 
 
El C3S (alita) és el silicat càlcic més inestable dels presents en el ciment, al 
reaccionar amb l'aigua es converteix en silicat de calci hidratat, conegut com 
tobermorita gel (C−S−H) i en hidròxid de calci, coneguda com portlandita (CH). 
El (CH) es comença a formar en el mateix moment que s'inicia el procés 
d'hidratació i inicialment es mostra creixent en el temps, tot i que més tard la 
proporció de portlandita present es manté constant (veure expressió 3.1). 

 
 

2(3CaO.SiO2) + 6H2O�3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2                                    [3.1] 
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El silicat bicàlcic C2S (belita) al hidratar-se també es converteix en C−S−H i CH 
però a diferència de (3.1) es produeix menys hidròxid de calci (veure expressió 
3.2). 
 

2(2CaO.SiO2) + 4H2O � 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2                    [3.2] 
 
 

L'aluminat de calci C3A al combinar-se amb guix i aigua produeix l'etringita. La 
fase hidratada etringita també es comença a formar tan bon punt s'inicia el 
procés d'hidratació, no obstant, aquesta fase no és estable i evoluciona a 
monosulfoaluminat de calci. Per això podem prendre l'etringita com a referència 
de l'evolució de les reaccions d'hidratació (veure expressió 3.3). 

 
(3CaO.Al2O3) + 3CaS04.2H20 + 15H2O � 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O             [3.3] 

 
 
L'aluminat de calci amb l'etringita i aigua es converteix en monosulfoaluminat 
(veure expressió 3.4). 
 

2(3CaO.Al2O3)+3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + 4H2O �                               _                             
3(3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O)                                                  [3.4] 

 
 
L'aluminat de calci C3A amb l'hidròxid de calci i aigua es converteix en aluminat 
de calci hidratat (veure expressió 3.5). 
 

3CaO.Al2O3 + Ca(OH)2 + 12H2O � 4CaO.Al2O3.13H2O                        [3.5] 
 
 

Les fases que formen les pastes de ciment hidratat, C−S−H i el 
monosulfoaluminat, en aquest cas són amorfes o de baixa cristal·linitat, per 
aquest motiu no poden ser detectades pel mètode de difracció de raig X, no 
obstant, existeix una correlació directa entre aquestes fases més o menys 
amorfes i altres fases cristal·lines presents en el ciment: 
 

• La quantitat de C−S−H és proporcional a la quantitat de portlandita. 
 

• La fase hidratada etringita és una de les primeres en formar-se i es 
transforma a monosulfoaluminat de calci amb el temps d'hidratació. 
Aquesta transformació implica una disminució de la quantitat d'etringita 
present en el temps. 

 
Pel que fa als llots, les fases cristal·lines detectades mitjançant DRX (veure 
capítol 2) són: 
 

• Calcita 
• Quars  
• Dolomita 
• Albita 

 



Capítol 3                                   Fabricació i estudi dels sistemes llot sec - ciment 

���������������������������������������������������������������������� 
���

 
La resta de contingut del llot és principalment matèria orgànica amorfa. S'ha de 
tenir present que la proporció de llot en les pastes és baixa i per tant, l'aportació 
cristal·lina del llot serà minoritària respecte les fases que es troben al ciment.  
 
Per fer l'anàlisi de les fases cristal·lines formades a les pastes que han estat 
objecte d'estudi, s'ha utilitzat un difractòmetre Siemens D-500, amb radiació Kα 
Cu (λ= 1,5418Å), monocromador de grafit i detector de irradiació, sota unes 
condicions del tub de raig X de 30 mA i 40 kV. La velocitat angular de 0.05 (2θ) 
cada 3 segons, amb un rang d'escombrat de 2θ entre 4º i 70º.  
 
El reconeixement dels compostos formadors és possible a partir de les fitxes 
del JCPDS (Joint Committee for Powder Diffraction Standards), en les quals es 
descriu la cel·la primitiva, els índex de Miller (hkl), l'espaiat reticular (d) i 
l'intensitat percentual de la difracció experimental (I).  
 
En els difractogrames es representa l'intensitat de difracció en funció de 2θ, on 
θ és l'angle entre el feix de raigs X i el pla cristal·lí que difracta. L'angle de 
difracció θ es relaciona amb la distància entre plans d, i la longitud d'ona del 
raig incident λ, a través de la fórmula de Bragg (expressió 3.6). 
 
 

 λλλλ = 2 d sin θθθθ_                                                     [3.6] 
 
 
3.7.3- Metodologia  
 
La tècnica de difracció de raig X s'ha realitzat en pastes de ciment pòrtland 
tipus CEM II/A-L 42,5 R amb diferents dosificacions de llots procedents de les 
EDAR de Vic, Rubí i Montornès.  
 
S'han realitzat un total de 10 pastes de consistència normal que seran objecte 
d'estudi per DRX a diferents edats de presa (0 hores, 24 hores, 48 hores 7 dies 
i 28 dies).  
 
Per tal d'optimitzar els recursos del laboratori i poder concentrar l'anàlisi de les 
difraccions en determinats dies aprofitant la disponibilitat del difractòmetre 
(tenint en compte el volum de difraccions a realitzar), el que s'ha fet és aturar la 
hidratació de les pastes a les edats exactes en que volem fer l'estudi, triturant 
uns 10 grams de les diferents mostres amb finors de 2-3 mm i submergint la 
pols en alcohol etílic pur dins uns recipients de plàstic ben tancats i etiquetats 
amb la nomenclatura corresponent (veure taula 3.9). 
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  EDAT MOSTRA RESPECTE FINAL DE PRESA 

 
 0 

HORES 
24 

HORES 
48 

HORES 7 DIES 28 DIES 

REFERÈNCIA (CEM II/A-L42,5R) 
SENSE LLOT REF-0 REF-24 REF-48 REF-7d REF-28d 

CEM II/A-L42,5R + 2% LLOT 
MONTORNÈS 2M1-0 2M1-24 2M1-48 2M1-7d 2M1-28d 

CEM II/A-L42,5R + 5% LLOT 
MONTORNÈS 5M1-0 5M1-24 5M1-48 5M1-7d 5M1-28d 

CEM II/A-L42,5R + 2% LLOT RUBÍ 2R1-0 2R1-24 2R1-48 2R1-7d 2R1-28d 

CEM II/A-L42,5R + 5% LLOT RUBÍ 5R1-0 5R1-24 5R1-48 5R1-7d 5R1-28d 

CEM II/A-L42,5R + 2% LLOT VIC 2V1-0 2V1-24 2V1-48 2V1-7d 2V1-28d 

CEM II/A-L42,5R + 5% LLOT VIC 5V1-0 5V1-24 5V1-48 5V1-7d 5V1-28d 

CEM II/A-L42,5R + 5% LLOT 
MONTORNÈS AMB CAL APAGADA 5M2-0 5M2-24 5M2-48 5M2-7d 5M2-28d 

CEM II/A-L42,5R + 5% LLOT RUBÍ 
AMB CAL APAGADA 5R2-0 5R2-24 5R2-48 5R2-7d 5R2-28d 
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CEM II/A-L42,5R + 5% LLOT VIC 
AMB CAL APAGADA 5V2-0 5V2-24 5V2-48 5V2-7d 5V2-28d 

Taula 3.9 Descripció i nomenclatura de les 50 mostres a analitzar amb DRX. 
 
 
Per a la preparació de les mostres que s'introduiran al difractòmetre inicialment 
necessitem assecar les mostres submergides en alcohol, per això, utilitzant uns 
filtres estandarditzats i un aparell que crea el buit per accelerar el procés, 
aconseguim tenir les mostres ben seques i llestes per la molturació (veure 
figura 3.3).  
 
 

 
Figura 3.3 Equip utilitzat per assecar les mostres congelades en alcohol etílic. 
 
Les mostres que s'analitzaran amb DRX es trituren minuciosament en un 
morter de sílice fins que les partícules assoleixen finors de ±0.063 µm. La pols 
resultant és introduïda en les pastilles de PVC estandarditzades per al 
difractòmetre Siemens D-500, evitant que la quantitat de pols sobrepassi 
l'espessor de la pastilla i procurant que quedi totalment enrasada i sense 
imperfeccions a la superfície (veure figura 3.4). Un cop les mostres estan  
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preparades es cobreixen amb una plaqueta de vidre per evitar qualsevol 
contacte amb l'aire que podria donar lloc a carbonatacions, que emmascararien 
els resultats.  
 
És procura que passi el mínim temps entre la preparació de la pastilla i la seva 
introducció en l'equip de difracció. 
 
 

 
Figura 3.4 Procés de molturació de mostra seca per ser analitzada amb DRX. 
 
 
Les pastilles preparades per a les DRX són introduïdes al difractòmetre i 
mitjançant un PC connectat a l'equip es programa la difracció per a un rang 
d'escombrat de 2θ entre 5º i 45º (aquest rang ens permetrà identificar els 
principals productes d'hidratació de les pastes).  
 
La velocitat angular és de 0.05.(2θ) cada 3 segons, per tant, per cobrir el rang 
entre 5º i 45º l'aparell necessita uns 40 minuts.  
 
Un cop finalitzat el procés, l'aparell emmagatzema les dades que posteriorment 
seran analitzades (veure figura 3.5) 
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Figura 3.5 Aparell de DRX Siemens D-500 utilitzat per l'anàlisi de les mostres. 
 
 
3.7.4- Estudi de resultats obtinguts a través de DRX 
 
L'anàlisi dels resultats de les difraccions és qualitatiu, no obstant és possible 
d'establir una correlació entre l'intensitat de pic i la quantitat de fase mineral 
present a la mostra, tanmateix, és possible comparar les altures de pic de les 
mateixes fases a diferents edats respecte el final de presa per observar-ne les 
diferents tendències.  
 
L'observació dels diferents espectres a diferents edats i diferents proporcions 
de llot ens permetrà conèixer l'evolució mineralògica de les pastes de ciment 
amb addició de llot durant el procés d'hidratació, així com l'interacció de cada 
tipus de llot segons les seves característiques. 
 
L'interpretació dels difractogrames és complexa degut a la baixa cristal·linitat 
d'alguns compostos i que algunes fases cristal·lines tenen un cert solapament 
de pics, com per exemple, els pics de les fases anhidres  C2S es troben 
solapats amb els pics del C3S. Degut a la complexitat del sistema d'estudi, 
l'anàlisi és de caràcter qualitatiu, basat en l'identificació de les fases amb les 
fitxes del JCPDS-ICDD (Joint Committee on Powder Diffraction-International 
Centre for Diffraction Data). 
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A través dels assaigs d'inici i final de presa representats en l'apartat 3.6 
d'aquest capítol, sabem que a major proporció de llot addicionat a les diferents 
pastes, menor és la velocitat de presa. Per aquesta raó, es creu que la velocitat 
d'hidratació també disminueix amb major addició de llot.  
 
El mètode de DRX a diferents edats ens ajudarà a establir una relació entre les 
diferents proporcions de llot i la velocitat d'hidratació del ciment, observant les 
diferents fases, tant anhidres com hidratades, de cadascuna de les mostres. 
 
En els diferents espectres podem observar diferents fases cristal·lines anhidres 
i hidratades.  
 
Les fases anhidres que s'han identificat en els espectres obtinguts són: 
 

- Silicat bicàlcic C2S (Larnite)  

- Silicat tricàlcic C3S (Calcium silicate) 

- Aluminat tricàlcic C3A (Calcium aluminium oxide) 

- Aluminat fèrric tetracàlcic C4AF (Brownmillerite) 

- Calcita CaCO3 (Calcite) 

- Guix (Gypsum) 
 
 

Les fases cristal·lines  hidratades del ciment que s'han determinat són: 
 

- Portlandita CH (Portlandite) 

- Etringita C6A � 3H32 (Ettringite) 

- Monosulfoaluminat de calci C4A � 3H12  
 
 
3.7.4.1- Mostres de Referència 
 
En primer lloc, s'ha realitzat l'anàlisi dels difractogrames de les mostres sense 
addició de llot, aquest primer pas ens donarà una referència de quines són les 
fases minerals que apareixen en el procés d'hidratació estàndard d'un ciment 
Pòrtland tipus CEM II/A-L 42,5R a edats de 0 hores, 24 hores, 48 hores, 7 dies i 
28 dies respecte el final de presa.  
 
Aquest anàlisi ens servirà de patró comparatiu per a la resta de mostres amb 
addició de llot. 
 
La figura 3.6 ens mostra en forma d'evolució temporal les principals fases 
anhidres i productes d'hidratació representats en forma de pics característics en 
els espectres de difracció. 
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Figura 3.6 Espectres de difracció que mostren l'evolució del procés d'hidratació des del final de 
presa fins a 28 dies.  
 
Es pot observar com a 0 hores del final de presa (figura 3.7) la mostra presenta 
com a pic destacat el del guix a d=7,671 i es comprova que en mostres 
superiors a partir de 48 hores el guix desapareix. 
 
 

�
Figura 3.7 Espectre de difracció de la pasta de referència a 0 hores del final de presa. 
Mineralogia present (E: Etringita, G: Guix, AF: Aluminat Fèrric Tetracàlcic, P: Portlandita, C: 
Calcita,  S: Silicats bicàlcic i tricàlcic i AC: Aluminat de Calci ). 
 
 
L'aluminat de calci C3A al combinar-se amb guix i aigua produeix l'etringita 
aquest procés és molt ràpid per això a 48 hores la presència de guix és 
pràcticament inexistent. L'etringita es comença a formar en el moment que 
comença la hidratació, no obstant aquesta fase és inestable i evoluciona a 
monosulfoaluminat de calci a mesura que avança la hidratació, en la figura 3.6 
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s'observa com l'etringita augmenta d' intensitat de 0 hores a 48 hores i fins a 
7dies on comença a disminuir, restant només indicis del pic a 28 dies, per tant, 
és bon indicador del procés d'hidratació.  
 
Els silicats tricàlcic i bicàlcic reaccionen amb l'aigua formant C-S-H i CH 
aquesta evolució queda representada en la figura 3.6 on s'observa la poca 
quantitat de CH a 0 hores i com a 48 hores el pic de CH és molt més intens i 
augmenta a mesura que avança l'hidratació, la disminució dels silicats és més 
evident entre 0 hores i 48 hores.  
 
L'aluminat fèrric tetracàlcic també reacciona hidratant-se i formant altres 
compostos. S'observa com la fase anhidra és molt més intensa a 0 hores que a 
mesura que avança el temps d'hidratació, sent molt difícil de reconèixer en les 
mostres de 7dies i superiors. 
 
En el cas concret del ciment utilitzat en aquesta tesina, també trobarem gran 
quantitat de calcita, degut a que el ciment tipus CEM II/A-L 42,5R utilitzat conté 
addició de fíller calcari (MgCaCO3). S'observa el pic destacat a d=3,04 en tots 
els espectres a diferents edats. 
 
Com a fet diferencial que ens remarca que l'estudi per DRX és un anàlisi 
qualitatiu i no quantitatiu cal destacar que entre els espectres a 48 hores, 7 dies 
i 28 dies, el pic de la Portlandita situat a d=4,94 no segueix una tendència 
creixent tal i com caldria esperar, sent inferior l'intensitat a 7 dies que a 48 
hores i 28 dies (figura 3.8). Aquest fet tindria explicació degut a un procés de 
carbonatació que hauria sofert la mostra en el procés de preparació i pre-
anàlisi. La carbonatació de la mostra es produeix quan aquesta entra en 
contacte amb el CO2 de l'oxigen i té lloc la reacció que s'observa en l'expressió 
3.7. 

 
 

      C3S + H � C –S –H + CH ��   Augment Portlandita per Hidratació     
                  CH + CO2 � CaCO3� i CH� Disminució Portlandita per Carbonatació    [3.7] 
 
 

 
Figura 3.8 Evolució fase hidratada Portlandita en la mostra de referència des del final de presa 
fins a 28 dies. 
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3.7.4.2- Mostres que contenen llots de Montornès, Vic i Rubí. 
 
Un cop analitzats els diferents difractogrames de referència, s'estudia a 
diferents edats, el comportament de cadascuna de les mostres que contenen 
llot comparant-lo amb el patró obtingut en el model de referència. 
 
 

- Anàlisi entre el final de presa i 48 hores: 
 
A aquesta edat de presa es van detectar els pics característics de les principals 
fases anhidres i productes d'hidratació . Els pics més destacats corresponen als 
silicats bicàlcics i tricàlcics situats entre d=2,6 i d=2,8, el pic característic de la 
calcita a d=3,04, el guix a d=7,67, l'aluminat de calci a d=2,69, l'aluminat fèrric 
tetracàlcic a d=7,32, el pic de la Portlandita a d=4,94 i l'etringita a d=9,77 (figura 
3.9). 
 

 
Figura 3.9 Espectres de difracció que mostren l'evolució del procés d'hidratació de les mostres 
amb 5% de llot de Vic des del final de presa fins a 48 hores. 
 
 
0 hores: Cal destacar que els espectres a final de presa de les diferents 
mostres amb llots de Vic, Rubí i Montornès no presenten variacions entre ells i 
les intensitats de pic són gairebé idèntiques. En tots els espectres destaca la 
presència del guix que encara no ha reaccionat amb el C3A i l'aigua i la poca 
quantitat de CH que s'ha format que encaixa amb la poca resistència de la 
mostra a final de presa. Cal dir també que no s'observen diferències entre les 
mostres amb 2% de llot i 5% de llot a final de presa (figura 3.10). 
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Figura 3.10 Espectres de difracció de totes les mostres amb llot i el patró de referència a 0 
hores del final de presa.(E: Etringita, G: Guix, AF: Aluminat Fèrric Tetracàlcic, P: Portlandita, C: 
Calcita,  S: Silicats bicàlcic i tricàlcic i AC: Aluminat de Calci ). 
 
 
24 hores: En els espectres de difracció obtinguts a 24 hores del final de presa, 
observem les mateixes fases que a final de presa, amb l'única diferencia que 
gran part del guix ha reaccionat i no és possible d'identificar-lo ja que el pic 
característic es confon amb el soroll de fons de l'espectre i només en alguns 
difractogrames s'observen indicis.  
 
Cal destacar que els silicats càlcics estan reaccionant amb l'aigua i la presència 
de portlandita com a producte d'hidratació és molt destacable, per tant, a 24 
hores la mostra ja adquirit major resistència i cohesió. No obstant, entre les 
mostres que porten llot i la referència hi ha una notable diferencia en les 
intensitats de pic de CH. La mostra de referència obté a 24 hores gairebé el 
doble de CH que les mostres amb llot (veure figura 3.11) 
 
 
48 hores: Els espectres de difracció obtinguts a 48 hores segueixen la mateixa 
tendència que els obtinguts a 24 hores. Les fases minerals observades són les 
mateixes i com a més destacades tenim la portlandita i els silicats càlcics.  
 
Cal dir que l'intensitat de la portlandita ha augmentat respecte a 24 hores i que 
la mostra de referència  té respecte les mostres que tenen llot com a addició el 
doble de portlandita seguint la mateixa tendència observada en la figura 3.11. 
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Figura 3.11 Intensitats de pic Portlandita entre la mostra de referència i les mostres amb llot. 
Proporció fase anhidre/hidratada.  
 
 
En resum, les mostres assajades amb llot generen els mateixos productes 
d'hidratació que les mostres de referència i en temps similars, tot i que s'intueix 
una menor velocitat d'hidratació en les mostres que tenen llot ja que les 
intensitats dels productes d'hidratació són menors en relació a la referència.  
 
Un altre indicador del procés d'hidratació és l'evolució de l'etringita. Els cristalls 
d'etringita són de forma allargada i es troben formant estructures que 
s'assemblen a un enreixat (veure figura 3.12), que dona al ciment major 
cohesió, ja que es tracta de etringita positiva (la que genera expansió es troba 
generalment dins de les fissures i esquerdes i es produeix a edats tardanes 
majors a 28 dies).  
 
A través de DRX la fase etringita és difícil de detectar ja que es tracta d'un 
mineral escàs que de vegades presenta interferències dels pics principals 
d'altres components del ciment.  
 
De totes maneres en les mostres observades el pic de l'etringita mostra una 
evolució creixent de 0 a 48 hores, per tant, aquesta fase ha reaccionat de forma 
molt dèbil amb l'aluminat de calci per formar el monosulfoaluminat (veure figura 
3.13). 
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 Figura 3.12 Aspecte que presenta l'Etringita a set dies d'hidratació. Imatge presa per 
.microscopía electrònica (SEM). (Giraldo, M. i Tobón, J. 2006).  
 
 
 

 
Figura 3.13 Evolució de 0 a 48 hores del pic Etringita entre la mostra de Referència i la mostra 
amb addició d'un 5% de llot de Vic respectivament. 
 
 
En presència de guix es produeix etringita que cobreix la superfície del C3A i 
dificulta el progrés de la hidratació (expressió 3.8). 
 
 

C3A + 3CSH2 + 26 H � C3A. 3CS .32H                                  [3.8] 
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Quan no existeix suficient disponibilitat de ions sulfats l'etringita es converteix 
en monosulfoaluminat (expressió 3.9). 
 
 

2C3A + C3A. 3CS .32H + 4 H � 3 (C3A. CS .12H)                   [3.9] 
 
 
Tant les reaccions 3.8 com 3.9 són reaccions d'hidratació del ciment 
exotèrmiques, és a dir, desprenen calor. L'aluminat tricàlcic genera molta calor 
d'hidratació, és de reacció ràpida, i d'ell depèn la resistència del formigó a un 
dia. A l'observar l'evolució del C3A en els espectres de referència i els 
espectres amb addició de llot, s'observa un desfasament en les reaccions entre 
0 i 48 hores tant en la desaparició del guix com en la formació i posterior 
evolució de l'etringita (veure figura 3.14). Aquest desfasament fa que la 
resistència a compressió a 24 hores del ciment amb llot sigui menor que la 
referència. 
 

    
Figura 3.14 Evolució del calor d'hidratació de l'aluminat de calci al formar etringita i 
evolucionant a monosulfoaluminat, en mostres de referència i amb addició de llot 
respectivament. Font: Universidad Tecnológica Nacional. Ingeniería civil-2007.   
 
 

- Anàlisi a 7 dies: 
 
A aquesta edat de presa es presenta un patró similar a l'observat en els 
difractogrames a 2 dies. Les principals fases anhidres i productes d'hidratació 
estan presents en totes les mostres, tot hi que alguna fase anhidre com 
l'aluminat fèrric tetracàlcic mostra pics amb molt baixa intensitat.  
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L'intensitat del pic CH és molt més remarcable en l'espectre de referència que 
en els espectres que porten llot en la mescla, tot hi això la mostra amb llots de 
Montornès del Vallès presenta unes intensitats de pic molt similars a la mostra 
de referència (figura 3.15). Aquest fet també determina que la procedència i 
mineralogia específica de cada llot influeix en les reaccions d'hidratació ja que 
les diferències en les concentracions de metalls presents en els llots poden 
donar lloc a l'addició, la substitució o la precipitació de nous compostos que 
actuïn com a retardant en la hidratació del ciment, així com la naturalesa de la 
matèria orgànica dels llots que també actua com a retardant del procés de 
presa. 
 
 

 
Figura 3.15 Espectres de difracció a 7 dies del final de presa entre les mostres amb llot i el 
patró de referència. 
 
 

- Anàlisi a 28 dies: 
 
El patró mostrat a aquesta edat d'hidratació tot hi ser similar al patró de 7 dies, 
mostra unes intensitats de pic dels productes d'hidratació (CH) molt elevades, 
que tendeixen a disminuir els valors d'intensitat assolits per les fases menors. 
 
Les intensitats de CH de la mostra de referència són més elevades que les 
mostres amb llot (veure figura 3.16).  
 
A aquesta edat de presa l'etringita resulta bastant difícil de reconèixer ja que la 
majoria ha reaccionat a monosulfoaluminat i l'intensitat del pic característic és 
molt petita i fàcilment es pot confondre amb el soroll de fons de l'espectre, no 
obstant, així com en la mostra de referència l'etringita és poc apreciable, en les 
mostres que contenen llot si que es pot distingir el pic característic i dins les 
mostres amb llot, aquest pic és més remarcat en les mostres amb més 
percentatge de fang addicionat.  
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Es torna a remarcar el desfasament que hi ha respecte les intensitats de pic i 
es demostra que les pastes de referència han assolit un grau d'hidratació més 
avançat que les pastes amb llot i per tant el grau de resistència a aquesta edat 
també serà major en les mostres de referència que les mostres amb llot. 
 
 
 

 
Figura 3.16 Espectres de difracció a 28 dies del final de presa entre les mostres amb llot i el 
patró de referència. (E: Etringita, P: Portlandita, D: Dolomita, C: Calcita,  S: Silicats bicàlcic i 
tricàlcic i AC: Aluminat de Calci ). 
 
 
Per donar una visió general de les fases anhidres i productes d'hidratació 
presents a cada edat, en les taules 3.10 a 3.14 es pot observar globalment 
l'evolució de les diferents fases per a cadascuna de les pastes fabricades: 
 
 
� Principals fases anhidres i productes d'hidratació 

Mostra a final de presa C3A C3S C4AF C2S Guix CaCO3 CH Etringita 

Referència � ��  � � � ��  ��  � 
2% Llot Montornès � ��  � � � ��  ��  � 

2% Llot Vic � ��  � � � ��  ��  � 
2% Llot Rubí � ��  � � � ��  ��  � 

5% Llot Montornès � ��  � � � ��  i � 
5% Llot Vic � ��  � � � ��  i � 

5% Llot Rubí � ��  � � � ��  i � 

 
�-Reconeixement del pic, �-Fase majoritària, �- Fase minoritària,             
i- indicis. 

Taula 3.10 Principals fases anhidres i productes d'hidratació reconeguts entre les diferents 
mostres amb llot i el patró de referència a 0 hores del final de presa. 
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 Principals fases anhidres i productes d'hidratació 

Mostra a 24 hores C3A C3S C4AF C2S Guix CaCO3 CH Etringita 

Referència �� �� � �� i �� �� �� �� 
2% Llot Montornès �� �� � �� i �� �� �� �� 
2% Llot Vic �� �� � �� i �� � �� �� 
2% Llot Rubí �� �� � �� i �� � �� �� 
5% Llot Montornès �� �� � �� i �� � �� �� 
5% Llot Vic �� �� � �� i �� � �� �� 
5% Llot Rubí �� �� � �� i �� � �� �� 

 

�-Reconeixement del pic, �-Fase majoritària, �- Fase minoritària, i- 
indicis, �-Augmenta respecte anterior taula,    �-Disminueix respecte 
anterior taula. 

Taula 3.11 Principals fases anhidres i productes d'hidratació reconeguts entre les diferents 
mostres amb llot i el patró de referència a 24 hores del final de presa. 
 
 
 Principals fases anhidres i productes d'hidratació 

Mostra a 48 hores C3A C3S C4AF C2S Guix CaCO3 CH Etringita 

Referència �� �� �� �� X �� �� �� 
2% Llot Montornès �� �� �� �� X �� �� �� 
2% Llot Vic �� �� �� �� X �� �� �� 
2% Llot Rubí �� �� �� �� X �� �� �� 
5% Llot Montornès �� �� �� �� X �� �� �� 
5% Llot Vic �� �� �� �� X �� �� �� 
5% Llot Rubí �� �� �� �� X �� �� �� 

 

�-Reconeixement del pic, X-Pic no reconeixible, i- indicis, �-Augmenta 
respecte anterior taula, �-Disminueix respecte anterior taula,                    
� -es manté constant respecte l'anterior taula. 

Taula 3.12 Principals fases anhidres i productes d'hidratació reconeguts entre les diferents 
mostres amb llot i el patró de referència a 48 hores del final de presa. 
 
 
 Principals fases anhidres i productes d'hidratació 

Mostra a 7 dies C3A C3S C4AF C2S Guix CaCO3 CH Etringita 

Referència i �� i �� X �� �� � �� 
2% Llot Montornès i �� i �� X �� �� � �� 
2% Llot Vic i �� i �� X �� �� � �� 
2% Llot Rubí i �� i �� X �� � �� 
5% Llot Montornès i �� i �� X �� � �� 
5% Llot Vic i �� i �� X �� � �� 
5% Llot Rubí i �� i �� X �� � �� 

 

�-Reconeixement del pic, X-Pic no reconeixible, �-Fase majoritària,            
i- indicis, �-Augmenta respecte anterior taula, �-Disminueix respecte 
anterior taula,   � -es manté constant respecte l'anterior taula. 

Taula 3.13 Principals fases anhidres i productes d'hidratació reconeguts entre les diferents 
mostres amb llot i el patró de referència a  7dies del final de presa. 
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 Principals fases anhidres i productes d'hidratació 

Mostra a 28 dies C3A C3S C4AF C2S Guix CaCO3 CH Etringita 

Referència X �� X �� X �� �� i 
2% Llot Montornès X �� X �� X �� �� �� 
2% Llot Vic X �� X �� X �� �� �� 
2% Llot Rubí X �� X �� X �� �� �� 
5% Llot Montornès i �� X �� X �� �� �� 
5% Llot Vic i �� X �� X �� �� �� 
5% Llot Rubí i �� X �� X �� �� �� 

 

�-Reconeixement del pic, X-Pic no reconeixible, i- indicis, �-Augmenta 
respecte anterior taula, �-Disminueix respecte anterior taula,                  
� -es manté constant respecte l'anterior taula. 

Taula 3.14 Principals fases anhidres i productes d'hidratació reconeguts entre les diferents 
mostres amb llot i el patró de referència a 28 dies del final de presa. 
 
 
3.7.4.3- Mostres que contenen llots de Montornès, Vic i Rubí amb prèvia 

addició de cal apagada sobre el llot. 
 
 
De l'assaig d'inici i final de presa de les mostres que contenen llots tractats 
prèviament amb cal apagada, podem concloure que els comportaments entre 
les mostres amb i sense cal són molt similars (els temps de presa es veuen 
reduïts un 12% respecte les mostres sense cal). 
 
La reducció en els temps de presa no és prou significativa com per preveure 
que les reaccions d'hidratació tinguin un comportament diferenciat respecte les 
mostres sense cal.  
 
Tenint en compte les conclusions anteriors, preveiem que els espectres de 
difracció de les mostres amb cal no han de diferir dels espectres obtinguts de 
les mostres sense cal. Per aquest motiu, s'ha decidit estudiar només les 
mostres amb un 5% de llot tractat amb cal, per estalviar temps i recursos al 
laboratori.  
 
En la figura 3.17 queden representats els espectres de difracció de tres 
mostres de Montornès, Rubí i Vic a tres edats significatives de 24 hores, 48 
hores i 7 dies respectivament.  
 
Aquestes figures representen les possibles variacions entre les mostres amb 
cal i les mostres sense cal per una mateixa proporció del mateix llot i a 
idèntiques edats respecte el final de presa. 
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Figura 3.17 Difractogrames de mostres amb i sense cal a diferents edats del final de presa.  
 
Els patrons observats mostren intensitats de pic gairebé idèntiques, aquesta 
observació demostra les previsions fetes anteriorment i confirma que el procés 
d'hidratació i els productes que se'n generen són els mateixos per a les 
mostres tractades amb cal i les que no han estat tractades.  


