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RESUM 

Amb l’elaboració d’aquest projecte es pretén descobrir quina és l’actual situació dels 
junts de dilatació, ¿que són?, ¿que han de complir?, ¿on han d’anar?, ¿com han de 
funcionar?, etc. Per tal d’aconseguir un programa clar i ordenat que ens permeti elegir 
quina és la millor execució que ens proporciona el mercat per al nostre cas. 

Per a la realització d’aquesta tasca, el treball comença fent un breu recorregut històric 
on podem veure els primers sistemes de junts de dilatació. Seguidament, es mostren 
les principals manifestacions físiques per a les quals es produeixen canvis 
dimensionals en els materials degut a la variació de la temperatura i la humitat 
ambientals.  

Coneguts els paràmetres anteriors, es tracten els materials de junta i els seus acabats,  
fent una classificació dels sistemes que ens trobem avui dia. Dins aquesta dinàmica, 
coneixerem quins són els principals components. Una tasca que ens servirà d’ajuda en 
el moment d’anàlisis de les lesions constructives pertinents al món de les juntes. Ja 
que en aquest projecte trobem un espai destinat al tractament de les principals lesions 
constructives derivades del sistemes de dilatació o contracció.  

Per tal de denominar i classificar molts dels productes tractats en aquest PFC, 
disposem d’un apartat on es mostren les principals empreses destacades en el mon de 
les juntes. D’aquesta manera, el lector tindrà al seu abast la informació necessària per 
adreçar-se a les respectives entitats d’interès.  

Es realitzaran diferents proves per tal de determinar quins són els factors influents a 
l’hora de la seva elaboració i posterior col·locació a obra. En aquest cas s’han practicat 
gràcies a la col·laboració de l’EPSEB i l’ETSAV, proves d’adherència, tracció i 
compressió sobre els principals materials d’acabats de junta, neoprè, EPDM i 
segellants en base de poliuretà. S’han elegit aquests assaigs, ja que són sistemes 
d’aplicació d’esforços molt semblants als que pateixen els sistemes d’acabat en la 
realitat.  

Per dur a terme tota aquesta tasca, s’ha fet una recerca de tota la informació pertinent, 
normativa, productes, etc. per tal de descobrir quina és l’actual situació en la que ens 
trobem i poder marcar així la direcció adequada. Manifestant la manca de regulació de 
la que disposa aquest sector, el que suposa un grau perillós de llibertat per les 
empreses constructores, que normalment cerquen un menor cost d’execució. Essent 
aquesta una de les principals causes de lesions constructives al mercat de les juntes 
de dilatació.  
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

Com a requisit final per a poder completar els estudis d’Arquitectura Tècnica Pla 2002, 
s’ha de cursar l’anomena’t PFC, Projecte de Final de Carrera. És aquí on l’estudiant ha 
de demostrar i aplicar els coneixements adquirits durant els anys d’estudi a la facultat.  

El departament de materials va ser un dels principals atractius a l’hora d’escollir el 
tema del treball, els assajos al laboratori, la recerca d’un material, l’estudi dels seus 
components, etc.  Volia posar en pràctica tots aquells coneixements que havia anat 
adquirint en algunes de les assignatures impartides durant la carrera; física, materials, 
construcció, patologia, etc.  

Gràcies al professor Edgar Segués vaig escollir aquest tema, ja que ell em va mostrar 
com el sector de la construcció es trobava amb aquest problema. Les juntes existien 
sense haver-hi una tècnica depurada i assentada que donés un tractament específic al 
seu correcte funcionament, derivant en un futur en possibles lesions constructives.   

Pel bon funcionament dels elements que es desenvolupen al llarg d’una superfície de 
dimensions variables segons el material, fusta, acer, formigó, etc. les juntes es 
manifesten com un tret essencial en el món de la construcció de qualitat.   Tot hi això, 
es troba en una situació absenta d’una normativa, sempre parlant a nivell estatal, que 
reculli tots els paràmetres que ha de complir. Parlem d’elasticitat, resistència als 
agents químics, resistència al foc, etc. 

És per això que estem acostumats a observar  casos en els quals les juntes són 
executades amb silicones (un sistema de baix cost), o senzillament no se li dona cap 
tractament, es deixa l’espai de separació que marca el projecte. Sistemes que amb el 
temps queden completament anul·lats ja que la seva incorrecta execució a originat una 
lesió constructiva, humitats, fissures, oxidacions, etc, tal i com es comentava 
anteriorment.  

Amb aquest treball es pretén donar a conèixer un nou punt de vista clar i entenedor  
sobre les juntes de dilatació. Per això  ens recolzarem amb l’ajuda de la normativa que 
existeix en aquests moments, tractant de primera mà amb el productes que 
comercialitzen les empreses, els assaigs que se’ls hi practiquen, els elements que els 
composen, etc. Sempre intentant fer una lectura clara i ordenada sobre els seus tipus, 
les seves funcions, els mecanismes que s’utilitzen, els materials, tipus d’acabats, etc.  

Es pretén realitzar un escrit que resulti d’ajuda a qualsevol persona interessada amb 
aquest tema, ja que avui dia,  resulta verdaderament complexe trobar un recull 
d’informació al respecte. 

Qui estigués interessat en conèixer els mecanismes de funcionament dels junts, les 
principals empreses del sector, els aspectes que s’han de contemplar, etc, havia 
d’invertir gran quantitat de temps en aquesta cerca, obtenint en la majoria de casos un 
resultat final poc desitjat. 
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Avui dia trobem una normativa mundial ISO, que té un tractat sobre els materials de 
les juntes per separat. A nivell estatal encara estem en una posició bastant 
endarrerida, ja que el que hi ha és insuficient i escàs. Per aquest motiu i basant-nos 
amb les principals patologies que es donen, es proposarà assajar les juntes per 
avaluar el seu comportament respecte a l’adherència.   

També es practicaran assaigs a tracció, amb l’objectiu de conèixer de primera mà, 
quins són els estats que els materials d’acabat de junta poden assolir.  Per això 
s’utilitzarà maquinaria específica de laboratori.  

Tot això es realitzarà per aconseguir que al final d’aquest tractat, el lector estigui 
capacitat d’escollir la millor solució per a cada cas.   
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2.- ESTUDI SOBRE LES JUNTES DE DILATACIÓ 

2.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS 

No existeix en els llibres d’història una data concreta que determini el naixement de les 
juntes de dilatació. Però és cert que en el transcurs de la història, la civilització 
desenvolupa unes tècniques per gaudir d’un major confort en l’execució de les tasques 
diàries. L’aparició d’aquestes tècniques implica la necessitat d’uns sistemes de 
desenvolupament mínim, tan clar com que no podien existir els rails de tren sense uns 
punts de discontinuïtat on es recollís l’allargament produït pels canvis de temperatura. 

Per aquest motiu, podem situar l’aparició d’aquest sistema com a molt tard en les 
explotacions mineres del segle XVIII. És a Alemanya i Anglaterra on aparegueren 
gràcies al desenvolupament siderúrgic els primers carrils executats mitjançant ferro, un 
sistema que en un futur esdevindria en l’acer del segle XIX.    

Donem ara un canvi d’escenari i passem al món que ens acota, que és el món de la 
construcció. El perquè les juntes també es varen fer necessàries en aquest món és un 
tema relativament evident, ja que si avui dia tot i dotant les obres d’aquests sistemes, 
encara segueixen apareixent fissures o esquerdes que fan un favor pejoratiu al sector, 
imaginem com seria la construcció anys enrere on el coneixement de les propietats 
físico-químiques del material encara estava per arribar.  

En el sector de les juntes de dilatació, ja ens trobem amb una normativa que especifica 
quines han d’esser les característiques físico-químiques dels materials. Això ajuda a 
disminuir les possibilitats de futures lesions constructives. Tot i que cal dir, que 
Espanya, es troba en una posició bastant endarrerida respecte a altres potències com 
per exemple Alemanya, principal pionera  d’aquest mercat.     

Però si les juntes de dilatació són un mecanisme tan essencial en la construcció, 
sobretot en obres de grans dimensions, ¿Com és que no trobem aquestes aplicacions 
en construccions antigues, com per exemple els temples o les catedrals cristianes que 
han aconseguit sobreviure al pas de tants i tants anys?. Sembla ser que no es tracta 
d’un sistema tan essencial. Aquestes entre d’altres, va ser una de les preguntes que 
em varen sorgir a l’hora de tractar aquest apartat.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Coliseu de Roma. 
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Però més tard en vaig adonar que estava partint d’un concepte clarament erroni. Ja 
que les juntes de dilatació, com el seu nom indica, són mecanismes que tracten la 
dilatació dels materials. Avui dia és impensable realitzar una obra de les 
característiques anteriorment citades, de gran volum, sense executar juntes de 
dilatació. Però també és cert que avui dia, és impensable executar un sistema tan 
voluminós amb una estructura tan pesada com la pedra, a no ser que es tracti del 
formigó armat, material que ens dona moltes més prestacions que la mera resistència 
a comprensió de la pedra.   

Llavors, retornant al perquè no s’executaven juntes en les construccions de gran 
format dels segles anteriors, la resposta és clara, si bé la pedra dilata, aquesta 
dilatació és tan poc pronunciada que els seus efectes no tenen cap transcendència en 
l’estructura. Aconseguint entendre una estructura de dimensions colossals absenta 
d’aquests mecanismes. També hem d’entendre el paper clau que juga la fàbrica de 
blocs, on els possibles moviments tèrmics quedaven absorbits a cada junt dels que 
componien l’entramat.     

Hem de pensar la importància que tenia aquest sistema. Els murs, les parets, o fins i 
tot els grans pilars, estaven executats de blocs de pedra, sistemes constructius que 
arribats a unes dimensions, avui dia resulten impensables d’executar sense practica-li 
un mecanisme d’absorció dels moviments tèrmics. Doncs temps enrere, tot això era 
possible ja que els sistemes constructius no estaven executats d’una sola pesa, sinó 
que esdevenien com a resultat de la disposició dels blocs, moviments tèrmics dels 
quals quedaven solucionats a les juntes que s’hi trobaven entre aquests.  

Per veure en matèria aquest fenomen, a continuació s’adjunta  una fotografia de 
l’aqüeducte de Segòvia. Construcció centenària de grans dimensions, que tot hi trobar-
se en complexes condicions, ha aconseguit sobreviure al pas del temps. Recordem 
que la humitat i variació temperatura, són els principals fenòmens del moviments 
tèrmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Aqüeducte de Segòvia, obra de l’enginyeria civil romana. 
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Avui dia els sistemes de blocs a gran escala, han quedat obsolets. La dificultat de 
l’execució, el seu cost, la lentitud del procés, les prestacions finals, etc. han fet que els 
nous sistemes de construcció, com per exemple el formigó armat, els deixin de banda.  

Però per contrapartida, aquest nous sistemes precisen d’una atenció especial. Al 
poder solucionar grans llums d’una mateixa peça apareixen nous problemes, com per 
exemple els ocasionats per la variació de volum d’un sòlid exposat a una variació 
d’humitat o temperatura.  

Doncs avui dia resulta impensable realitzar una estructura com l’aqüeducte de 
Segòvia, sense disposar sistemes d’absorció dels moviments dels materials.  

Com em dit abans, l’aparició de les juntes de dilatació es pot assignar als primers 
treballs amb el ferro laminat, ja que es tracta d’un material que pateix els canvis 
tèrmics produïts per les diferents estacions que confinen l’any. Si no es deixessin 
espais de discontinuïtat ens els rails, aquests al escalfar-se es deformarien, i al no 
poder expandir-se en direcció longitudinal els rails s’aixecarien o es doblarien, 
dificultant el pas de la maquinaria.  

A continuació veurem una imatge on es pot apreciar la gran importància de les juntes 
de dilatació, per tal de evitar els efectes produïts pel calor en les èpoques més càlides.  

 
Imatge 3. presa el mes de Juliol a Asbury Park (Nova Jersey).  

També és cert, que els primers rails que es coneixem daten de l’Edat de Pedra i 
Bronze, segle V a.C. apareixent posteriorment com a rails de fusta per facilitar les 
tasques de transport. L’explotació minera no va gaudir sempre d’un sistema de rails de 
ferro. Durant molts anys es varen emprar rails de fusta, certament poc pràctics, ja que 
amb l’ús, la incidència dels agents atmosfèrics i propis de l’escenari miner, aquests 
tenien una vida radicalment breu.  

Però la fusta és un material que també es veu sotmès a les accions tèrmiques 
produïdes per les estacions. A l’estiu, la temperatura de l’ambient pateix un increment 
notable, ocasionat un augment del percentatge d’humitat. Part d’aquesta humitat és 
absorbida per la fusta al ser aquesta un material higrotèrmic.  
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Per aquest motiu, entre d’altres, veiem necessària l’aparició de juntes de dilatació en 
els rails de fusta, molt més antics que els de ferro. Motiu per el qual ens adonem de la 
dificultat de trobar una data concreta que pugui determinar quin és el naixement de les 
juntes de dilatació. Llavors, estem en posició d’estimar l’aparició de les juntes no tant a 
una data concreta, sinó més bé a un fet històric. Estem parlant de les explotacions 
mineres que es venen produint segles enrere en els diferents països del món. Per tant 
podem tenir una idea de quin és el motiu que incita l’aparició d’aquestes, però mai 
estarem en posició de conèixer una data i un moment clau. 

L’exemple més radical que s’hagi pogut trobar en aquests moments sobre estructures 
de grans llums, és el viaducte de Millau a França (Norman Foster). És una estructura 
que no s’hagués pogut realitzar sense l’execució de juntes de dilatació. Aquestes 
juntes estan situades entre les unions de l’estructura horitzontal amb la vertical.   

 
Imatge 4. Viaducte de Millau, pont més alt de món amb 343 m.  

 

Ens trobem doncs, una altre vegada amb la gran pregunta: ¿Quan apareixen les juntes 
en l’edificació?. Resulta tan difícil com imprudent determinar la data de la seva 
aparició. Si bé es tracta d’un sistema que va apareixent poc a poc en les obres i no 
pas d’una forma rellevant. Antigament s’havien d’anar deixant petites juntes entre les 
peces ceràmiques que confinen els acabats de paviments, parets,etc. per tal d’evitar el 
trencament d’aquetes degut a l’acció tèrmica.  

Això, conceptualment ja eren juntes de dilatació, clar que no implica que tinguessin la 
forma ni els mecanismes que han adoptat avui dia gràcies al desenvolupament de la 
tecnologia.    Llavors i per segona vegada, veiem com no podem determinar una data 
clau. Per la qual cosa hem de recórrer a l’aparició  de certs materials com la ceràmica, 
el formigó, el ferro, etc. que veuen necessària la seva execució, per fer-nos una idea 
de quin és el seu moment en la història.   
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Finalment i de forma segura, podem dir que a principis del segle XX  en l’execució 
d’obres de formigó armat, podem observar com apareixen cada x metres uns llistons 
de fusta, per tal de controlar les expansions o contraccions a les quals es veia sotmès 
un volum considerable de formigó. El que no és del tot clar, és si aquests junts estaven 
destinats únicament a solucionar el problema tèrmic, o si també es feien servir per 
evitar les esquerdes o fissures que es produïen en els assentaments dels edificis. Però 
una cosa està clara, ja a principis del segle XX existeixen les juntes en la construcció. 

Les empreses més fortes d’aquest sector tenen uns 30-40 anys d’experiència, sempre 
parlant d’acabats de juntes “modernes” executades mitjançant  l’alumini i derivats del 
petroli. Doncs com comentaven abans, les primeres juntes consistien en sistemes de 
fusta col·locats en determinats punts. Poc a poc veiem com l’experiència en el sector  
fa que es desenvolupin tècniques més curades, on s’introdueixen materials aïllants, 
elements de segellat i punts de lligam entre les dos parts a dilatar. Obtenint avui dia un 
sistema complexe i eficaç, adaptat a les exigències de cada situació.  
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2.2. FILOSOFIA DEL JUNT 

El junt o junta de dilatació, com es vulgui dir, és un espai destinat a absorbir els 
moviments dels materials ocasionats pels canvis de temperatura o humitat. Amb això 
aconseguim que els materials puguin dilatar o contraure’s dins dels límits previstos, 
evitant possibles fissures o esquerdes que poden desencadenar futures lesions 
constructives.  

Vivim en un món cobert de materials i mecanismes que responen a un principi basic, 
l’acció – reacció. És a dir, qualsevol component de qualsevol material, per poder 
acomodar-se a l’entorn que sigui, ha de complir uns requisits basics i gracies a això, 
pot conviure en harmonia amb el medi que el rodeja.    

Els canvis de dimensió dels materials es poden veure produïts per diversos motius, en 
funció de les propietats dels materials, nosaltres ens centrarem amb els que tenen a 
veure amb la  relació de temperatura i humitat ambientals.  

Com ja sabem, els materials són agrupacions de molècules, i aquestes estan 
constituïdes per àtoms d’un o més elements. Es diu que l’àtom és la partícula més 
petita d’un element que posseeix les propietats químiques de tal element.  

Al llarg de la història han sorgit diferents interpretacions sobre l’àtom, actualment ens 
regim pel model de Schrödinger. Aquesta teoria sosté que un àtom es composa per un 
nucli central on hi trobem els protons i neutrons, i uns orbitals on cap la possibilitat de 
presencia dels electrons.  

 
Figura 1. Exemple d’àtom de Schrödinger  

Llavors, quan diem que la temperatura afecta als materials provocant-li canvis 
dimensionals, el que realment està passant és que l’augment de la temperatura excita 
els electrons, produint-se diversos canvis de forma d’energia. Augmentant l’energia 
cinètica el que conseqüentment produeix el canvi de volum de l’àtom.  
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Al augmentar el volum de l’àtom/s que componen la molècula, aquesta també es veu 
afectada, com a conseqüència pateix un increment de les seves dimensions, el que 
finalment desencadena  l’augment del volum del material.  

Figura 2. Moviments higrotèrmics dels materials 

Hem de tenir clar, que el problema no es trova en els canvis dimensionals dels 
materials, ja que com hem dit abans, es tracta d’un tret natural que forma part de la 
vida diària. Tot i que no es perceptible per a l’ull humà, els materials estan en constant 
moviment.  

Aquest creixement natural dels materials és necessari perquè el material pugui estar 
en harmonia amb el medi. El problema esdevé quan el moviment  del material és 
impedit, llavors apareixen un seguit de tensions que alteren el seu estat. Fet que pot 
provocar-li el col·lapse.  

Com podem observar a la figura superior, en el cas en que el moviment és impedit, el 
material pateix un seguit de tensions interiors que poden devenir en esquerdes o 
fissures, en funció de la capacitat que tingui el material de resistir aquestes forces.    
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Per tant, es fa evident la necessitat d’aplicar aquests mecanismes d’absorció del 
moviments tèrmics dels materials, ja que es tracta d’una realitat que de no tractar-se 
pot conduir a l’aparició de lesions constructives greus.   

A continuació s’adjunten unes taules extretes del llibre “Propietats dels materials i 
elements de construcció” d’en Ramon Sastre, que ens aclariran el comportament 
reològic d’alguns materials. 

 
Taula 1. Coeficient de dilatació tèrmica 

 
Taula 2. Valors d’entumiment  

 
Taula 3. Valors de retracció 
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Per poder utilitzar i entendre aquests valors, abans haurem de conèixer els paràmetres 
que intervenen i es relacionen durant les variacions tèrmiques.  

Els canvis dimensionals de les peces s’observen en tots els seus sentits, per això 
actualment es pot estudiar la variació lineal, superficial i volumetria dels materials 
sotmesos a una variació de la temperatura. En aquest cas, per tal de proporcionar un 
major enteniment del fenomen, tractarem les variacions lineals. 

Partint d’una longitud i temperatura inicials Lo i to,  quan s’augmenta la temperatura fins 
a un estat final tf, el que denominarem com a ∆t, es produeix un allargament 
longitudinal del material, denominat ∆L. Tal i com podem veure en la figura següent.  

Experimentalment veiem com el canvi de longitud és proporcional al canvi de 
temperatura i longitud inicial; 

∆L= αt · Lo · ∆t 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variació longitudinal de la peça 

On αt és el coeficient de dilatació lineal, distint per a cada material, tal i com podem 
observar a la taula 1.  

Doncs ara ja coneixem quina és la relació entre la temperatura, longitud inicial i 
coeficient de dilatació lineal, en un procés d’expansió dimensional, magnituds que es 
veuran modificades en el cas de tractar una superfície o un volum. Aquestes són  les 
respectives formulacions: 

Variació Superficial d’un material                               

On γt és el coeficient de dilatació superficial 

 

Variació Volumètrica d’un material: 

On βt és el coeficient de dilatació volumètrica 

 

Mitjançant diverses operacions algebraiques es poden demostrar les següents 
relacions entre els coeficients de dilatació, fet que simplifica el càlcul de les variacions 
dimensionals:  

γ ≈ 2α  

β ≈ 3α     

 

∆S= γt · So · ∆t 

∆V= βt · Vo · ∆t 



Estudi sobre les juntes de dilatació  16 

 

No hem de pensar que la variació de la temperatura és el principal causant dels 
moviments dels materials, ja que també hi participa la humitat. Per exemple un 
paviment practicat amb peces de parquet natural, és molt sensible als canvis d’humitat 
que es puguin donar. Així que en general, haurem de pensar també amb els 
comportaments higrotèrmics dels materials, sense oblidar la relació existent entre la 
variació de la temperatura i el percentatge d’humitat ambiental.       

 
Gràfica 1. Àbac pel càlcul de la temperatura de rosada  

 

 

 

 

Per tal d’entendre la importància que té la humitat enfront a alguns materials, ens 
centrarem amb el cas de la fusta, al ser aquesta un material higroscòpic podrem veure 
amb deteniment com es manifesta aquest fenomen.  

Cal dir que la fusta generalment no es presenta en un estat absolutament sec, sinó 
que es troba sotmesa a uns percentatges d’humitat directament relacionats amb 
l’ambient que l’envolta. Aquest equilibri higroscòpic amb l’ambient es pot traduir de la 
següent manera: 
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On: 
- h és la humitat d’equilibri higroscòpic 
- Ph és el pes de la fusta a tractar 
- Ps és el pes sec de la fusta a tractar (0% d’humitat) 

Multipliquem per 100 per extraure el percentatge del contingut d’humitat de la fusta referit al pes sec.  

Per entendre el comportament de les fustes entorn a la variació d’humitat, primerament 
cal parlar del tipus d’aigua que hi trobem, exactament són dos; aigua lliure i aigua 
d’impregnació. 

El primer tipus d’aigua que perd la fusta és l’aigua lliure; aquesta pèrdua es produeix 
pràcticament sense variacions en les característiques fisico – mecàniques. El volum 
roman constant i tan sols es produeix una variació de la massa, el que genera un canvi 
en el valor de la densitat de la fusta. 

Desapareguda l’aigua lliure, tan sols queda l’aigua d’impregnació de la paret cel·lular 
(satura les fibres de la fusta) i que al disminuir per mitjà de l’evaporació o assecat, 
modifica les propietats fisico – mecàniques (augmentant la seva duresa i la majoria de 
les seves resistències mecàniques). El volum de la peça disminueix com a 
conseqüència de la disminució del volum de les parets de cada una de les cèl·lules. 

Llavors trobem com la humitat de la fusta depèn, ara, de les condicions higrotèrmiques 
de l’ambient. Fixem-nos en el diagrama següent, on a cada parell de valors de 
temperatura i humitat relativa de l’aire, correspon a una humitat de la fusta compresa 
entre el 0 – 30 % (lloc on es produeix el punt de saturació de les fibres, l’aigua 
d’impregnació passa  a ser aigua lliure). Aquest punt de saturació tindrà associat una 
dimensió específica de la peça.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfica 2. Diagrama d’equilibri higroscòpic. 
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És a dir, que els canvis dimensionals de les peces de fusta es produeixen per la 
variació dels continguts d’aigua d’impregnació de les parets cel·lulars, unes variacions 
que oscil·len entre el 0 i el 30 %. Cal dir però que aquest valor es pot veure’s modificat 
en funció de l’origen de les fustes, 25%, 35%, etc. però generalment el valor P.S.F. 
(punt de saturació de les fibres) ronda el 30 %.  

Per finalitzar, es mostra com aquesta variació dimensional no es produeix de la 
mateixa forma segons el sentit d’estudi de la fusta, essent major en el sentit tangencial 
i menor en el sentit axial: 

 

 
       Imatge 1: Direccions de la fusta. Anisotropia.  
 

 

Per aquest motiu és molt important tenir en compte la disposició d’uns mecanismes 
d’absorció de les dilatacions dels materials, ja que encara que no ho sembli, tots els 
materials que ens envolten pateixen aquests moviments. En la nostra mà està la 
capacitat de prevenir-los i obtenir un resultat final adequat a cada situació.  

A continuació es mostra un paviment d’acabat de fusta on aquests sistemes d’absorció 
de les dilatacions no es varen aplicar, en aquest cas la variació de la humitat de les 
peces va generar un col·lapse total del conjunt. Fet que evidencia la importància que 
assoleixen en alguns casos les juntes de dilatació. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gràfica 3. Contracció volumètrica segons el % H. 

       
Imatge 2: Col·lapse del paviment de fusta. 
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2.3. CLASSIFICACIÓ 

“Les variacions de temperatura ocasionen canvis dimensionals, tant en l’estructura 
com en la resta de components de l’edifici, de tal forma que aquest es comporta com 
un objecte dinàmic.” J. Calavera Dr. Enginyer de Camins.  

La junta s’ha d’entendre com un espai destinat a absorbir els moviments dels materials 
produïts pels canvis de temperatura. Conceptualment és un espai vuit, que donats el  
moment, pot albergar parts de peces de formigó, ceràmica, vidre, fusta, alumini, etc. 
que hagin vist en la seva expansió la necessitat d’estar en harmonia amb el medi que 
el rodeja.  

Està clar que no es pot deixar en el mig d’un tram de paret de façana un espai vuit, 
susceptible a l’entrada de partícules, aigua, soroll, organismes, etc. Per aquest motiu, 
ens trobem com avui dia el mercat d’aquest sector està dotat d’una gran quantitat de 
productes destinats a cobrir les necessitats de cada cas.  

La junta de dilatació pot esser un tema relativament senzill, doncs n’hi ha  prou en 
deixar un espai adequat entre dues o més peces que dilataran en un determinat 
moment. Però aquesta tasca veurà augmentada la seva complexitat en el cas de 
generar una junta a un escenari diferent com un hospital, lloc on haurà de complir uns 
mínims per tal de treballar acord a les directrius de sanejament, soroll, etc. 

En tot cas, es farà un anàlisi global del sistema tractant tots els elements que la 
composen, aconseguint així, una idea clara i ordenada de que s’ha d’entendre per 
Junta de Dilatació.  

Em de dir que en funció de l’element que estiguem tractant, les juntes adoptaran una 
geometria determinada, clar que no és el mateix treballar amb un mur consistent de 
formigó que amb un paviment de rajola, doncs les exigències són clarament diferents. 
Per aquest motiu ens veiem obligats primerament a realitzar una classificació dels 
diferents camps que ens trobem a l’edificació, estructura, tancaments i divisòries i 
paviments i acabats.  

Tot semblant que existeix un seguit de possibilitats a l’hora de projectar un sistema 
d’absorció dels moviments dels materials produïts pels canvis de temperatura, al final, 
ens trobem com aquest mercat es veu reduït a tan sols dos blocs primaris. Les juntes 
que podríem denominar com a llises i les juntes trava.  

Figura 1. Tipus de juntes 
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Aquests dos mecanismes són aplicables a tots els sistemes constructius, estructura, 
sistema envoltant i acabats. Clar està, que en funció del sistema que tractem, existiran 
variables que caracteritzin el mecanismes i els hi donin un tractament final que els 
diferenciarà amb molta claredat. Anem ara a veure què entenem per junta llisa i per 
junta trava. 

La junta llisa és aquell mecanisme que desvincula totalment els trams per els quals 
està treballant. No existeix cap tipus de connexió ni trava que els mantingui vinculats. 
Aquest sistema s’executa mitjançant el doblat del sistema portant, pilars, parets o 
murs.    

Per a junta trava hem d’entendre tots aquells mecanismes d’absorció de les dilatacions 
on es manté una connexió amb els trams. Aquesta connexió pot tenir diferents 
funcions; la transmissió de carregues en direcció perpendicular al moviment de 
dilatació, aconseguir certa rigidesa enfront moments com els que es puguin donar amb 
murs, etc.  Dins d’aquesta junta podem crear la trava a partir de la geometria dels 
trams, tal i com es mostra en la figura inicial, o també podem crear la trava amb 
elements externs, com pugui ser el cas de forjats de formigó armat, on la trava 
s’executa mitjançant un sistema de passadors lliscants.  

Aquest apartat  tracta els sistemes constructius a través de la classificació que realitza 
el CTE. On es divideixen en tres blocs tots els elements constructius que intervenen en 
l’edificació; Estructura, Sistema Envoltant i Sistema d’Acabat. Veurem com els hi 
afecta la disposició del junts i quins paràmetres s’han de contemplar.  

2.3.1. ESTRUCTURA 

CIMENTACIÓ 
En sabates continues o sabates corregudes, afecten a tot l’edifici menys a la 
cimentació, a excepció de que fos previsible que el ciment hagués d’estar períodes 
molt prolongats sense la cobertura del seu recobriment de terra, on s’hauria de 
considerar l’acció tèrmica sobre el ciment. Llavors, cada projecte tindrà el tipus de 
junta adequada pel seu cas específic, doncs podem trobar casos particulars on  el 
sistema de cimentació a banda i banda de la junta és diferent, en aquesta situació 
també es veuria afectada.  

En el detall següent podem veure com la junta de dilatació afecta a tota la sabata. Per 
tal d’evitar l’entrada d’humitat, es disposa una làmina impermeable que freni aquesta 
entrada. Tal i com podem observar, les armadures queden separades, ja que no hi pot 
haver cap tipus de connexió entre aquestes dues noves peces. Realment aquesta 
execució es pot assimilar a la de dues sabates excèntriques. Segons projecte hauríem 
de veure si és necessari l’arriostrament de la sabata sotmesa al junt, amb altres 
cimentacions.   
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Detall 1. Junta en Fonamentació 

 
En casos de lloses de gran format, on la superfície de formigó té unes dimensions 
considerables, s’han d’executar aquests sistemes d’absorció dels moviments produïts 
per les accions tèrmiques. Existeixen dos sistemes; 

� La junta llisa: En aquest cas, no es transmeten els esforços d’una banda a 
l’altre de la llosa, sinó que es configura un sistema final de dos blocs 
independents. Un dels sistemes més emprats en l’execució d’aquesta tasca és 
la d’encofrat perdut. 

� La junta trava: És un sistema que serveix per transmetre els esforços d’una 
banda a l’altre de la llosa que queda interrompuda per la junta. Sempre s’ha de 
garantir que aquesta trava no dificulti les tasques de contracció - expansió,  per 
a la qual ha estat dissenyada. És un sistema que pretén unificar en certa 
manera els dos trams de la llosa.  Inconvenient: s’ha de calcular molt bé el 
sistema, ja que la cimentació és la part estructural de l’edifici que més esforços 
suporta, per tant la junta pateix un major desgast.  No es sol utilitzar. 

 
 

ESTRUCTURA PORTANT 
Entenem com a estructura portant tots els mecanismes de transmissió de càrregues 
amb desenvolupament vertical, és a dir; parets, murs i pilars, ens trobem: 
 
Pilars 

� Junta llisa; Desdoblem els pilars, “Diapasó”: És el sistema més pràctic. 
Normalment aquests pilars compartiran la mateixa cimentació, menys en casos 
excepcionals. Com ja s’ha mencionat anteriorment.  
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Detall 2. Sistema de Pilars amb Diapasó  

 

S’acostuma a omplir l’espai entre els dos pilars amb material d’aïllament tèrmic. Això 
es realitza per evitar espais buits on es puguin dipositar partícules soltes i brutícia.   
Sempre és el mateix esquema, tant en pilars de fusta, acer, ferro colat, formigó armat, 
etc. 

                         
Figura 1. Pilars metàl·lics                                    Imatge 1. Junta de dilatació en pilar 
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Parets de fàbrica 
� Junta llisa: Genera un dèficit d’estabilitat al conjunt de la fàbrica, ja que estem 

tallant en sec un parament vertical amb una determinada alçada. S’ha 
d’intentar generar un mecanisme per incrementar la resistència, bé sigui 
doblant els maons, bé sigui generant una riosta amb els pilars.  

 
Detall 3. Junta de dilatació en paret de fàbrica 

 
 

 
Imatge 2. Junta de dilatació a façana principal 
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A l’edificació, els sistemes que més s’utilitzen per donar estabilitat al conjunt són les 
unions amb els pilars i el doblat de maons.   
Doblat de maons: En aquest cas, el fet de doblar els maons en ajuda a donar-li un 
millor tractat al tàbic i a l’aïllament tèrmic, sempre que parlem de façanes. Aquesta 
solució rares vegades es sol utilitzar en parets que no siguin de tancament.   

 
Figura 2. Junta de dilatació en paret de fàbrica 

 
Riostra amb pilars: En aquest cas resulta indiferent que la paret sigui de tancament o 
divisòria.  Ens ajudem mitjançant uns perfils metàl·lics, per connectar-la amb el pilar. 
És un sistema més econòmic que l’anterior. Existeixen molts sistemes per a 
l’arriostrament de la paret amb el pilar, casos en que la platina queda enfonsada a dins 
de la paret, casos on tan sols es té que empernar la planxa, etc. 

 

      

Figura 3. Arriostrament paret de fàbrica                                    Imatge 3. Platina riosta 
 

En aquest cas es mostra una platina pernada, com podem observar, com major sigui 
aquesta planxa, la quantitat de perfils que s’hauran de disposar serà menor.  

 
� Junta Trava: Aquest tipus de junta té un recorregut vertical, com si fos una junta 

llisa, però es generà una trava en sentit horitzontal. És la solució ideal en 
parets de fàbrica, ja que no genera la manca d’estabilitat com en el cas 
anterior. És de complexa execució, per això no es sol fer servir. S’ha de deixar 
un espai suficient entre els maons de la trava pel correcte funcionament del 
conjunt. Com podem veure, aquesta és una imatge en planta de la paret; 

 
Figura 4. Junta de moviment amb trava; CTE DB-SE F- Fàbrica apartat 2.2 

 
Murs 

� Junta Llisa: Es sol utilitzar en casos on el mur només té funció portant. El 
reomplert de la junta pot esser d’aïllaments acústics, tèrmics, etc. 

 
Figura 5. Junta llisa 
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� Junta Trava: Es sol utilitzar en la contenció de terres. Murs prefabricats o bé 
murs fets in situ.  

    
Figura 6. Junta Trava 

 
En el detall que hi ha a continuació, podem veure com es disposa una làmina 
impermeable per frenar l’entrada d’humitat a l’interior. La junta que es realitza entre els 
dos paraments mai ha de dificultar els seus moviments tèrmics.  

 
Detall 4. Junta de dilatació en mur de contenció 

 
En aquest cas  podem observar, com a l’interior de la junta hi ha material d’aïllament 
tèrmic, “Porexpán”. Són materials molt recurrents a l’hora d’omplir els junts. 
Posteriorment, hem d’aplicar un segellant per tal de protegir l’interior de la junta, ja que 
en casos on no s’ha disposat aquest protector, s’hi ha col·locat humitat que ha generat 
un lloc perfecte per a l’aparició de fongs.      
 

 
Imatge 4. Junta en mur de contenció 
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ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
Jàsseres  
 

� Junta llisa, “Diapasó”: És el sistema més pràctic i en general el més emprat. El 
següent esquema mostra la senzillesa del conjunt. Es realitza un desdoblat de 
la jàssera, quedant la superfície dividida en dos trams independents.    

 

 
Figura 7. Peces en diapasó  

 
En aquests casos, no hi ha cap mena de connexió entre les dues peces que queden 
separades per la junta. Per aquest motiu amb el pas del tems, l’assentament de 
l’edifici, etc. trobem com es manifesta un escaló de magnituds reduïdes. Si no es 
realitza un correcte tractament d’aquest desnivell, podem patir el trencament de les 
peces d’acabat.  
 

• Junta trava; És segueix mantenint el contacte amb les dues peces separades 
per la junta de dilatació. És un sistema que ocupa un volum considerable.  

 
En el següent cas podem observar com el tram que arriba de l’esquerra té un volum 
major, això es degut a que en aquest punt es donen unes sol·licitacions de magnitud 
elevada. A més, aquest punt rebrà el pilar que suportarà les peces.  

 
Figura 8. Junta trava 
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Dins de la família de juntes trava existeix un sistema que soluciona aquest increment 
de volum, els mencionats anteriorment passadors lliscants. 
 
 
 

 
Detall 5. Passadors lliscants 

 
 
 
 

 
Imatge 5. Passadors lliscants 
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Mènsula 
� Junta trava: portem la dilatació a un extrem (recolzament): Es sol emprar en 

sistemes de construcció d’elements prefabricats. Augment de l’armat en els 
extrems degut a l’exigència mecànica.  

 
Detall 6. Junta de dilatació en mènsula 

 

 
Imatge 6. Junta de dilatació en mènsula  
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2.3.2. SISTEMA ENVOLTANT 

TANCAMENTS 
 

Coberta 
• Junta llisa: Desdoblem les jàsseres, “Diapasó”: és la mateixa filosofia que ens 

els casos anteriors.  
 
En el detall que s’adjunta a continuació, podem observar com la junta està tractada en 
el seu interior. És molt important reomplir l’espai, sempre amb material adequat, per tal 
d’evitar l’acumulació de partícules i brutícia, que puguin servir com a font d’alimentació 
de fongs, bactèries, etc.  

 
Detall 8. Junta de dilatació en coberta plana transitable. 

 

 
Imatge 8. Junta de dilatació en coberta plana transitable. 
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• Junta trava: Podem executar la junta mitjançant els sistemes de passadors 
lliscants mencionats anteriorment, així garantim que la superfície no tingui 
escalons deguts als assentaments o moviments de l’edifici. Recordem que 
aquests passadors estan situats a l’interior del forjat.  

 
 

2.3.3. SISTEMA D’ACABAT 

ACABATS 
• Junta llisa: Sempre la mateixa filosofia anterior, però en funció del material, 

fabricant, situació, etc. l’execució serà diferent i sempre a una escala inferior. 
 
A continuació podem veure com s’executa una junta de dilatació en un 
paviment ceràmic. Sigui del material que sigui, la lògica que es segueix sempre 
és la mateixa.   

 
Detall 9. Junta de dilatació en paviment ceràmic 

 

 
Imatge 9. Junta de dilatació en paviment ceràmic 
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• Junta Trava: Sempre la mateixa filosofia anterior, però en aquests casos la 
junta trava sol aplicar-se en paviments flexibles, fustes, resines de PVC per a 
paviments de gimnàs, etc. la junta que més es fa servir en aquests casos és la 
junta llisa, aconseguint un major grau de desolidarització.  

 
2.3.4. PASSADORS LLISCANTS 

 
Dins de la família de juntes trava, a nivell estructural amb formigó, ens trobem un 
mecanisme que manté la connexió entre els trams als quals se li practica la junta. És 
el ja anomenat sistema de passadors lliscants. Aquest mecanisme presenta un major 
nombre d’avantatges versos la trava aconseguida mitjançant la geometria del junt o el 
doblat de pilars. A continuació s’il·lustren els principals avantatges que 
s’aconsegueixen utilitzant el sistema de passadors lliscants.   
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Figures 9. Passadors lliscants; Catàleg comercial ENDING APS 

 

 

Vegem ara alguns exemples d’aplicació del sistema en elements constructius concrets:  

 
Figura 10. Aplicacions constructives. Ídem figura 9 



Estudi sobre les juntes de dilatació  33 

 

També trobem sistemes de passadors lliscants que permeten el moviment de la peça 
en dos sentits: 

 
Figura 11. Junta discontinua. Ídem figura 9 

 

No hem d’oblidar, que els passadors lliscants, és un sistema que incrementa les 
tensions a tallant en el cantell del forjat. Aquests aspecte s’haurà de tenir en 
consideració a l’hora de projectar-los, ja que de no ser així, podríem trobar com en un 
determinat moment, comencen a aparèixer fissures i fins i tot esquerdes. Per aquest 
motiu, hem de reforçar la zona tractada mitjançant els passadors lliscants, amb el 
respectiu armat perimetral que li correspongui. 

Anem a veure com es reprodueixen aquestes fissures i o esquerdes amb i sense 
tractament perimetral: 

 
Figura 12. Tensions a tallant. Ídem figura 9 
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Al final, ens trobarem com a sistema final, els passadors lliscants més un tractament 
perimetral que ens garanteixi el bon funcionament del conjunt: 

 
Figura 13. Lateral i frontal dels passadors. Ídem figura 9 

 

 

En resum, el gran món que configuren les juntes de dilatació es pot agrupar en dos 
apartats, juntes llises i juntes traves. En funció de quins siguin els nostres interessos, 
recursos, estètica, cost, etc. escollirem el més adient per a la nostra situació. I una 
volta ja haguem escollit el sistema, haurem de rumiar quin tractat final hem de donar-li 
a la junta. Un tractat clarament determinat pel context en el que es desenvolupa el 
nostre projecte.  
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2.4. INTRODUCCIÓ ALS MATERIALS D’ACABAT 

És cert que la junta de dilatació realment és un espai buit on no és necessari col·locar 
res. El fet de deixar un espai suficient de separació entre dos materials als quals se’ls 
hi ha previst cert moviment dimensional degut als canvis tèrmics, ja suposa l’existència 
del junt de dilatació. Llavors la tasca per evitar impedir els moviments dels materials en 
aquestes seqüències, ja ha quedat resolta.  

Però els elements als quals se’ls hi està donant aquest tractament previsor, tenen una 
funció i juguen un paper determinat en el sistema constructiu que es trobin.  

Per això, haurem de conèixer quines són les circumstancies que rodegen a la junta de 
dilatació per tal de donar-li un tractament final adequat. Doncs no oblidem que si a la 
junta de dilatació d’un forjat de vivendes no se l’hi dona cap tractament final, ens 
trobarem amb dos plantes que quedaran comunicades per un petit espai, on 
s’esdevindrà el pas d’olors, soroll, humitat, etc. 

Després de consultar diversos catàlegs, aconseguits d’empreses que comercialitzen 
els seus productes a Espanya, podem dir, que tots els junts de dilatació mantenen uns 
factors en comú. Clar està, que en funció de les característiques de la junta, dimensió, 
posició, etc. a aquests factors els hi haurem de sumar altres aspectes.  

Com a norma general, un junt ha de tenir un material de reomplert, evitant espais buits 
on es puguin col·locar partícules soltes. Puguin servir l’aïllament tèrmic, cordons contra 
el foc, espumes, etc. (En juntes de dilatació de reduïdes dimensions, acabats de fusta 
com el parquet, ens trobem com aquest punt no  queda contemplat, això es degut a 
que no hi ha espais buits.)  

També trobem un tractament final, el qual en funció de les exigències de l’entorn, 
adoptarà una determinada geometria i estarà realitzat amb materials específics, 
sempre compatibles amb l’ambient que l’envolta.     

És important conèixer les característiques de l’ambient, ja que això ens determinarà la 
correcta elecció de l’acabat o tractament final. Si per exemple executéssim una junta 
de dilatació amb un acabat d’alumini en un espai on la junta està constantment 
mullant-se, podem patir, sempre hi quant l’acabat no tingui un tractament específic, els 
efectes de l’electròlisi. Per això és molt important tenir un coneixement absolut de 
quins són els fenòmens que esdevenen al nostre escenari i quines són les prestacions  
de l’acabat.  Per aquest motiu, ens trobem com no existeix un únic material concret 
que es pugui estendre a totes les juntes. 

No hem d’oblidar, que els tractaments finals que se’ls hi dona a les juntes de dilatació, 
mai han de dificultar els moviments tèrmics dels elements. Aquests tractaments 
acaben esdevenint com a part  importantíssima dels junts, per això a continuació se’ls 
hi realitza un tractat.  
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2.5. PRINCIPALS MATERIALS D’ACABAT 

Aquest sector es troba amb un nombre elevat de productes destinats a executar 
l’acabat de la junta de dilatació. Però en molt casos, aquest abundant número de 
productes apareix de forma caòtica i desordena, produint la confusió de qui pretén 
escollir un producte en concret. Per aquest motiu, hem decidit iniciar aquest apartat 
realitzant una classificació esquemàtica de tots els acabats que ens podem trobar al 
sector, aconseguint així que el lector pugui tenir una visió clara i entenedora. 

 
Figura 1. Classificació dels acabats 

2.5.1. SISTEMES PREFABRICATS 

Els sistemes prefabricats són tots aquells mecanismes en els quals l’operari arriba a 
l’obra amb el perfil muntat, l’únic que ha de fer es tallar la mida que necessita cobrir i 
fixar-lo al parament. Serà estanc o no en funció de les exigències de cada projecte.  
Els sistemes prefabricats més comuns que podem trobar en aquests moments al 
sector són: 

2.5.1.1. ESTANCS 

PERFIL “U”  
Es tracta d’un sistema compost per dos elements; el cos, elaborat mitjançant perfils 
metàl·lics, i una banda de segellat de material elàstic. El perfil rígid, s’ha d’empernar  a 
la superfície d’aplicació, i posteriorment es realitza l’abocament del morter de recepció 
del paviment. Com podem veure, la forma d’aquest perfil ens fa a l’hora d’encofrat 
perdut. El perfil flexible, haurà de resistir les accions externes pròpies de l’escenari que 
l’acota. L’estanquitat del conjunt es garanteix mitjançant la unió entre els dos perfils.   

 
                                  Detall 1. Perfil “U”                                                        Imatge 1. Perfil “U” 
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Aquest tipus d’acabat, és d’aplicació per als dos tipus de superfície. En parets els 
perfils tenen una altre magnitud, però la lògica segueix essent la mateixa, ja que en 
vers de morter i peces de paviment, es pot superposar una planxa de Pladur.  

Els principals materials que componen l’acabat són: 

Perfil Rígid 

• Alumini (electrólisi) 

• PVC 

• Llautó 

• Acer Inoxidable 

• Aleació d’alumini 

• Alumini Galvanitzat 

Perfil Flexible 

• Bandes elastomèriques 

• PVC Extrusionat 

• EPDM 

• Cautxú Sintètic                                             

• Cautxú Vulcanitzat 

• Cautxú Cloropreno 

• PVC Plastificat Termosoldable 

 

 
 
ENTRE MURS 
Són mecanismes flexibles que es col·loquen entre els sistemes de formigó tal com 
soleres, murs de contenció, etc. En funció de l’espessor del mur o elements a tractar, 
els extrems d’aquest acabat creixen de forma considerable. Això es realitza per 
garantir una millor fixació del conjunt. Sempre s’ha de garantir la compatibilitat química 
del producte amb els components del formigó, ja que de no ser així, no es garanteix un 
resultat estanc. 

 
   Figura 2. Direcció horitzontal i vertical d’aplicació 
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Detall 2. Entre murs 

 

 
Imatge 2. Entre murs 

 

Com ja s’ha dit abans, poden servir per a soleres o murs de contenció, és a dir, que 
són vàlids per a superfícies horitzontals i superfícies verticals.   

Els principals materials que componen l’acabat són: 

Perfil Flexible 

• PVC 

• Material Polivinílic  

• Combinació de NBR i PVC-P (polímers) 

• Elastòmers 

• Neoprens 

• Poliviníl de Clorur                                   

 

 

2.5.1.2. NO ESTANCS 

CLIPS 
Es tracta d’un conjunt format per dues peces, per una banda trobem el cos de fixació, i 
per una altre el perfil continuo o tapeta.  El cos de fixació o clip, s’introdueix a l’interior 
de la junta, la geometria d’aquesta peça fa que es produeixi una pressió suficient com 
per suportar el pes del perfil. Al llarg del recorregut de la junta es van dispersant 
diversos clips. Actualment existeixen dos sistemes d’unió entre els Clips i el perfil 
continuo, els que funcionen per pressió i els que van empernats. 

 
Figura 3. Ídem figura 2 
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                               Detall 3. Clips                                                        Imatge 3. Clips 

És un sistema que tan sols es pot utilitzar en superfícies verticals, ja que el pas de 
maquinària pesada, persones, etc, col·lapsaria el seu funcionament i es trencaria.  

Els principals materials que componen l’acabat són: 

• Alumini 

• Llautó 

• PVC 

• Elastòmers 

• Copolímers Sintètics Rígids  

• Acer Inoxidable 

 

 

PERFIL “U”  
Es tracta d’un conjunt format per un cos i un element lliscant. Aquest elements són del 
mateix material i si algun d’aquests dos té un tractament especial, galvanitzant, etc, 
l’altre també l’ha de tenir. El cos va fixat al parament que es tingui que tractar, també 
ens serveix d’encofrat perdut. 

Cal dir que aquesta solució només es fa servir en superfícies horitzontals on es preveu 
el pas de maquinaria pesada o qualsevol tipus d’element pesat que pugui provocar  el 
trencament d’altres sistemes. Per això en aquest cas no trobem un perfil flexible 
d’elastòmers, ja que no seria viable.   

 

 
     Figura 4. Direcció vertical d’aplicació  
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Detall 4. Perfil Rígid “U”      Imatge 4. Perfil Rígid “U” 

 

Els principals materials que componen l’acabat són: 

Perfil Rígid 

• Aleació d’alumini acabat anonitzat  

• Acer Inoxidable 

• Acer Galvanitzat  

• Llautó 

 

 

PERFIL CONTINU  
Aquest tipus de perfil, es sol col·locar en paviments de formigó de gran format. Naus 
industrials, places, etc. Té una execució molt senzilla, ja que l’operari tan sols ha de 
disposar el perfil al terra, sempre seguint les marques de senyalització dels junts. 
Existeixen perfils, com en els altres casos, que solucionen els problemes que poden 
ocasionar els encontres entre aquests junts.   

S’ha de garantir sempre que el perfil flexible és compatible químicament amb el 
formigó que l’envolta.  

         
     Detall 5. Perfil Continuo                                                                  Imatge 5. Perfil Continuo  

 

 
Figura 5. Direcció horitzontal d’aplicació 
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La seva aplicació queda limitada a superfícies horitzontals.  

Els principals materials que componen l’acabat són: 

Perfil Flexible 

• PVC Rígid 

• PVC Tou 

• PVC Co-extrusionat 

• Alumini (Bandes) 

• Llautó (Bandes) 

• Cautxú de síntesis 

• Cautxú termoplàstic 

 

PERFIL CONTINUO RÍGID 
Aquests tipus de perfils rígids,  tenen un ús exclusiu sobre paviments, bé siguin de 
peces ceràmiques i demés, detall de l’esquerra, o bé siguin de formigó, fotografia de la 
dreta. Quan es tracten peces de paviment, es solen empernar al parament en el que 
reposen aquestes, mentre que amb formigó, només cal fixar-los puntualment al terra. 
Es pot utilitzar un petit tram de barra corrugada i endinsar-la al terra a traves dels 
forats que presenta el perfil.  

Sempre s’ha de garantir que el material d’acabat de junta sigui compatible amb els 
elements que composen el formigó. Només es poden fer servir en superfícies 
horitzontals.   

 

     
            Detall 6. Perfil continuo Rígid                                           Imatge 6. Perfil continuo Rígid 

 

 

 
               Figura 6. Ídem figura 5 
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Els principals materials que componen l’acabat són: 

Perfil Rígid 

• Acer inoxidable 

• Llautó 

• Alumini 

• Alumini anonitzat amb plata 

• Alumini anonitzat amb or 

 

2.5.2 SISTEMES CONFORMATS IN SITU 

Per un altre banda, els sistemes conformats in situ són aquells mecanismes on 
l’operari té una tasca més complexe, ja que ha de revisar l’ample de la  junta, netejar-
la, i preparar-la per respectiu tractament. En aquest cas, la junta que es tracta queda 
vista, és a dir, que no se l’hi donarà cap tractament que la amagui al darrera, per tant 
l’operari a de garantir que el resultat final sigui resistent. Aquests tipus de sistema es 
poden manipular a l’obra, adoptant la forma desitjada. Els sistemes prefabricats més 
comuns que podem trobar en aquests moments al sector són: 

 

2.5.2.1. ESTANCS 

TRADICIONAL   
Aquests sistemes són els més recurrents, això és degut a que el seu cost és molt 
inferior que mecanismes anteriors. En aquest cas l’operari ha de garantir que el 
segellant que l’hi ha practicat a la junta quedi completament adherit a la superfície, ja 
que de no ser així, l’estanqueïtat del conjunt es veurà clarament afectada.  

 

      
     Detall 7. Tradicional                                               Imatge 7. Espuma Tradicional  

   
             Figura 7. Ídem figura 5    
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Aquests sistemes es poden practicar tant en superfícies verticals, com horitzontals, tot 
dependrà del projecte. És evident que quan es projectin per a superfícies horitzontals, 
seran casos on el transit no suposi un problema i s’haurà de disposar alguna mena de 
xapa metàl·lica per a la seva autoprotecció. Valgui d’exemple les cobertes transitables.  

Els principals materials que componen l’acabat són: 

• Cautxú acrílic 

• Poliuretà 

• Massilla asfàltica 

• Betum modificat amb material Elastomèric 

• Polietilè Clorosulfonat 

Cordó de fons 

• Massilla de poliuretà 

• Cordó bituminós 

• Cordó de Neoprè 

• Cordó cel·lular de polietilè d’alta densitat 

• Cautxú 

Reomplert de junta 

• Aïllament tèrmic (llana de roca, llana de vidre, poliestirè, escumes...) 

• Aïllament Acústic (Resina de melamina, Material bituminós pesat...) 

• Banda Contra el foc (Basalt Bisoluble, cola de silicat incombustible. 

Com aquest tractament final de junta és el que més solem veure a les obres i al carrer, 
realitzarem un tractament més apurat per tal de conèixer exactament quins són el seus 
components i que els hi hem d’exigir.    

Reomplert de junta 

Amb l’execució d’aquest element aconseguim omplir l’espai que queda lliure entre les 
peces evitant l’entrada de possibles partícules que no tenen res a veure amb la junta, 
pols, organismes, etc.  

Ha d’esser un material elàstic, capaç d’absorbir les expansions de les peces, sense 
dificultar en cap cas el moviment d’aquestes. Ha d’esser compatible químicament amb 
el cordó de fons i el segellant.    

 
                  Figura 8. Ídem figura 3 
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Des del punt de vista tèrmic, la junta, a més, pot anar omplerta amb un aïllament, 
sempre i quan aquest compti amb el mateix grau de comprensibilitat que el segellant. 
Amb la possibilitat d’actuar com a material de fons de junta, sempre i quant aquest 
sigui compatible químicament amb el segellant. 

Segons les consideracions del projecte, el reomplert de junta estarà destinat a millorar 
la resistència en front els efectes produïts pel soroll, temperatura, foc, etc.  En cap cas, 
existeix una normativa que senyali quins materials han de compondre aquest apartat.  

Cordó de fons 

Amb l’execució d’aquest element, marquem la profunditat a la qual s’ha d’arribar amb 
el segellant per garantir l’estanqueïtat del sistema. No té cap altre funció que actuar 
com a limitador de fons.  

Ha de tenir unes propietats químiques i físiques que el facin compatible amb el 
segellant i el reomplert. Ha d’esser compressible i elàstic, ja que mai podrà dificultar 
els moviments de dilatació de les peces tractades.  

En general es solen emprar cordons d’espuma de polímers expandits. Si el que volem 
es millorar la resistència tèrmica de la junta, el millor és emprar cordons de neoprè.   

Segellant  

Pot anar segellada o no, tot dependrà de la disposició de la junta. Per exemple, es sol 
contemplar el segellament en fàbriques de maó ceràmic que configuren la façana d’un 
edifici per tal de garantir d’estanqueïtat de la junta, i evitar futures lesions 
constructives. En el cas que no es contempli el segellament de la junta, a efectes 
mecànics, bastarà amb la posterior execució d’un tapajuntes, per tal de frenar l’entrada 
de partícules extranyes.  

L’ample de la junta dependrà dels moviments previstos i de la compressibilitat del 
segellant. Aquest haurà de comprimir-se i recuperar el seu estat inicial, 
d’aproximadament el 25-50 % del seu espessor original. Per les distàncies màximes 
marcades, l’ample de junta no ha de ser menor que 2 cm. amb l’objecte de poder 
absorbir els moviments, ni més d’aproximadament 3 cm.  per facilitar un correcte 
segellat de la junta. En tot cas, aquestes dimensions estan lligades a les condicions 
del projecte, variant considerablement en cada situació.   

L’espessor o profunditat de la junta dependrà de les característiques del material i 
l’ample de la junta essent en general la relació ample - espessor de l’ordre de 1:1. La 
profunditat vindrà donada pel fabricant, però normalment no es recomanen 
profunditats inferiors a 10 mm.  
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Figura 9. Acabat tradicional de junta; ENV 1996-2:1998, pàgina 27. 

 

Com a material de segellat de la junta, les silicones neutres són les que ofereixen en 
general una millor resposta en quant a l’adherència i elasticitat enfront a l’envelliment. 
Però no hem d’oblidar que el segellat de les juntes a de tenir un manteniment que 
precisarà d’esser renovat cada cert temps, segons les característiques del producte.  

Avui en dia els materials de segellat són múltiples i es fabriquen en colors que poden 
contrastar amb el formigó i jugar un paper estètic apreciable.  

Els segellants de les juntes han d’esser necessàriament elàstics, i han de tenir en 
compte el comportament exigit pel mur, els materials de la fàbrica, el clima d’exposició 
i el rang de moviment previst. Ha de quedar completament adherit a ambdós costats 
de la junta. 

Les cares de les juntes a les que apliquem el segellant, han d’estar netes i lliures de 
partícules. El fabricant decidirà segons el seu producte, si les juntes han de tenir un 
grau o no d’humitat.  

 

 

2.5.2.2. NO ESTANCS 

CORDONS 
Aquest sistema és realment senzill d’aplicar, l’operari només a d’acudir a l’obra amb un 
rotllo del cordó a aplicar i posar-lo a l’interior de la junta. Es tracta d’un sistema 
conformat in situ, ja que existeixen trams on l’operari haurà de realitzar alguna mena 
de soldadura per tal de lligar el cordó per donar-l’hi més llum. Tot hi que sembli un 
sistema estanc, quan no estan protegits per alguna pesa especial, aquests cordons 
reben la radiació directa del sol, perdent la flexibilitat i apareixent fissures al llarg del 
seu recorregut.  

Són d’aplicació tant vertical com horitzontal, sempre és millor protegir-los mitjançant 
alguna peça especial,  ja que és un sistema de fàcil extracció.   
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Cordó  

• Massilla de poliuretà 

• Cordó bituminós 

• Cordó de Neoprè 

• Cordó cel·lular de polietilè d’alta densitat 

• Cautxú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Figura 10. Ídem figura 3 
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2.6. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS D’ACABAT  

Com hem pogut veure a l’apartat anterior, els materials empleats en l’execució de les 
juntes de dilatació i els seus acabats poden ser de naturalesa distinta, generalment 
metalls, polímers i materials bituminosos. A continuació veurem breument, quin és el 
seu origen o procedència.  

Els metalls es troben al medi ambient, generalment es manifesten en estat sòlid tot i 
que també el podem trobar en estat líquid - viscós, com per exemple el mercuri. Són 
bons conductors del calor i la electricitat, la seva obtenció es pot realitzar mitjançant 
els processos amb els alts forns, procediments electrolítics i procediments tèrmics o 
per via seca. 

En el cas dels materials polimèrics, l’origen pot ser divers ja que n’existeixen varies 
classes. Aquests  materials es poden classificar segons el seu origen en tres tipus;  

 - Naturals; la matèria primera d’aquests es troba al medi ambient,  per exemple 
les proteïnes, el cautxú natural, la lignina, etc. són productes sense tractar 
químicament.  

 - Semisintètics; la seva obtenció es realitza per transformació de polímers 
naturals, com per exemple la nitrocel·lulosa, el cautxú vulcanitzat, etc. 

 - Sintètics; el seu origen es troba en la manipulació industrial dels monòmers, 
com per exemple el nylon, poliestirens, PVC, polietilens, etc. 

Finalment, els materials bituminosos empleats sobretot en juntes de coberta, s’obtenen 
mitjançant el tractament del petroli. Aquest és un compost químic en el que 
coexisteixen parts sòlides, líquides i gasoses. En la seva composició hi trobem la 
barreja d’hidrocarburs amb petites porcions de nitrogen, sofre, oxigen i alguns metalls. 
Podem trobar aquesta substància a la superfície terrestre, acumulada dins grans 
dipòsits generats durant el pas de milions d’anys.  
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2.7. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS MATERIALS 

A continuació es tractaran els principals materials dels que estan fets els sistemes 
d’acabats i juntes de dilatació mostrats anteriorment. És un tractat genèric on es pretén 
que el lector pugui tenir una idea aproximada de quins components químics 
constitueixen les peces i quines són les característiques generals del material. 

Així per exemple, si en un futur trobem un perfil d’acer on hi ha diverses taques d’òxid, 
sabrem que aquest l’òxid prové del ferro que constitueix l’aliatge, executant en un futur 
un tractament superficial que protegeixi la peça i l’hi doni una major durabilitat, ja sigui 
mitjançant galvanitzat, niquelat, etc. 

En definitiva, conèixer el material en servirà per saber quin és el seu comportament en 
determinades situacions, d’aquesta manera, podrem prevenir les futures lesions que 
se’n puguin derivar. Aconseguint així, que els tractaments finals de junta de dilatació 
estiguin executats amb el material i processos adequats a les circumstàncies de cada 
situació.  

   

2.7.1. ACER 

És un metall que resulta de l’aliatge entre el ferro i el carboni, on el carboni no supera 
el 2,1% del pes de la composició. En general, els percentatges de carboni solen variar 
entre el 0,2 i 0,3 %, ja que percentatges superiors al 2,0% desencadenen en 
fundicions, aliatges que al ser trencadissos no es poden forjar, a diferència d’altres 
acers. Són modelables.   

Però els acers també es poden barrejar amb altres elements que no siguin el carboni, 
com per exemple el silici, així doncs, trobarem un seguit de combinacions possibles 
que canviaran el resultat final de la peça.    

És per aquest motiu que resulta difícil parlar sobre les característiques físiques i 
mecàniques, ja que en funció dels tractaments i composició química de l’aliatge, el 
resultat final pot variar de forma contundent. Però com a norma general, trobem: 

- Densitat de 7850 kg/m³. 

- Punt d’ebullició al voltant de 3000 ºC. 

- Fàcil d’oxidar degut al ferro que el composa. 

- És soldable.  

- És Dúctil. 

 

 

 

Figura 1. Convertidor Thomas-Bessemer. 
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2.7.2. ACER INOXIDABLE 

És un metall que resulta de l’aliatge entre l’acer i un mínim del 10% de contingut de 
crom en massa. També podem trobar aliatges amb altres metalls com el níquel. Així 
doncs, s’obté com a resultat final un metall molt resistent enfront a l’oxidació. La 
qualitat d’inoxidable no prové de cap tractament superficial, sinó de la barreja dels 
elements. 

Aquests són alguns del acers inoxidables que podem trobar al mercat: 

• Acer inoxidable 16Cr-2Ni: conté un 0,20% de Carboni, 16% de Crom i 2% de 
Níquel. Resistència mecànica de 95 Kg/mm2 i una duresa de 275-300 HB.                

• Acer inoxidable al cromo níquel 18-8: conté un 0,18 de Carboni, un 18% de 
Crom i un 8% de Níquel. Resistència mecànica de 60 kg/mm² i una duresa de 
175-200Hb.  

• Acer inoxidable al Cr- Mn: conté un 0,14% de Carboni, un 11% de Crom i un 
18% de Manganès. Resistència mecànica de 65 kg/mm² i una duresa de 175-
200HB.    

 

Les seves prestacions el fan un producte 
vàlid per a molts sectors, construcció, 
medicina, aviació, etc. En aquest cas 
serveix per a protegir una junta de dilatació 
en paviment. 

 

2.7.3. ALUMINI 

Com a metall, s’extrau del mineral conegut amb el nom de bauxita, per transformació 
primer en alúmina mitjançant el procés Bayer,  i a continuació en alumini mitjançant 
l’electròlisi. La seva densitat és d’aproximadament 2.700 Kg/m3, la resistències 
mecàniques de les peces d’alumini varien en funció de la seva puresa; doncs amb una 
puresa del 99% la resistència a tracció és de 8-12 kg/mm2, amb un allargament del 
20%. Mentre que amb una puresa del 99.97%, la resistència a tracció és de 6 kg/mm2 i 
un allargament del 50%. En general la seva resistència a compressió és de 2500 – 
4500 kg/cm2. Es fon a 660ºC, el seu punt d’ebullició es troba a 2270ºC i entre 100 -150 
pot esser laminat i forjat.  

Per a la millora de les seves propietats mecàniques i químiques, es realitzen aliatges 
amb coure, zinc, ferro, níquel, magnesi, etc. 

 
Imatge 1. Acabat de junta d’acer Inoxidable 
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Figura 2. Estructura atòmica de l’alumini.  

Anonitzat de l’alumini 

És un tractament superficial que se’ls hi dona als materials per millorar les seves 
característiques. És una capa de protecció artificial que es genera sobre l’alumini 
mitjançant òxid d’alumini, l’alúmina. Aquesta capa s’aconsegueix mitjançant processos 
electroquímics, de tal forma que s’acaben conferint a la pesa un major grau de 
resistència i durabilitat. L’ anonitzat genera una pel·lícula protectora d’uns 0,01 fins a 
100 microns d’espessor, segons el tractament.     

Galvanitzat de l’alumini 

És un procés electroquímic amb el qual s’aconsegueix cobrir un metall amb un altre. El 
metall amb el que es recobreixi la peça metàl·lica, ha de tenir una carga major que el 
metall que és recobert. La funció del galvanitzat consisteix en donar una capa 
superficial protectora. El material més comú del que està feta aquesta capa és el zinc 
(Zn). 

Amb aquests dos tractaments s’aconsegueix que la peça metàl·lica que configura el 
perfil, millori la seva resposta enfront als agents que l’envolten, aconseguint així 
retardar els fenòmens com l’oxidació, la corrosió, etc. 

2.7.4. BETUMS 

És la fracció residual que resulta de la destil·lació fraccionada del petroli, 
completament soluble en disulfur de carboni. De composició altament viscosa i color 
negre, la majoria dels betums contenen sofre i diversos metalls pesats, com el níquel, 
plom, crom, mercuri, vanadi, etc.  

Les principals característiques tècniques d’aquest compost són: 

- Alt grau d’impermeabilitat.  

- Bona cohesió entre partícules. 

- Procés lent d’envelliment.  

És un dels materials més utilitzats en la impermeabilització de cobertes planes, cal 
mencionar que antigament es feia servir aquest material per a la impermeabilització de 
vaixells. 
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2.7.5. CAUTXÚ  

El cautxú és una substància natural o sintètica que es caracteritza sobretot per la seva 
elasticitat, repèl l’aigua i proporciona certa resistència elèctrica. Evidentment serà 
natural o sintètic en funció de l’origen de les seves matèries primes.  

El cautxú natural s’obté d’un líquid lletós de pigmentació blanca anomenat làtex, que 
s’obté de nombroses plantes típiques en les regions tropicals.  

Per un altre banda trobem el cautxú sintètic, el qual s’elabora a partir d’hidrocarburs 
insaturats; és un polímer, moltes unitats encadenades d’un hidrocarbur elàstic, 
isopreno C5H8.  

Alguns cautxús sintètics: 

- Butadiè - estirè (SBR)  
- Butil (IIR)  
- Epiclorhidrina (CO)  
- Etilè propilè dien (EPDM)  
- Nitril (NBR)  
- Policrolopreno (CR)  
- Polietilè Clorosulfonat (CSM)  
- Poliuretans (PU) 

Vulcanitzat 

És un procés mitjançant el qual es calenta el cautxú cru amb presència de sofre, amb 
el fi de tornar-lo més dur i resistent al fred. Durant la vulcanització els polímers lineals 
paral·lels propers, constitueixen punts de creuament entre sí. El resultat final són 
molècules elàstiques de cautxú que queden unides entre sí en una major o menor 
extensió. El que forma un material molt més estable, durable i resistent als atacs 
químics.  

2.7.6. EPDM  

Aquestes són les sigles amb les que es defineix el cautxú d’etilè propilè diè monòmer. 
La composició d’aquest material conté entre un 45 -75% de etilè, essent aquest 
generalment més resistent com major sigui aquest percentatge. És un termopolímer 
elastòmer del qui podem extraure aquest trets generals: 

� Presenten una alta resistència enfront  l’oxidació. 
� S’obtenen compostos molt resistents en ambient d’alt contingut en ozó, sense 

la necessitat d’utilitzar additius especials o antiozonants.    
� Resistència a la temperatura; els vulcanitzats d’EPDM es mantenen flexibles a 

temperatures de servei tan baixes com -55ºC. 
� Resistència química; els vulcanitzats d’EPDM presenten una excel·lent 

resistència davant productes com àcids, àlcalis, alcohols, cetones, etc. 
� Poden esser mesclats amb altres polímers com el cloroprè, nitril, cautxú butil, 

etc.   
 

 
Figura 2. Extracció del làtex 
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2.7.7. LLANA DE ROCA 

Fabricat a partir de la pedra volcànica, la pedra basàltica (diabasa) es fon en un cubilot 
a més de 1600ºC. Arribats aquest punt, la pedra torna al seu estat inicial, la lava, la 
qual es abocada a l’interior d’unes rodes que giren a gran velocitat. Degut a l’efecte de 
la força centrifuga, aquesta lava passa a través d’unes obertures microscòpiques, 
transformant-se en fibres. Mitjançant un lligant orgànic, es reuneixen les fibres per 
aconseguir una matriu de llana primària, que en un futur, després d’esser comprimides 
en major o menor grau, en funció de les prestacions buscades, passa al curing, on el 
producte adopta la seva forma final.  

 
Imatge 3. Llana de roca en planxes 

 
És un material d’aïllament tèrmic i acústic incombustible, que ofereix altes prestacions 
contra el foc. La llana de roca es comercialitza en forma de panells rígids o semi rígids, 
feltres, mantes armades, etc. S’adjunta la fitxa tècnica que ens ofereix la casa 
DANOSA, on poem veure les prestacions del material utilitzat en construcció.   

DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA 

Resistencia térmica 1,00 m2K/w  EN 12667 
EN 12939 

Conductividad térmica 0,040 w/mK EN 12667 
EN 12939 

Resistencia a la compresión ≥ 60  Kpa EN 826 

Carga Puntual ≥ 50 N EN 12430 

Resistencia a la difusión del vapor de agua 
material absorbente 1,3 µ EN 12068 

Absorción agua a corto plazo material 
absorbente ≤ 1 Kg/m2 EN 1609 

Absorción agua a largo plazo material 
absorbente ≤ 3 Kg/m2 EN 12087 

Rigidez dinámica ≤ 20 MN/m3 EN 29052-1 

Reacción al fuego A1 Euroclase EN 13501-1 

Densidad nominal 145 Kg/m3 EN 1602 

Aislamiento acústico a ruido aéreo (forjado) 56 dB(A) EN 140-4 EN 717-1 

Aislamiento acústico a ruido aéreo (chapa 
0.7) 39 dB(A) EN 140-4 EN 717-1 

Taula 1. Característiques de la llana de roca 
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2.7.8. LLAUTÓ 

El llautó és un aliatge de coure i zinc. És més dur que el coure, és dúctil i es pot forjar 
en planxes fines. Antigament s'anomenava llautó a qualsevol aliatge de coure, en 
especial al realitzat amb estany. És possible que el llautó dels temps antics estigués 
fet amb coure i estany, el que coneixem avui per bronze. 

L'aliatge actual es va començar a utilitzar cap el segle XVI. La seva mal·leabilitat varia 
segons la seva composició i temperatura, es pot barrejar amb altres metalls, fins i tot 
en quantitats mínimes. Alguns tipus de llautó són mal·leables només en fred, altres 
només en calent, i alguns no ho són a cap temperatura. Tots els tipus d'aquest aliatge 
es tornen trencadissos quan s'escalfen a una temperatura pròxima al punt de fusió. 

Per obtenir llautó, es barreja el zinc amb el coure en gresols o en un forn de reverber o 
de cubilot. Segons la utilització a què estigui destinat, el llautó té una composició 
química diferent. N'hi ha de molts tipus. Aquests són alguns exemples: 

Llautó (Cu63/Zn37): 63% de Coure + 37% de Zinc  

Llautó (Cu70/Zn30): 70% de Coure + 30% de Zinc  

Llautó de forja: Cu (Coure): 58,0 - 61,0%, Pb (Plom): 1,5 - 2,5%, Fe (Ferro): 0,30% 
(màx.), Zn (Zinc): la resta  

 

2.7.9. NEOPRÈ 

Policloroprens o neoprens és una família de gomes sintètiques que es produeixen per 
polimerització de Cloroprens. Algunes de les característiques més destacades són: 

- No es degrada a la intempèrie  
- Bon comportament en contacte amb dissolvents   
- Resistència a l'abrasió  
- Existeix en diferents formes 
- Amortidor de vibracions 

És un polímer que es troba dins de la família dels elastòmers. Cal mencionar que 
Neoprè és el nom comercial utilitzat per DuPont Performance Elastomers, ja que com 
s’ha dit abans la seva denominació química és Policloroprè.  

POLIMERS 

La paraula polímer significa literalment "moltes parts". Pel material polimèric  
considerem aquell que conté moltes parts o unitats enllaçades entre sí químicament.  
Aquestes llargues cadenes estan compostes d'entitats estructurals anomenades 
monòmers (o unitats de repetició) que es repeteixen al llarg de la cadena. 
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A continuació s’adjunta la representació de les cadenes de diversos Polímers. En blau 
s'indica la unitat repetitiva (MER). 

 
Figura 3. Cadenes polimèriques.  

 
 

Els Polímers s'obtenen a partir del procés de polimerització, en el qual les molècules 
de monòmer reaccionen químicament per formar cadenes lineals o disposicions  
tridimensionals de cadenes. En funció de com siguin les estructures d’aquestes 
cadenes veurem com augmenta la resistència de les peces.  

Seguidament s’adjunten el tipus de cadena, col·locades de menor a major resistència. 

 
Figura 4. Tipologia de cadenes polimèriques.  

 

Si s'obté el polímer a partir d'un únic tipus de monòmer, la molècula resultant es 
denomina homopolímer, mentre que si s'obté a partir de més d'un tipus de monòmer, 
es denomina copolímer. 

Els plàstics presenten propietats molt diverses en funció de l'estructura de la cadena, 
és a dir, de la unitat de monòmers que es repeteix. 

Trobem 3 tipologies de polímers; 

Termoplàstics 
 

� És comporten plàsticament enfront la temperatura. 
� La naturalesa del seu enllaç no es veu modificada per la temperatura. 
� Poden ser conformats en calent, refredats i posteriorment tornats a escalfar o 

conformar sense que es vegi afectat el seu comportament. Aquests processos 
són reversibles i es poden repetir. 

� S’estoven a l’escalfar i s'endureixen al refredar. 
� Poden ser cristal·lins i no cristal·lins.  
� Alguns exemples: polietilè, polipropilè, policarbonat, poliestirè, etc. 
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Representació esquemàtica de les cadenes polimèriques que formen un termoplàstic: 

 

 

 

 

Termostables 

� No poden tornar-se a processar una volta hagin estat conformats, degut a que 
durant l’enduriment formen unions químiques entre cadenes (entrecreuament o 
curat), irreversibles.    

� Quasi tots són rígids i no s’estoven amb la calor.  
� Endureixen al escalfar-los 
� Són polímers de xarxa formats generalment per condensació.  
� Alguns exemples: gomes vulcanitzades, resines de poliester, resines 

fenòliques, etc. 
 

Representació esquemàtica de les cadenes polimèriques que formen un termostable: 

 

 

 

 

Elastòmers 

� Tenen la capacitat de deformar-se elàsticament, amb la variació de les seves 
dimensions, recuperant la seva forma inicial quan l’esforç es retira.   

� Existeixen naturals i sintètics. 
� Presenten un cert grau d’entrecreuament a les seves cadenes. 
� La gran majoria són copolímers.  
� Alguns exemples: neoprè o policloroprè, cautxú butil, etc. 

 
 

 
Representació esquemàtica de les cadenes polimèriques que formen un elastòmer: 

 

 

 

 

 
Figura 5. Termoplàstic  

 
Figura 6. Termoestable  

 

 
Figura 7. Elastòmer   
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2.7.10. POLIURETÀ  

El poliuretà és una resina sintètica que s'obté mitjançant la condensació de polièsters. 
Es caracteritza per la seva baixa densitat i és molt utilitzat com aïllant tèrmic, 
elastòmers durables, adhesius, segelladors d'alt rendiment, etc.  

Donen la possibilitat d’obtenir una gran varietat de productes, els principals són: 

- Resines rígides  

- Poliuretans elàstics 

- Espumes flexibles  
 
- Espumes rígides 

 

 

2.7.11. PVC  

Dins de la família de polímers termoplàstics, el Policlorur de vinil és una resina 
sintètica obtinguda per polimerització del clorur de vinil. Les resines de PVC no són 
adequades per a la seva aplicació en estat pur. Per tal que puguin ser transformades 
en materials termoplàstics útils, cal afegir diversos additius (productes plastificants, 
catalitzadors, pigments colorants, càrregues, etc).  

Per aquest motiu el PVC permet fabricar una extensa gamma de compostos amb 
propietats molt diverses, rígids o flexibles i graduacions de flexibilitat intermèdies.   

 

Segons la seva composició, aquests compostos poden adoptar quatre tipus diferents 
de presentació: en forma de pols, que s'anomena mescla seca; en grànuls o gransa; 
en pastes o plastisols; i en massilla o plastigeles. Als efectes comercials es poden 
considerar dues variants elementals: el PVC rígid i el PVC flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura molecular PVC 

Figura 8. Forma estructural poliuretans   
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2.7.12. RESINA DE MELAMINA 

Es formen per la policondensació de la fenilamina i el formaldehid. Els seus usos tenen 
a veure amb el material destinat a l’aïllament acústic, tot i que també els podem veure 
presents en forma d’esponges per a la neteja. 

Com aïllament acústic els trobem en forma d’espumes, aquestes són algunes de les 
seves característiques:  

- Autoextingible 

- Baixa densitat 

- Alta resistència a la temperatura 

- Alta elasticitat  

- Alt grau d’absorció acústica  

- Estructura cel·lular tridimensional oberta amb nervis filigrans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Estructura molecular 
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2.8. PATOLOGIA: PRINCIPALS AGENTS I PROCESSOS DEGRADADORS 

Començarem parlant de la patologia com a concepte, ja que avui dia aquest terme és 
utilitzat molt lliurement sense saber exactament quin és el seu significant, produint 
mals entesos en el sector.  

La paraula patologia procedeix del grec antic, παθός (pathos) que significa malaltia i 
λογός (logos) que significa estudi o tractat.  

En general la patologia és la ciència encarregada de l'estudi de les malalties en el seu 
més ampli sentit, és a dir, com a processos o estats anormals de causes conegudes o 
desconegudes, bé sigui en el sector de la construcció, medicina, etc. És una ciència 
que consisteix en l'examen físic i de les proves complementàries, per a diagnosticar 
una malaltia. Doncs la prova que més demostra l'existència d'una malaltia és l'examen 
d'una lesió en tots els seus nivells estructurals.  

Per un altre banda, designem amb el nom de lesions constructives a totes aquelles 
malalties que puguin aparèixer en el sector de la construcció, sigui l’origen que sigui.  

          

CAUSA               TEMPS              LESIÓ 

 

Un procés patològic és tota aquella tasca que consisteix en, a partir d’una lesió 
constructiva arribar a conèixer la causa i poder-la solucionar. No oblidem que per molts 
tractaments que fem sobre d’una lesió constructiva, si no estem tractant la causa o 
l’origen d’aquella lesió, únicament estarem endarrerint el procés de cura i augmentant 
les possibilitats d’incrementar la severitat de la lesió. Ja que una lesió que inicialment 
afecta al tractament superficial del material, pot arribar a desencadenar diverses 
lesions constructives que afectin a l’estructura de l’edifici.  

Aquesta petita explicació s’ha realitzat perquè el lector pugui entendre els conceptes 
amb els que d’ara en endavant treballarem. Deixant clar, quina és la diferència entre 
lesió constructiva i patologia, conceptes que molt freqüentment són barrejats i utilitzats 
sota la mateixa definició, provocant la confusió.       

En aquest apartat, es pretén tractar les principals lesions constructives que s’originen 
entorn les juntes de dilatació i els seus tractaments d’acabat. Moltes d’aquestes 
lesions tindran el seu origen en l’execució i no pas en la química dels seus materials.  

En un principi quan parlem de lesions en els junts, ens apareixen pensaments referits 
a humitats, brutícia, trencament o col·lapse del junts, etc. Per tal d’aclarir una mica tot 
aquest volum de lesions, realitzarem una classificació intentant simplificar aquesta 
tasca. Una volta les lesions estiguin agrupades segons els grups als que formin part, 
podrem veure com aquest volum s’ha reduït de forma considerable, fent més fàcil el 
seu estudi.  
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A la classificació no es contempla com a lesió constructiva, l’error en l’elecció de 
l’acabat de junta. Ja que molt sovint ens trobem amb naus industrials on el pas de 
maquinaria pesada es força elevat, i les juntes de dilatació han estat executades 
mitjançant perfils metàl·lics que no han sigut capaços de suportar l’esforç que origina 
el pas de la maquinaria. Això es considera una mala elecció de l’acabat, clarament 
inadequada enfront l’entorn que l’envolta, és a dir, un error de projecte. 

Les lesions constructives que ens acoten, poden ser agrupades en tres famílies; 
físiques, químiques i mecàniques. Aquest és l’aspecte que presenta l’arbre 
classificatori de lesions: 

 
Figura 1. Classificació lesions constructives 

 

2.8.1. LESIONS FÍSIQUES 

Són tot aquell conjunt de lesions que ens venen provocades per una causa física. 
Poden ser agents atmosfèrics, pluja, el vent, gelades, canvis de temperatura, etc. Tal i 
com es mostra a la classificació superior, la radiació solar, la humitat i el foc, són les 
principals lesions constructives que tractarem en aquest apartat.  

 

 

RADIACIÓ SOLAR 
És el conjunt de radiacions electromagnètiques emeses pel sol. El sol es comporta 
pràcticament com un cos negre que emet energia seguint la llei de Planck a una 
temperatura d’uns 6000 K. La radiació solar es distribueix des de l'infraroig fins a 
l'ultraviolat. Cal dir que no tota la radiació assoleix la superfície de la Terra, ja que les 
ones ultraviolades, més curtes, són absorbides pels gasos de l'atmosfera 
fonamentalment per l'ozó.  

La part visible de la llum solar està continguda dins d’un determinat grup de 
freqüències, denominat espectre visible, figura adjuntada a continuació.  
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Figura 2. Espectre visible 

 

La magnitud que mesura la radiació solar que arriba a la Terra és la irradiància, 
aquesta mesura l'energia que, per unitat de temps i àrea, ens arriba. La seva unitat és 
el W / m². 

La radiació solar afecta únicament al tractament superficial que se li dona a la junta de 
dilatació, més exactament als materials elàstics que pateixen els moviments tèrmics 
produïts per l’entorn; plàstic, neoprè, goma, etc.  

Resulta una tasca enormement difícil tractar amb rigor quin és l’efecte que pateix cada 
material exposat a la radiació solar, com podem entendre, la composició química 
d’aquests ens determinarà les reaccions en cada cas.  

Com aspectes generals, si que podem recollir unes incidències o factors que es 
manifesten de forma comú en els casos de radiació solar. Doncs les mostres que han 
estat sotmeses als efectes d’aquest tipus de radiació mostren els següents 
paràmetres:  

- Enduriment superficial; podríem dir que és el primer pas en tot el procés de 
degradació de la peça. Observem com la superfície que està en contacte directe amb 
la radiació, inicia un procés de pèrdua de l’elasticitat, endurint-se i perdent certa 
tonalitat del color que la constitueix. És tal el punt al que s’arriba, que després d’una 
exposició prolongada podríem arribar a desfer l’acabat amb el pinçament dels dits.  

- Esquerdat superficial; aquest fenomen es produeix com a conseqüència de 
l’anterior. Ja que el material perd la seva elasticitat i es torna fràgil, trencant-se en el 
moment que pateix el canvi de volum, on apareixen tensions que aquest no és capaç 
de suportar.  

A mode d’exemple s’ha fet servir un cordó de neoprè, aquests són els sistemes en els 
quals resulta més fàcil veure aquesta situació.   

Fissures multidireccionals 

                 
Figura 3. Esquerdes a la superfície del cordó                   Imatge 1. Esquerdes superficials 
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Com podem veure, existeix una fissura central que destaca respecte les altres, de 
menor tampany i sense cap direcció. El perill d’aquestes esquerdes, és que si l’acabat 
basa la seva impermeabilitat en el tractament superficial del material, quan aquest es 
fissura, es transforma en la principal font d’entrada d’humitats, fongs, etc.  

 - Pèrdua de la resistència: Inicialment la peça comença un procés de pèrdua 
superficial de la resistència, la radiació a fet disminuir les propietats mecàniques 
d’aquesta i per tant ja no podrà obtenir els resultats per als quals havia estat 
dissenyada. En funció de l’espessor de l’acabat, la pèrdua de la resistència es pot 
arribar a manifestar en tot el conjunt. Aquest fenomen es veu potenciat pels casos 
anteriors, on mitjançant la pèrdua de la elasticitat superficial, s’originaven unes fissures 
que provocaven l’entrada d’humitat i partícules extranyes.   

 
Imatge 2. Esquerdes a la superfície del cordó de neoprè 

 

En aquesta fotografia podem observar els trencaments superficials mencionats 
anteriorment. Aquest  acabat de neoprè es va punxar amb el dit, apreciant el seu 
enduriment i pèrdua de resistència superficial. Aquests aspectes només es donaren en 
el tram que quedava exposat a la radiació, mentre que les parts que quedaren en 
contacte amb les peces de formigó, mostraven un aspecte inalterat.     

HUMITAT  
Com sabem la humitat es troba en l’ambient que ens envolta, l’aire que respirem, en 
les terres, etc. Per això, sempre i quan ens trobem amb una humitat entorn a una junta 
de dilatació, no ens hem de deixar endur i tapar aquesta humitat sinó que primer hem 
de tallar el seu origen, per després solucionar les seves conseqüències.   

És a dir, si nosaltres executem un acabat de junta que ens garanteix l’estanquitat 
enfront l’aigua, i en un futur ens trobem amb problemes d’humitat, està clar que tenim 
un problema amb l’acabat, ja que es deu haver desprès en algun extrem, possiblement 
estigui mal executat, podem trobar errors de fàbrica, etc. per aquest motiu haurem de 
plantejar un pla d’actuació enfront el sistema d’acabat. 
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On podem veure la repercussió de les humitats en les juntes de dilatació és sobretot 
en sistemes de contenció o lloses de fonamentació, és a dir, peces que estan en 
contacte directe amb el terreny. Arribats aquest punt, hauríem de saber que les terres 
no es troben en un estat 100% sec, sinó que contenen un percentatge d’humitat, 
majoritàriament, provinent de l’ambient. En funció de les característiques del terreny i 
l’ambient que l’envolta, aquests percentatges es veuran augmentats o disminuïts, cada 
cas és diferent.   

Llavors, les principals humitats que ens podem trobar en els junts seran de filtració, 
capil·laritat i condensació, sempre i quan no contem amb la probabilitat accidental del 
trencament d’alguna instal·lació d’aigua o líquids.  

La filtració es produeix degut a que les terres tenen un percentatge d’humitat tal que 
amb el pas del temps aquesta humitat aconsegueix entrar a l’interior de l’edifici, 
generant taques i mals olors.  Clar que també es pot produir la filtració d’humitat per la 
mala impermeabilització de la junta en coberta.  

Amb la capil·laritat passa absolutament el mateix, la principal diferència és que el 
sentit de circulació de l’aigua és de baix cap a dalt. Clarament associada als 
fonaments, en aquest cas a les lloses de fonamentació.  

Estem en un punt on és necessari comentar, així evitem confusions, que els 
problemes d’humitats es poden diferenciar de dues maneres. Per una banda ens 
trobem amb tota aquella col·lecció d’humitats que apareixen a l’edifici degut a que els 
acabats de juntes no han estat ben executades o no se’ls hi ha proporcionat un 
correcte manteniment, per tant l’origen de la lesió és l’acabat de junta.  

D’altre banda trobem tot aquell volum de lesions que tenen el seu origen en l’entorn 
que el rodeja, terres, acumulacions d’aigua a coberta, etc. l’origen no es l’acabat sinó 
que l’origen es troba en l’ambient o l’entorn.    

Cal tenir aquesta idea ben present, ja que si a l’hora d’intervenir una lesió constructiva 
ens equivoquen en el nostre diagnòstic, haurem perdut temps i diners, mentre que la 
lesió continuarà apareixent cíclicament. I el que és pitjor, el que en un inici semblava 
una simple lesió pot acabar degenerant en un problema sever, molt més costós i 
complexe.    

En el primer cas, haurem d’actuar tan sols en l’acabat, com pugui passar en els casos 
de coberta o juntes de façana, és a dir les juntes de l’evolvent de l’edifici. Són casos on 
el problema de la lesió constructiva es l’acabat de junta, reparant aquest acabat, 
haurem solucionat el problema.   

Serveixi d’exemple la fotografia següent, on el manteniment de l’acabat de junta es 
nul. El pas del temps i l’activitat de la junta a fet que aquesta es desprengui per un 
costat, provocant la filtració d’aigua a l’interior els dies de pluja.  
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Imatge 3. Despreniment de la junta en façana posterior 

 

L’altre tipus de lesions d’humitat esdevé quan l’origen de la lesió no es l’acabat de la 
junta, sinó que origen  es troba en l’entorn. Serveixi d’exemple la contenció de terres, 
on la humitat d’aquestes intenta accedir a l’interior, com ja s’ha mencionat 
anteriorment. 

Per una banda, la intenció de l’aigua de penetrar a l’interior de l’edifici, fa que l’acabat 
de junta estigui constantment humit, si a aquesta humitat adjuntem l’activitat de la junta 
en els seus cicles d’expansió contracció, obtenim un procés que accelera l’envelliment 
de la peça  i conseqüentment aquesta arribarà al seu col·lapse abans del que s’havia 
previst.  

Però el col·lapse de l’acabat no té res a veure amb una mala execució, ni amb el 
material, ni amb una bona elecció. El desgast és una conseqüència, ja que si decidim 
substituir l’acabat de junta per un altre, no haurem solucionat el problema d’humitats. 
Llavors el que haurem de fer es trobar la manera impermeabilitzar el mur  davant les 
terres, aconseguint així prolongar la vida dels sistemes d’acabat de junta.  

Aquest tipus de lesió també ens pot aparèixer amb les condensacions. Ens trobem 3 
paràmetres que determinen l’aparició d’humitats de condensació: 

 - (PV) La pressió de vapor: El sentit de la circulació d’aquesta sempre és 
produeix de més a menys.      + PV                       - PV   

 - Temperatura de Saturació: Temperatura en que l’aigua passa d’estat gasos a 
estat líquid. Aquestes temperatures es poden consultar a l’àbac psicomètric.  

 - Permissivitat al pas de PV: És la capacitat que tenen els materials de deixar 
passar a través d’ells, la pressió de vapor.  
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Per tal d’entendre com se’ns poden donar els problemes de condensacions a les 
juntes de dilatació, fixem-se amb el següent esquema.   

 
Figura 4. Espai buit entre maons 

 
Com podem observar, estem en el cas de junta de dilatació en paret de fàbrica de maó 
vista a façana. Aquest sistema s’ha executat amb el mètode tradicional, és a dir, cordó 
de fons i el segellant. A la imatge podem veure que no s’ha disposat un reomplert de 
junta, el que suposarà l’origen de la lesió.  

El que passa és que al no executar el reomplert, s’ha generat una càmera d’aire sense 
ventilació. Aquest aire es troba en contacte amb els maons, que a l’hora es troben 
directament en contacte amb l’exterior i l’interior. Això fa que els maons executats 
perpendicularment tinguin els seus extrems a temperatures molt diferents, i segons 
l’època,  aquestes temperatures poden arribar a distanciar-se fins a provocar un salt 
tèrmic important.   

Aquest salt tèrmic pot arribar a produir la condensació de l’aire que es troba a l’interior 
de la càmera d’aire,  com aquesta no té cap mena de ventilació, ni de punt d’evacuació 
d’aigua, part d’aquesta s’acumula en els punts febles de la junta, tal i com podem 
observar en la il·lustració següent. 

 
Figura 5. Espais d’acumulació d’aigua 
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Llavors ens trobem com el pas del temps, la repetició d’aquesta situació d’humitats de 
condensació i l’activitat de la junta en els seus moviments de contracció i dilatació, fan 
que l’acabat no sigui capaç de suportat aquestes exigències i acaba col·lapsant. On 
podem veure que el perfil s’ha desprès d’un extrem de la junta, quedant aquesta 
clarament oberta a l’entrada de qualsevol agent. 

 

FOC 
Aquesta lesió és la més destructiva, ja que quan la peça pateix els seus efectes perd 
quasi bé totes les característiques mecàniques que tenia inicialment, segons el temps i 
la magnitud a la qual hagi estat exposada. Per aquest motiu, ens veiem obligats a 
realitzar la substitució de tota la peça vers la reparació puntual d’aquesta.  

El foc és un fenomen que es pot donar per motius desconeguts i de forma accidental, 
així que pensar que aquesta situació de perill no succeirà en l’escenari que envolta el 
mon de les juntes de dilatació, és el mateix que donar l’espatlla a un problema que ens 
pot provocar l’ incendi d’una gran part l’edifici.   

Però abans d’entrar més a fons amb aquest tema i per tal d’entendre millor els seus 
principis, explicarem breument en què consisteix aquest fenomen i quines són les 
seves “fonts d’alimentació”.  

Anomenem foc o combustió al resultat d'un procés molt exotèrmic d'oxidació que 
pateixen els materials. El procés de combustió es dona quan un compost orgànic com 
el paper, la fusta, els plàstics, etc. susceptible d'oxidació i en contacte amb una 
substància oxidant, per exemple l'oxigen que trobem a l'aire, pot inflamar-se si troba 
una energia d’activació, també coneguda com temperatura d'ignició, que pot venir a 
través d'una espurna o una altra flama. Una vegada comença la reacció d'oxidació, el 
calor desprès per la reacció serveix per a mantenir-lo. 

Els productes de l'oxidació (principalment vapor d'aigua i diòxid de carboni), a alta 
temperatura, emeten llum visible: açò són les flames o gasos incandescents, és a dir, 
la manifestació visual d’una combustió. 

 
Imatge 4. Tonalitat de la flama 

 

La composició dels gasos que es desprenen, així com la seva temperatura, 
determinen el color o tonalitat de la flama. Així, són roges, ataronjades o grogues en el 
cas de paper i fusta; o blaves en el cas de molts gasos d'hidrocarburs, com els usats 
domèsticament, però poden ser de colors més exòtics si cremen elements metàl·lics. 
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Els principals aspectes que es tenen en compte amb la combustió dels materials són  
la seva (rf) reacció al foc i la seva (Rf) resistència al foc. ¿Què s’entén per aquests 
conceptes?  

- La reacció al foc (rf); és un índex que ens dona la capacitat que tenen els 
materials per a afavorir el desenvolupament d’un incendi. Antigament, a la norma UNE 
23-727 els materials es classifiquen segons la seva reacció al foc com M0, M1, M2, M3 
i M4, avui dia és designen amb les lletres A, B, C, D i E, en tot cas seguint sempre la 
mateixa lògica. “A” són els materials no combustibles com la pedra, mentre que “E” 
són els combustibles i fàcilment inflamables com per exemple la benzina. 

- La resistència al foc (Rf); és un concepte d’aplicació als elements constructius 
i no als materials que el composen. És el temps durant el qual l’element constructiu és 
capaç de romandre complint la funció per a la qual ha estat projectat a l’edifici. La 
resistència al foc es valora mitjançant un assaig normalitzat i es qualifica amb la 
següent escala de temps: 15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 minuts. Com més minuts 
puguin suportar els elements, millor serà la seva resistència al foc.  

Quan es projecta un material com l’acabat de junta de dilatació, que afecta a llums de 
magnitud considerable, pugui ser la totalitat de la façana d’un edifici, aquest acabat 
sempre a de tenir un correcte comportament en front el foc. 

És a dir, que no ha de ser conductor o propagador, ja que si es produeix un incendi a 
la planta baixa d’un edifici, tenint el material d’acabat de junta una pèssima reacció al 
foc, podem veure com la junta de dilatació es converteix en una via de transmissió 
d’aquest a les diferents plantes. Perdent el control de la situació. 

 

 
Figura 6. Recorregut de la flama 

 

També podrien trobar el cas on la junta de dilatació està reomplerta amb un material 
combustible, aïllaments, cartons, etc. amb la qual cosa es produiria la propagació del 
foc en sentit horitzontal, és a dir que hi hauria un accés a l’interior de l’edifici mitjançant 
les juntes.  
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2.8.2. LESIONS QUÍMIQUES 

Són tot aquell conjunt de lesions que apareixen sempre després d’una reacció 
química. El material en presencia d’un determinat agent agressiu, reacciona i s’altera. 
Les principals lesions químiques que es tracten són l’oxidació – corrosió, els 
organismes i les reaccions, tal i com es mostra a l’esquema inicial.  

OXIDACIÓ – CORROSIÓ 
Aquests dos fenòmens solent donar acte de presència en gairebé la gran majoria de 
elements metàl·lics del sector. Si bé l’oxidació sol produir-se amb més freqüència, 
podem veure com les conseqüències d’aquesta no són tan greus com en el cas de la 
corrosió. 

Quan tractem aquest apartat, ens estem referint a tota aquella col·lecció de perfils 
metàl·lics que s’utilitzen en les juntes de dilatació, bé sigui per garantir la trava amb els 
ja coneguts sistemes de passadors lliscants, bé sigui per garantir l’acabat mitjançant 
els perfils metàl·lics. S’adjunten a mode d’exemple alguns d’aquests elements 
metàl·lics emprats en les juntes. 

 

             
     Imatge 5. Perfil “Juntocent”, COMACE                              Imatge 6. Perfil continuo rígid, STASL   

 

 
Imatge 7. Passadors lliscants, ENDING APS 
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Primerament veurem que entenem en cada cas, ja que són dos fenòmens d’aparença 
similar, però amb conductes clarament distintes, per la qual cosa haurem d’aplicar un 
diagnòstic diferent en funció de la situació.  

Oxidació: és la combinació de les partícules d’un material metàl·lic o no, amb 
les partícules d’oxigen de l’aire, és a dir,  una reacció química on el material cedeix 
electrons. Doncs perquè és produeixi aquest fenomen, primerament hem de tenir dos 
materials de diferent potencial, un que cedeixi electrons i l’altre que els accepti. La 
reacció química contraria a la oxidació és la reducció, tret que experimenta el material 
que rep els electrons. Aquestes dues reaccions sempre es donen juntes, és a dir, quan 
una substància s’oxida, sempre és per l'acció d'una altra que es redueix. Una cedeix 
electrons i l'altra els accepta. Per aquesta raó, es prefereix el terme general de 
reaccions redox. La pròpia vida és un fenomen redox.  

A continuació es mostra quin és l’aspecte d’una planxa metàl·lica que pateix els 
efectes de l’oxidació.  

 
Imatge 8. Superfície oxidada 

 

Com podem observar, la oxidació sol afectar a la superfície dels materials, ja que són 
les primeres capes d’aquest les que estan en contacte directe amb l’ambient, i per tant 
una volta han reaccionat, si no es desprenen, serveixen d’escut protector frenant 
aquest efecte. És per aquest motiu, que la oxidació no sol esdevenir amb 
conseqüències greus, ja que generalment la pròpia oxidació del material és la que el 
protegeix de forma automàtica contra del procés redox. De fet, molts materials que es 
fan servir en la construcció per a ser vistos no tenen un costós tractament superficial, 
sinó que al mateix material se l’hi dona un gruix major per tal de que la pròpia oxidació 
serveixi de tractament superficial. 

Clar que sempre ens podem posar en la pitjor situació, pensar que una volta les capes 
superficials dels materials que han reaccionat, per algun motiu es desprenen, i mai 
arriben a funcionar con escut protector. En aquest cas arribaríem a veure com la 
oxidació assoleix un paper més important, arribant a produir el col·lapse de la peça, 
clar que estem parlant de casos extrems.  

Llavors veiem com la oxidació veu frenats els seus efectes principalment per dos 
motius, el percentatge d’oxigen atòmic i escut que suposen les primeres capes 
oxidades.  
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Corrosió: és la combinació de les partícules d’un material metàl·lic, amb les 
partícules de OH o un electròlit (és a dir un medi ionitzat, que posseeix una carga (+) o 
no tan electronegativa). Si dèiem que la oxidació estava produïda principalment per 
l’oxigen, ara veiem que la corrosió està vinculada a produir-se en espais on es combini 
el metall amb altres elements líquids, principalment l’aigua. Si bé aquesta té els seus 
orígens en la superfície del metall, és una reacció que de no controlar-se pot arribar a 
afectar les partícules del nucli de la peça, degradant-la per complet. Com podem 
deduir, la corrosió és un fenomen molt més server que la oxidació, i les conseqüències 
en la resistència i la mecànica de la peca es poden veure sèriament afectades.    

A continuació es mostra quin és l’aspecte d’una planxa metàl·lica que pateix els 
efectes de la corrosió.   

 
Imatge 9. Superfície corroïda 

 
 

Com podem observar, amb la corrosió es produeix una primera reacció superficial, que 
amb el pas del temps i la incidència al seu interior, va mostrant com una mena 
d’exfoliació per làmines de la peça. És tal la pèrdua de la resistència del metall, que 
podríem arribar a prendre una mostra d’aquest amb el simple pinçament dels dits. 

Tot i que sembla que aquest tipus de reacció química es pugui donar de moltes 
maneres, només són quatre els tipus de corrosió que ens podrem trobar; Immersió, 
intergranular,  ventilació diferencial i parell galvànic.   

Aquests dos processos, oxidació i corrosió, es produeixen per la combinació dels 
electrons del material amb els respectius reductors, en un cas serà l’oxigen i en l’altre 
un OH o un electròlit. És tracta de tenir ben controlada la situació o l’escenari en el que 
es desenvolupa la junta de dilatació, ja que si apliquem un acabat metàl·lic en contacte 
amb una peça de diferent potencial electronegatiu, aquesta pot patir els efectes del par 
galvànic. En qualsevol cas, sempre estem parlant de accions que perjudiquin al nostre 
sistema i modifiquin les seves característiques tècniques.  

Les principals conseqüències que trobem amb l’aparició d’aquestes lesions 
constructives són canvis de pigmentació del material,  aparició de rugositat, augment 
del volum i disminució de les resistències. Cal tenir cura en la selecció dels materials i 
sistemes emprats en els acabats de junta, ja que si aquests deixen de funcionar 
adequadament, es poden derivar altres conseqüències més greus.  
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Anem a suposar els casos dels passadors lliscants, un mecanisme de trava en junta 
de dilatació, que serveix entre altres coses, per assolir els esforços a tallant que es 
produeixen entre les peces que estan sotmeses a junta. A continuació es mostra 
aquest sistema. 

 
Figura 7. Sistema de passadors lliscants 

 

Aquestes peces permeten el lliure moviment entre les superfícies per a les quals s’han 
projectat. Pensem el que passaria, si per algun motiu aquesta lliure dilatació, 
necessària per a l’harmonia de la peça en l’ambient que l’envolta, quedés 
obstaculitzada, bé  perquè el sistema s’ha oxidat o pitjor encara perquè a començat a 
produir-se un procés de corrosió. Les superfícies al no poder dilatar o contraure’s, 
patirien unes tensions induïdes que es manifestarien en forma de fissures o 
esquerdes.  

Amb això podem observar com un senzill problema d’oxidació o corrosió, pot 
esdevenir amb un problema de major magnitud i repercussions. Arribant a afectar a 
l’estructura.   

ORGANISMES 
Aquests tipus de lesions es produeixen degut a la presència d’organismes vius, 
animals, plantes, fongs, etc. bé sigui perquè s’alimenten del material d’acabat, perquè 
són capaços de generar fluids que lesionen el material, perquè generen estructures 
que perforen l’abats, etc. 

Com a trets generals, aquest apartat el podem classificar de la següent manera; 

 - Animals; poden ser insectes de reduïda dimensió o animals de pes com les 
aus, rates, etc.   

 -  Plantes; D’arrel o microscòpiques com els fongs o floridures, que s’assenten 
en els espais porosos, humits i poc ventilats, arribant a generar mals olors.   

Una de les principals característiques de les juntes de dilatació és que es tracta d’un 
sistema que majoritàriament no té ventilació, es troba recollit de la llum i en certs casos 
hi podem trobar presència d’humitat. Per tractar aquest apartat, hem de pensar amb 
les juntes de dilatació de gran format, és a dir, amb les juntes que es donen entre els 
sistemes estructurals com forjats i parets. És la manera més fàcil de conscienciar-se i 
veure la possibilitat de la lesió, ja que si ens fixem en la junta de dilatació que es dona 
en un paviment de parquet, no arribarem a veure molts dels trets anteriorment 
mencionats, ja que no hi ha espai físic.  
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No hi ha millor manera per parlar d’aquest apartat que 
tractant casos reals com els que es mostren a 
continuació. 

Les següents imatges estan realitzades a la terrassa 
d’un edifici plurifamiliar de vivendes de 3 Plantes 
soterrani, planta baixa i 6 plantes pis. Aquest edifici es 
troba situat a l’avinguda Madrid nº46/48, Barcelona. 

S’ha fet l’anterior descripció perquè el lector pugui 
conèixer l’emplaçament de l’immoble, sabent així que no 
es tracta d’un cas on el clima és excepcional i les 
circumstàncies molt específiques.      

Tal i com ja sabem, les juntes de dilatació poden efectuar-se de moltes manes. En 
funció del sistema constructiu i materials dels que estiguin fetes les peces aquestes 
adoptaran una geometria i grandària determinada.   

Anteriorment aviem mencionat que les juntes de dilatació no tan sols eren aquells talls 
longitudinals que s’efectuaven a les façanes o forjats, sinó que són tots aquells 
sistemes que estan configurats per absorbir les dilatacions o contraccions dels 
materials que pateixin certs canvis dimensionals degut a les variacions tèrmiques i 
d’humitat de l’ambient. 

Aquests sistemes en funció de la seva ubicació podien obtenir un tractament final molt 
diferent. Sense anar més lluny, a la fotografia superior es pot observar com en aquest 
cas no interessa tenir cap tractament final, ja que la junta de dilatació serveix també de 
via d’evacuació d’aigües de pluja.  

El paviment que es mostra, es troba situat a la terrassa de la 1º planta pis de l’edifici. 
Aquest terra a l’hora és la coberta plana transitable de la planta baixa, el paviment és 
flotant i la impermeabilització s’ha executat amb làmina bituminosa. Veure esquema. 

 
Detall 1. Coberta plana transitable.  

 

 
Imatge10. Planta a terrassa 
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En aquest cas ens trobem com hi ha una barreja de dues lesions mencionades 
anteriorment. Per una banda ens trobem l’aparició d’una planta amb arrels, primera 
fotografia mostrada en aquest bloc, mentre que just a la seva vora, hi ha una petita 
població de fongs, que han pigmentat el paviment inferior de les escales, produint una 
olor peculiar.  

És una situació on es produeixen dues lesions diferents cada una amb el seu propi 
origen. Anem doncs a tractar-les per separat. 

Començarem parlant de la planta, ja que és la lesió que més destaca en aquesta 
terrassa. A simple vista sembla que la lesió no és greu, ja que els danys que es poden  
ocasionar són mínims. Però si portem aquesta situació a gran escala, pugui servir 
d’exemple que en vers d’existir una única planta, ens trobéssim que cada rajola està  
rodejada per varies d’aquestes, llavors la lesió ja pren importància. 

Pensem que aquestes plantes travessen les juntes de dilatació, dificultant els 
moviments tèrmics de les peces. En èpoques de complexe climatologia on les plantes 
no aconsegueixin sobreviure, aquestes es secaran augmentant la reva resistència, 
amb la qual cosa l’efecte de dificultar els moviments de les peces es veurà augmentat. 

Aquestes peces d’acabat de paviment tenen previst dilatar en aquests punts on ara 
trobem les plantes, llavors com no ho podran fer, el paviment tendirà a aixecar-se, 
generant punts on la superfície quedarà inflada: Vegem el següent esquema.     

 
Figura 8. Situació de la planta 

Doncs apareixeran petits escalons o desnivells que no tan sols suposen una molèstia 
a l’hora de caminar-hi, sinó que les peces ja no recolzaran correctament sobre els 
seus suports, augmentant les possibilitats d’aparició de fissures o inclòs es podria 
produir el seu col·lapse. 

L’origen d’aquesta lesió no es troba en la pròpia planta, ja que aquesta n’és tan sols la  
seva manifestació. Resulta complexe pensar com pot sobreviure una planta 
d’aquestes dimensions en un punt tan inusual com aquest. Però pensant una mica, 
podem observar que la planta no realitza cap sobre esforç, sinó que més bé es podria 
dir que aquesta viu en el seu paradís. 
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Aquesta planta té tot el que necessita just a sota de les rajoles. Primerament, com es 
tracta d’una coberta plana transitable amb paviment flotant, trobem un espai sota les 
rajoles que es converteix en una càmera d’aire amb ventilació reduïda, i amb una 
temperatura determinada. Els dies de pluja aquesta planta s’hidrata tot el que pot i 
més, ja que té un sistema d’emmagatzematge d’aigua, sempre parlant a petita escala, 
per a distribuir-se-la en un futur absent de pluja. 

Però com és evident, aquesta planta no pot sobreviure tan sols per les aportacions 
ocasionals d’aigua de pluja. Sinó que basa la seva alimentació en els nutrients que pot 
extraure bàsicament de dues fonts; per una costat i de forma ocasional, l’aigua de 
pluja arrossega brutícia fins al punt de desaigua, moment que aprofita la planta per 
captar els aliments que passen pel seu costat. I per un altre banda i de forma més 
important, trobem la constant aportació de nutrients extrets de la matèria orgànica de 
la que es troba constituïda la làmina impermeable, la que podríem dir que és la seva 
principal font d’alimentació.    

Amb l’aigua de pluja no es pot combatre, tan sols podem aixecar el paviment i garantir 
que el desaigua funciona correctament, evitant acumulacions puntuals, que no fan 
altre cosa que afavorir el desenvolupament d’aquest tipus d’organismes. D’altre banda, 
si la planta s’alimenta de la matèria orgànica de la làmina impermeable es degut a que 
hi ha un punt de ruptura de la tela que la protegeix. Per aquest motiu, haurem 
d’aixecar el paviment per tal de trobar on es troba aquesta perforació i repara-la.   

D’aquesta manera hem arribat a trobar que l’origen de la lesió constructiva no és tan 
sols l’agua de pluja, sinó més bé, una perforació en la tela que protegeix i separa la 
làmina impermeable. Una volta solucionat l’origen de la lesió, aquesta desapareix.  

A continuació es mostren dues fotografies corresponents a la lesió, on podem 
observar, que la planta disposa de sol i ombra en funció de les hores del dia. 
Exactament aquestes fotografies es varen prendre sobre les 11:00h del matí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparem la fotografia amb la que s’iniciava aquest apartat, amb la fotografia 
superior dreta, podrem observar que aquesta a germinant amb una flor groga. El dia 
anterior a la segona fotografia havia plogut, amb la qual cosa veiem que el cicle 
d’alimentació d’aquesta planta s’havia produït considerablement.   

    
           Imatge 11. Terrassa                                            Imatge 12. Situació de la planta 
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Passem ara als fongs, organismes de menor dimensió però no de menor importància. 
Com podem observar a les fotografies inferiors, els fongs s’han originat en la 
cantonada de la terrassa i a la part inferior de les escales d’accés. Aquests són llocs 
que per la seva geometria provoquen espais d’ombra clarament beneficiosos per 
aquests tipus d’organismes. No sol arribar el vent amb la qual cosa les zones humides 
queden molt protegides, aconseguint prolongar aquest estat una major quantitat de 
temps.  

Per una altre banda, la llum solar no arriba a incidir de tal forma que la seva presencia 
arribés a eixugar aquests punts. Trobem una altre vegada, que la cantonada i la part 
inferior de les escales, són un escenari idoni per a la reproducció d’aquestes espècies. 
Vegem dues fotografies preses de la mateixa zona lesionada pels organismes.  

   

 

 

 

 

 

 

 

A primera vista podem observar com els fongs han arribat a segellar les juntes de 
dilatació que s’han deixat entre les peces d’acabat. Amb la pluja, es generen uns 
canalons naturals per on viatja l’aigua i la brutícia que aquesta es troba en el seu 
recorregut. El punt d’evacuació d’aigües d’aquesta terrassa es troba just a la part 
inferior de l’escala. Amb el temps, podem veure com aquesta brutícia es queda 
acumulada a la cantonada, ja que el sistema d’evacuacions no funciona correctament. 
Hi ha partícules de brutícia que per les seves dimensions no han pogut travessar la 
junta i s’han quedat atrapades en aquesta.  

Si a aquest factor li sumem que les partícules de brutícia contenien certs percentatges 
de matèria orgànica, és a dir, nutrients que afavoreixin l’aparició de fongs, tenim la 
barreja perfecte per aconseguir la l’aparició d’aquests tipus de lesió. Com ja s’ha dit 
abans, aquests organismes veuen potenciat el seu efecte en llocs d’ombra, humitat i 
manca de ventilació.  

Amb el temps, podem veure que aquesta part de la terrassa queda col·lapsada pels 
fongs, i les juntes funcionen com a segellant dificultant en gran mesura el pas de 
l’aigua entre aquestes. Dit d’una altre manera, si no es tracta a temps, aquests fongs 
poden agafar prou força com per provocar l’embalsamen de l’aigua en aquesta 
cantonada.   

 

     
Imatges 13. Obstrucció de les juntes de dilatació 
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Trobar quina és la causa exacta que ha generat l’origen d’aquestes lesions, és una 
tasca certament dificultosa, i possiblement encara que s’arribés a conèixer, no la 
podríem impedir. Tan clar com que no podem tenir el control sobre les estacions del 
temps i evitar la pluja o la humitat. 

Però una cosa està clara, sigui quina sigui la ubicació de la junta o el tipus de 
circumstancies idònies per a que es succeeixin casos com l’anterior, sempre que 
nosaltres no realitzem un manteniment de les juntes, estarem afavorint l’aparició de 
lesions que poden tenir conseqüències molt desfavorables.     

  

REACCIÓ  
Aquest tipus de lesió recull a tots els fenòmens que es produeixen quan la peça 
d’acabat de junta, entra en contacte amb una substància i es produeix una reacció 
química que provoca una variació en el comportament de la peça, canvi del color, de la 
resistència, etc. 

Com a norma general, estem acostumats a veure com se li dona un tractament 
superficial a les peces d’acabat de junta per tal d’aconseguir millorar les seves 
prestacions. Però moltes vegades no es tenen en compte els usos als que van 
destinats. Ja  que els canvis de pigmentació de l’acabat de junta, estan vinculats amb 
l’activitat de neteja sobre aquest, és a dir, amb els productes químics que es fan servir. 

Normalment les reaccions a les que es refereix aquest apartat no provoquen el 
col·lapse de la peça, més be estem parlant de canvis superficials. Quan s’ha 
d’executar una junta de dilatació sobre una superfície, sigui vertical o sigui horitzontal, 
no es té mai el control total sobre la disposició exacta d’aquesta. Sempre hi haurà 
algun element que en surti perjudicat, ja que les juntes han d’anar on el material ho 
precisi.  

Amb això vull dir, que sempre existiran casos on les juntes apareixeran en llocs que 
condicionaran la seva estètica. És per això que avui dia ens trobem com les empreses 
d’aquest sector ja disposen d’una gran multitud d’acabats adequats a cada situació.  

Al mercat podem trobar perfils amb bany de plata o d’or, casos en els que a la junta se 
li demana un alt rendiment estètic, com pugui ser el saló d’un palau, sales de 
congressos, etc. llocs on a l’acabat de junta no passa desapercebut. 

Per aquest motiu, la neteja o aplicació de productes sobre els acabats de junta resulta 
una tasca delicada. S’han de conèixer sempre quines són les limitacions del perfil.    
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2.8.3. LESIONS MECÀNIQUES 

Són tot aquell conjunt de lesions que tenen el seu origen en sobreesforços que 
l’element en qüestió no pot assolir. Les principals lesions mecàniques que es tracten 
són Deformacions, Lesions externes i Errors d’execució, tal i com es mostra a 
l’esquema inicial. 

 

DEFORMACIONS 
En aquest cas ens referim tant a elements estructurals com elements de tancament. 
Una volta estiguin col·locats, els principals causants de les deformacions són els 
canvis tèrmics, però no hem d’oblidar que els materials amb el temps pateixen una 
fatiga (serveixi d’exemple el cas del forjat, on es pot ocasionar la deformació de la 
seva superfície com si fos un llençol agafat per les 4 cantonades).  

També és cert que les deformacions en els materials es poden donar per moltes altres 
causes, com puguin esser els canvis en el medi que envolta l’edifici, assentaments 
diferencials, etc. En aquest apartat, nosaltres en centrarem en aquells casos on les 
juntes de dilatació i els seus acabats es vegin afectats.   

Aquests tipus de lesions s’han classificat a l’hora en dos grups, els que tenen a veure 
directament amb els moviments higrotèrmics de la peça i els se s’originen per altres 
motius, com a conseqüència per exemple, de la resistència material dels elements. 

Primerament tractarem les lesions que tenen a veure amb els canvis dimensionals de 
les peces produïts per la temperatura o la humitat. Tractarem les quatre lesions que 
amb més freqüència es produeixen, aquestes són; 

- Insuficiència de l’ample de la junta de dilatació: Tal i com es mostra en 
l’apartat 2.13 Marc Legal i normativa, existeix un mètode tan empíric com analític, que 
ens permet calcular l’ample de la junta. Pels qui encara no s’han situat, l’ample és la 
distància que separa les dues superfícies a les quals se’ls hi ha projectat una junta de 
dilatació, per tal de garantir els moviments de contracció dilatació. Veure esquema 
següent: 

 
Figura 9. Moviments higrotèrmics 
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En molts casos, aquest espai no és calculat i la seva execució es realitza sense cap 
mena de control tècnic, és a dir, l’operari deixa l’espai que creu suficient per la peça en 
qüestió. Com a resultat s’obté una junta que pot funcionar o pel contrari, pot arribar a 
produir-se una situació de col·lapse en la que aquesta desapareix produint-se el 
contacte entre les dues peces.    

Llavors en el cas que s’estigui tractant, les conseqüències poden ser de diversa 
magnitud, ja que no és el mateix patir aquest fenomen en un paviment de parquet, que 
patir els efectes en dos murs de formigó estructural. Com podem deduir, en el segon 
cas les conseqüències poden ser molt greus i arribar a provocar fissures o esquerdes 
que posin en perill el sistema constructiu. 

Per veure aquest fenomen des d’una altre perspectiva més clara, pensem amb els 
junts de dilatació que es disposen en els ponts, aquests arriben a tenir fins a 33 cm de 
separació. Doncs imaginem el que passaria si es deixessin tan sols 4 cm com a ample 
de junta, l’estructura col·lapsaria i es podrien produir conseqüències fatals.    

Retornant al món de l’edificació, quan l’ample de junta no resulta suficient, es poden 
produir majoritàriament dos fenòmens;   

Si la resistència del material és elevada o és tal que suporta les tensions que 
s’indueixen en el creixement limitat de la peça, és possible que no passi res, tot i que  
es poden manifestar deformacions en la superfície del conjunt. Serveixi d’exemple el 
paviment de parquet, les peces no es trenquen, però per contrapartida apareixen 
espais que es separen del terra generant un nova superfície rugosa.  

Si la resistència del material no és capaç d’absorbir les tensions que 
s’indueixen durant aquest fenomen, la peça començarà un procés de degradació. 
Inicialment podem observar l’aparició de fissures o esquerdes en les rodalies de la 
junta, que de no tractar-se a temps, poden desencadenar amb un problema estructural 
de major magnitud.  

Suposem una solera de formigó armat sota aquesta situació, inicialment les fissures no 
tenen cap transcendència estructural, però de repetir-se la situació i no tractar-se, 
podem veure com a través d’aquestes fissures pot passar l’aigua del terra i produir-se 
una reacció entre aquesta i les barres d’acer que configuren la llosa. Llavors veuríem 
com un petit problema de fissures ens a ocasionat danys estructurals importants, que 
s’hauran de tractar forçosament, ja que no és cap fortuna patir lesions en la 
fonamentació d’una estructura. Aquesta és la forma en què es produirien les fissures: 

 
Figura 10. Limitació de les dilatacions 
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Imaginem la repercussió que també  pot assolir el fenomen anterior quan tractem 
materials fràgils com el vidre. La fotografia següent es va prendre a les Arenes, futur 
centre comercial de plaça Espanya, l’operari ens mostra l’amplada que arriba a existir 
entre els vidres de gran magnitud situats a la façana del carrer Gran Via de les Corts 
Catalanes. En aquest cas l’acabat de junta s’executa mitjançant un perfil elàstic 
d’EPDM, el qual garanteix l’estanqueïtat del conjunt.    

 
Imatge 14. Cap d’obra de les Arenes, Plaça Espanya. Dragados  

 

Seguin en la dinàmica de lesions que es produeixen amb relació directa sobre els 
moviments higrotèrmics de les peces, passem ara a tractar els fenòmens que tenen 
repercussió sobre els acabats dels junts. 

Tal i com ja s’ha mencionat en anteriors apartats, els acabats poden assolir un paper 
important en la dinàmica dels junts, impedir el pas de l’aigua, partícules soltes, 
organismes, etc. Per això resulten importants les lesions sobre aquests sistemes, ja 
que ens poden determinar el resultat final del sistema constructiu. 

En aquest cas ens centrarem amb les tres principals lesions que es manifesten en 
l’edificació: trencament per manca d’adherència, trencament per col·lapse a tracció del 
perfil elàstic i trencament per col·lapse de la pesa en sobreesforços a compressió.       

Trencament per manca d’adherència: Moltes vegades es realitzen informes patològics 
d’humitat a l’interior de les vivendes que tenen el seu origen en el trencament del 
material segellant. A la fotografia següent, també presa a l’edifici les Arenes de plaça 
Espanya, podem veure com és aquesta lesió.  



Estudi sobre les juntes de dilatació  79 

 

 
Imatge 15. Despreniment de la junta de dilatació, Les Arenes, Plaça Espanya 

 

Com ja sabem les peces sensibles als canvis higrotèrmics dels materials es troben en 
constants cicles d’expansió i contracció. Això és una activitat necessària per al bon 
funcionament del conjunt, el problema o l’origen d’aquesta lesió es troba en aquestes 
oscil·lacions, però que aquestes lesions es produeixin només depèn de les 
característiques mecàniques de l’acabat. 

És a dir, les peces sempre patiran canvis dimensionals, aquesta és una tasca que no 
es pot canviar. D’altre banda, podem millorar les prestacions del perfil i aconseguir 
augmentar aquesta adherència per tal d’evitar-ne el seu col·lapse. Hem de centrar-nos 
en quins són els motius que afavoreixen aquesta activitat, per tal de reduir-los al 
màxim. 

Durant l’aplicació dels segellants, les superfícies han d’estar completament absentes 
de partícules soltes que puguin perjudicar el resultat final.  

Sempre s’ha d’aplicar el segellant sobre la superfície de la peça, i mai sobre l’acabat 
superficial que tingui aquesta. Com exemple podem fer servir el cas de parets de 
fàbrica amb acabat monocapa, on s’ha de tractar la superfície per tal de netejar-la de 
pintura i aplicar el segellant directament sobre la peça de maó. Ja que no servei de res 
aplicar un producte d’altíssimes prestacions mecàniques, si aquest no es troba 
correctament executat.  

En definitiva, complir amb les directrius que ens proporciona cada fabricant per a 
obtenir el millor resultat i poder extraure el màxim rendiment al producte d’acabat. 
Segons el fabricant o casa comercial, les superfícies hauran o no de contenir cert 
percentatge d’humitat, per això es important conèixer quines són les circumstàncies 
que envolten cada cas. 
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- Trencament per col·lapse a tracció del perfil elàstic: aquest cas es pot produir 
tant en els productes de segellat, com en els sistemes prefabricats elàstics com el que 
es mostra unes línies més avall.  

En el cas del segellat, no es pot controlar aquesta ruptura, ja que el perfil segons la 
qualitat d’aquest o la correcta execució, tindrà un millor o pitjor comportament mecànic. 
És a dir, hi haurà casos on veurem en el mateix tipus de junta, que l’acabat s’ha 
desprès d’una de les dues superfícies en contacte, mentre que també podem trobar 
casos on l’acabat a trencat abans pel mig degut a la manca de resistència a tracció, 
que per la pròpia adherència. En aquest mateix treball, apartat de laboratori, s’ha fet 
l’assaig d’esforç a adherència i tracció del mateix material, per comparar els resultats, 
es recomana la seva lectura. 

D’altre banda, també podem trobar la ruptura dels perfils elàstics que conformen 
l’acabat de junta; 

 
Imatge 16. Perfil Continuo amb recobriment elàstic, “Juntas Toffolo”. 

 

Com es pot veure, aquest perfil es composa de dues parts, una rígida generalment 
executada mitjançant perfils metàl·lics, acers, llautons, etc. que té com a finalitat 
suportar el perfil elàstic i comunicar-li els esforços que les peces generin en aquest 
moviment de resposta als canvis de temperatura o humitat. La part elàstica té com a 
finalitat garantir l’estanquitat de la junta i donar resposta a les sol·licitacions a les quals 
es troba sotmesa, principalment tracció i compressió.  

En alguns casos les sol·licitacions a tracció a les que es veu sotmesa són majors de 
les que pot garantir, per aquest motiu trobem que perfils com l’anterior es veuen 
col·lapsats i es trenquen pel mig.  

Aquest fenomen es produeix sobretot en sistemes constructius de gran dimensió, ja 
que quan varien la seva magnitud ho fan de forma considerable.  

Per saber si el nostre perfil està sotmès a uns esforços força elevats i es troba en perill 
de lesió, basta que mirem si en el seu recorregut elàstic, aquest presenta canvis en la 
tonalitat de l’acabat. Ja que n’és una de les principals manifestacions.  
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- Trencament per col·lapse de la pesa en sobreesforços a compressió: Aquest 
cas està principalment dirigit a tots aquells sistemes d’acabat de junta conformats in 
situ. No es dona en perfils prefabricats ja que la mecànica es distinta.  

Com observem a les il·lustracions inferiors, els acabats de cordons es mantenen en la 
junta per la pressió que origina el seu volum. Clar que perquè es produeixi aquest 
fenomen, la compressió s’haurà d’haver produït en repetides ocasions o d’una forma 
molt intensa, per exemple el cas on l’ample de la junta no sigui suficient. 

Al dibuix inferior s’observa com la junta, suposem cordó de neoprè, comprimeix de 
forma lleugera aquest acabat. És un sistema que mai està relaxat, sinó que està 
constantment comprimit, sinó no podria funcionar. Pensem que les peces pateixen 
moviments de dilatació i de contracció, i si nosaltres executem aquest perfil de forma 
que en el seu punt inicial aquest tingui molt poca pressió, veurem com en el moviment 
de contracció de la peça, aquest es precipita.  

Per aquest motiu hem d’executar-lo sempre mantenint un mínim de pressió, una 
pressió que amb el temps repercutirà en la mecànica de l’acabat. En el primer 
esquema podem observar com el perfil es troba lleugerament comprimit.  

 
Figura 11. Execució del cordó 

 

La següent il·lustració serveix per veure quin és el comportament del cordó quan 
aquest es sotmès a la dilatació de les peses. Com podem veure aquest experimenta 
una nova geometria, produïda per les tensions exteriors. Aquesta serà més o menys 
exagerada en funció de la magnitud dels esforços.  

 
Figura 12. Pressió sobre el cordó 

El problema esdevé quan les peces retornen al seu estat inicial, o inclòs quan pateixen 
els efectes de la contracció i el cordó no és capaç d’assolir aquest nou comportament. 
En aquest cas, tal i com es mostra a continuació, la junta queda desprotegida, ja que 
es generen uns espais que poden permetre el pas de partícules, aigua, etc. Imaginem 
els efectes que es poden assolir  si la junta es troba executada a la façana d’un edifici.  

 
Figura 13. Deformació romanent sobre el cordó 
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Per veure les magnituds a les que es pot arribar, es mostren unes fotografies tretes del 
paviment de la Plaça Biosfera de Maó, Menorca. 

L’entorn en el que es desenvolupa la junta és complexe, ja que existeixen diferents 
agents degradants que es donen a l’hora. Per començar, ens trobem com el clima és 
certament agressiu, ja que es troben l’elevada humitat de d’indret amb la abundant 
radiació solar que hi ha a la zona, per tant l’acabat es troba sotmès a un cicle de mullat 
- assecat.  

D’altre banda, es tracta d’una junta de paviment, aquest és el sistema constructiu que 
pateix els efectes del pas de la gent. És a dir, no tan sols l’acabat de junta es 
comprimeix per l’efecte de les peces, sinó que a més es sotmès a les múltiples 
trepitjades de la gent.     

A les imatges es pot apreciar, com la comprensió que pateix la junta fa que l’acabat 
s’expandeixi cap a l’exterior. A la fotografia superior dreta podem veure com el 
segellant ja s’ha desprès del paviment, s’ha col·lapsat.  D’aquesta manera, quan les 
peces retornin al seu estat inicial o inclòs pateixin els efectes de la contracció degut a 
la davallada de les temperatures, el sistema d’acabat ja no treballarà correctament. 

     
Imatges 17. Junta de dilatació plaça Biosfera, Maó, Menorca. 

 

Les següents fotografies serveixen per manifestar el grau d’alteració de l’acabat, 
enfront la radiació solar i la compressió. A la fotografia de l’esquerre, podem veure 
com es troba el segellant en un punt on la contracció de les peces no és tan exagerat. 
Mentre que a la fotografia de la dreta, la compressió ha aconseguit deformar l’acabat 
fins a tal punt que aquest arriba a sobresortir gairebé 9 mm.  

És en aquesta mateixa fotografia on podem observar dues zones alterades de forma 
diferent, ja que en el tram superior no hi ha fissures o esquerdes que permetin la 
filtració de l’aigua, sinó que la seva superfície es troba llisa. Això és degut a que les 
peces de paviment han estat executades de forma diferent, és a dir, que durant la seva 
execució es deu haver deixat un espai mínimament superior entre peça i peça, que ha 
fet la funció de junta. Aconseguint sotmetre a menys treball la junta de dilatació. El 
resultat és visible, i es posa de manifest la importància del comportament higrotèrmic 
dels materials.     
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Imatges 18. Ídem Imatges 17 

 

Aquesta és una ampliació d’una de les fotografies superiors, on s’aprecia amb més 
detall els efectes als que estan sotmesos els acabats de junta.    

 
Imatge 19. Deterioració de l’acabat de junta. Ídem 17 

 

 

Passem ara al segon grup, aquelles lesions que s’originen per altres motius que no 
estan vinculats amb els canvis higrotèrmics dels materials. Com podem entendre, no 
totes les lesions que es produeixin en les juntes de dilatació tindran a veure de forma 
directa amb el canvi de temperatura o humitat, sinó que ens trobarem casos on l’origen 
de la lesió no tingui res a veure amb els moviments higrotèrmics. 

Parlem doncs de les deformacions de la peça; aquest tipus de lesió comprèn totes 
aquelles situacions on la junta o el seu acabat, pateixen efectes mecànics que 
perjudiquen el seu funcionament. Tractarem els casos que es produeixen amb més 
freqüència, com per exemple deformació del forjat no assolida pel perfil i els 
sobreesforços en mènsula. 
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Primerament ens centrarem amb les deformacions que pateixen els forjats amb el pas 
del temps. Suposem el cas mes senzill, una estructura constituïda per un forjat 
recolzat sobre 4 pilars. A priori, sembla que aquest sistema és rígid i que no pateix cap 
deformació si no se li apliquen esforços exteriors, sobrecàrregues, empentes, etc. Però 
la realitat és ben distinta, ja que trobem que tots els materials amb el pas del temps 
pateixen l’efecte fatiga, és a dir, encara que tan sols hagin de suportar el seu propi 
pes, trobem com aquests arriben a assolir un punt de relaxament i es deformen. 
Aquesta deformació tindrà un major o menor grau, en funció de les magnituds i 
circumstancies de la situació. 

Llavors, si a la estructura que comentaven anteriorment se li afegeixen sobrecàrregues 
externes, aquest efecte es veurà augmentat, arribant el forjat a assolir unes 
deformacions que puguin produir danys en l’acabat de la junta. Veure esquema 
següent, on tan sols s’ha considerat la deformació en un sentit. 

                    
Figures 14. Estructura porticada de formigó armat 

 

Com a norma general, pensem que els esforços als que es sotmet l’acabat de junta 
són bàsicament dos, compressió i tracció, ja que són els dos esforços que apareixen 
en els moviments higrotèrmics. Però aquests perfils també estan sotmesos als efectes 
de la flexió, sense anar més lluny, en el cas anterior podíem observar com la fletxa que 
generava el forjat en el seu relaxament, induïa aquest tipus d’esforç.  

Pensem quines serien les conseqüències, si l’acabat de junta es tracta amb un perfil 
rígid que funciona pel lliscament de les seves peces. Com es mostrarà a continuació, 
aquests tipus de perfils mantenen una separació mil·limètrica entre els punts lliscants. 
Quan el forjat assoleixi la deformació, al estar l’acabat metàl·lic fixat a ell, també patirà 
aquests efectes amb la mateixa magnitud. Amb la qual cosa veiem que la deformació 
del forjat podria provocar el col·lapse del perfil fins al punt de dificultar els moviments 
d’expansió o contracció del forjat. Llavors el problema augmentaria considerablement.  

Separació mil·limètrica dels metalls d’acabat 

   
Imatges 19. Perfil continuo rígid. STASL 
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En resum, la fletxa del forjat no és absorbida pel perfil i aquest es fissura o trenca 
perdent les característiques inicials per a les quals s’havia executat. Aquest fenomen 
tindrà gran repercussió, quan l’acabat de junta tingui com a finalitat garantir 
l’estanquitat de la junta, llavors les conseqüències seran més greus.  

 

Passem ara a un tipus de lesió que afecta a la junta i no tan sols al seu acabat. El 
sistema de passadors lliscants és un mecanisme que ofereix molts avantatgés a l’hora 
d’executar juntes de dilatació amb estructures de formigó, evita mènsules amb 
recolzaments lliscants, elimina la necessitat de doble pilar, impedeix l’aparició de 
desnivells i substitueix el perfil mascle - femella (veure apartat 2.3 classificació). 

L’execució d’aquests elements genera un nou problema. Ja que trobem punts on les 
exigències mecàniques a les que es sotmet el formigó del forjat són elevades, en molts 
casos apareixen fissures o esquerdes, ja que el formigó no ha estat capaç de donar 
resposta a aquestes tensions.  

Generalment, les peces que s’han executat amb el sistema de passadors lliscants, es 
lesionen de la següent manera. 

 

 

 

 

 

A l’esquema de l’esquerra, podem observar com la barra  lliscadora no es troba 
rodejada del sistema de fermat perimetral, “zuncho”. Per aquest motiu les tensions es 
concentren just a sota seva. Mentre que a l’esquema de la dreta trobem un sistema 
executat amb “zuncho”, el que provoca una repartició de les tensions, aconseguint un 
major treball de la peça. 

Aquests casos es manifesten bàsicament per dos motius, o el nombre de passadors 
lliscants que s’ha col·locat és inferior als que realment pertoquen, o la resistència del 
formigó és massa baixa. Aquests passadors són el mecanisme que en alguns casos 
serveixen per suportar dos forjats, si aquesta lesió no es tractés a temps podríem 
veure com l’estructura col·lapsa. Imaginem quines repercussions patiria la resta de 
l’estructura.    

 

LESIONS EXTERNES 
Són les lesions menys controlables, aquí trobem tots aquells factors que no es poden 
tenir en compte a l’hora de projectar el tipus d’acabat de junta, però que donats el 
moment poden provocar el seu col·lapse. Poden ser diversos els motius que generin 
aquesta lesió, intentar fer-ne un recull resultaria una tasca força complicada i inútil. 

        
Figures 15. Cordó perimetral passadors lliscants 
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Per exemple, suposem una façana principal on l’acabat de junta es troba en perfecte 
estat. Temps després decidim tornar a la mateixa façana i observar-ne la junta, però 
aquesta ja no es troba en la mateixa situació. Ens fixem com tot l’acabat de junta, 
suposem un cordó de neoprè, es troba en perfecte estat fins el darrer metre que es 
troba trencat o desaparegut. Fins aquest moment no es creia possible que la curiositat 
dels infants produís la ruptura o l’extracció de l’acabat, ja que aquests sense conèixer 
les conseqüències que pot desencadenar la seva acció, decideixen endur-se’n un 
record a casa.  

Ironies a part, trobem com en molts casos, les lesions en els acabats venen produïts 
per aquest tipus d’acció difícilment predictibles pel projectista. És per aquest motiu, 
que en els acabats de fàcil extracció s’han de prendre mesures especials al respecte, 
tal i com es senyalen al següent apartat 2.9 Protecció contra els agents i processos. 

Aquest exemple està dirigit sobretot als sistemes d’acabat executats mitjançant 
cordons. Aquest mecanisme és de fàcil col·locació i de fàcil extracció, ja que funcionen 
per la pressió que generen sobre les superfícies de la junta. 

                                   
Imatges 20. Acabats de junta mitjançant cordons 

 

Com podem veure a la fotografia, l’operari que disposa aquest tipus d’acabat, tan sols 
a de introduir-lo dins l’ample de junta, sense cap mena de fixació.  

 

ERRORS D’EXECUCIÓ 
Aquestes lesions apareixen com a conseqüència d’una mala execució a obra, 
generalment produïda per la manca de coneixements tècnics dels operaris. En molts 
casos la mà d’obra barata, l’existència de diferents llengües en una mateixa 
construcció, en són el causant. 

Al sector de la construcció existeixen infinitats de casos on l’origen de la lesió és la 
incorrecta aplicació dels materials o perfils. Resulta una tasca realment complicada, 
intentar fer un recull dels errors que es produeixen en l’execució dels junts i els seus 
acabats. Cada dia de treball dels operaris no qualificats significa la possibilitat de 
noves errades. Per això en aquest apartat ens centrarem tan sols en el següent cas.   
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Es tracta d’una planta soterrani on la junta de dilatació hauria d’anar executada al mig 
de dos pilars. El típic cas en què es divideix el forjat en dos trams i cada tram està 
suportat per un pilar, també conegut com a pilars en “diapasó”. Veure apartat 2.7 
Classificació, on es mostren els detalls. 

 
Imatge 21. Junta de dilatació en planta soterrani 

 

Com es pot apreciar a la fotografia, la junta es troba al mig de la coronació del pilar 
esquerre, quan en realitat hauria de passar per entre els dos pilars. Podem veure que 
la part que ens arriba pel darrera dels pilars es troba ben executada, mentre que és el 
tram frontal el que ha estat mal executat.  

Es poden haver donat diversos motius, errors durant el replanteig dels pilars, errors en 
el replanteig de la junta, errors de projecte, etc. però una cosa està clara, hi és que si 
aquesta obra hagués comptat amb un arquitecte tècnic que hagués revisat els treballs 
d’elaboració de les peces, això no s’hagués produït. 

Pensem que al trencar-se el pilar per aquest punt, la secció que treballa correctament 
compressió ja no és la total que es pot apreciar, sinó que aquesta s’haurà reduït 
considerablement, afectant en aquest cas, una lesió de juntes de dilatació a 
l’estructura de l’edifici. El que posa de manifest la importància que tenen aquestes pel 
bon funcionament del conjunt.  
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2.9. PROTECCIÓ CONTRA ELS AGENTS I PROCESSOS 

En aquest apartat es tractaran de forma general els tipus de lesions constructives 
mencionats anteriorment, recolzant-se en els exemples per tal de millorar la seva 
comprensió. Per tornar a estructurar aquest apartat, es seguirà amb la mateixa 
dinàmica que en el punt anterior, on s’havia realitzat una classificació en tres blocs 
dels tipus de lesions constructives. Aquestes podien ser físiques, químiques i 
mecàniques. Amb l’esquema següent tornem a veure quins tipus de lesions trobem a 
cada bloc.  

 
Figura 1. Classificació lesions constructives 

 

Es tracta de donar a conèixer els sistemes de protecció o processos que s’executen a 
cada cas, de tal forma que el lector en pugui veure a través d’aquests exemples, quina 
és la millor solució.  

 

2.9.1. LESIONS FÍSIQUES 

RADIACIÓ SOLAR 
En aquest cas, trobem dos formes distintes d’augmentar la resistència enfront a aquest 
fenomen. Per una banda, podem executar els acabats de junta de tal forma que la 
qualitat d’aquest ja estigui preparada per a suportar les exigències de la radicació. És 
a dir, executar els junts mitjançant productes que tinguin un tractat al respecte garantit 
per fabricant. Generalment, aquest productes suposen un increment en el cos final, ja 
que tot tipus d’aplicació o exigència específica, està lligada a un increment del cost del 
producte. 

Fixem-nos amb la casa comercial “ANAEROBICOS” (www.anaerobicos.com), aquesta 
empresa tracta amb diferents productes de segellat, poliuretans, butils, etc. doncs és 
aquí on podem veure que hi ha productes que tenen un tractat enfront els raigs UV 
(ultraviolats), i d’altres que no. Nosaltres elegirem aquells que de forma específica 
estiguin protegits enfront a la radiació.  
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A mode d’exemple, s’adjunta el producte SILOC POLIURETANO PU38 de l’empresa 
ANAEROBICOS. És a la fitxa tècnica d’aquest, on es fa referència al seu 
comportament  front la radiació solar, raigs UV.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Com podem observar, en els casos d’exposició a la radiació solar la principal tasca és 
la de protegir el perfil amb un material més resistent, sigui  dins de la mateixa 
composició química, sigui mitjançant l’aplicació d’un nou element. Com a norma 
general, tots els materials pateixen els efectes de la radiació, clar estar, que en funció 
de les característiques tècniques d’aquest, els efectes es veuran manifestats en major 
o menor grau. 

L’altre forma de protecció enfront a la radiació, es realitza executant un perfil de 
sacrifici, que es col·loca una volta l’acabat de junta ha estat aplicat. En aquest cas, 
serveixen tots aquells perfils metàl·lics o de qualsevol altre material, que siguin 
capaços de suportar els efectes de la radiació durant el temps previst segons el 
projecte. Segons el cas, interessarà que aquest perfil de sacrifici tingui la màxima 
durada possible, per tal de practicar el seu recanvi el menor nombre de vegades, 
mentre que podem trobar el cas, on el perfil es prefereix canviar periòdicament.  
Fotografia del cas tractat en el punt anterior; fissures en l’acabat del junt de dilatació. 

 
Imatge 1. Fissures en l’acabat del junt de dilatació 

En el cas que s’ha tractat en l’apartat anterior, on l’acabat de junta estava rematat amb 
cordó de neoprè, la millor solució seria executar el junt fent servir el cordó com a 
limitador de fons, per a la posterior aplicació d’un material segellant, amb les 
característiques que s’han anat exigint en aquest punt. Si per motius econòmics les 
circumstàncies de projecte no ens permeten aquesta tasca, com a mínim haurem 
d’aplicar alguna mena de vernís o pintura elàstica que servis d’escut protector. Llavors 
el manteniment només s’hauria de fer d’aquest material elàstic, aconseguint reduir el 
cost de la reparació i prolongant la vida de l’acabat de junta.      

 

                                  
Figura 2. Producte segellant amb la respectiva fitxa tècnica 
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HUMITAT 

Tal i com s’ha mencionat en el punt anterior, els problemes d’humitat associats als 
junts de dilatació, poden derivar-se o bé del propi acabat, una mala execució, defectes 
de fàbrica, etc. o bé per l’entorn de la junta. És a dir, les circumstancies que la 
rodegen, serveixin d’exemple els ambients agressius on trobem un percentatge 
considerable  d’humitat, murs de contenció, etc. 

En el cas on l’origen de la lesió resideix en l’entorn en el que es dona la junta, ja que 
aquest genera unes sol·licitacions tan exigents que l’acabat no els hi pot donar 
resposta, ens haurem de plantejar una intervenció en el global de la peca.  

Suposem el cas d’humitats de condensació en paret de planta soterrani, on al mur de 
contenció hi apareixen unes taques que es manifesten al llarg del recorregut de la 
junta. Es tracta d’un edifici aïllat, així aquesta humitat prové directament de les terres. 
L’origen encara és desconegut, podria tractar-se de la ruptura d’una instal·lació 
d’aigua, però en aquest cas, suposem que la humitat ens arriba per les 
característiques de l’ambient (un indret amb un elevat índex anual de pluja). 

Revisant els plànols del projecte, veiem que aquest no consta de cap mena de làmina 
impermeabilitzant entre el mur i el terra. Així que l’aigua que arriba de les terres no 
troba cap barrera fins arribar a l’acabat de junta. Com a conseqüència de la humitat i 
l’activitat d’aquesta en els moviments d’expansió contracció, la junta s’ha trencat, 
permetent el pas de la humitat cap a l’interior de la planta.  

 
Figura 3. Aparició d’humitats en mur 

 

Per a poder solucionar aquestes humitats hi haurà que realitzar una intervenció en la 
contenció de terres, d’alguna manera haurem de crear un sistema que ens eviti 
l’aparició de l’entrada d’aquestes aigües a l’interior. La reparació que s’hauria 
d’executar en aquesta situació seria costosa, ja que tindríem que tornar a realitzar 
tasques de moviment de terres, per a l’execució d’una làmina impermeabilitzant que 
ens protegís el mur a la seva part posterior “intradós”, drenant les aigües amb una 
xarxa d’evacuació. D’aquesta manera solucionaríem el nostre problema, evitant l’accés 
d’humitats a l’interior de la planta.  
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En els casos on l’origen de la lesió es troba en l’acabat de junta, per exemple en 
cobertes o façanes, quan apareixen filtracions d’aigua amb el sentit longitudinal de la 
junta, la solució serà canviar o reparar el perfil afectat.  

Com es mostrava en la fotografia de l’apartat 
anterior on el segellant de la façana s’havia 
desprès d’una de les superfícies. En aquest 
cas, haurem de canviar l’acabat gairebé en tota 
la seva llum, ja que la lesió s’ha manifestat en 
tota l’alçada de la façana.  Normalment aquesta 
lesió sol afectar a tota la llum de la superfície, 
però si trobem el cas on la lesió s’hagi 
manifestat de forma puntual, tan sols serà 
necessari actuar en el punt lesionat.  

En el cas de les humitats de condensació que s’havien tractat en el punt anterior, 
juntes en parets de fàbrica, s’hauran de prendre dues mesures. Per una banda, tal i 
com es pot observar a l’apartat 2.3 Classificació, aquests tipus de junta hauran d’anar 
executades mitjançant un reomplert, materials d’aïllament acústic, tèrmic, etc. cada 
projecte contemplarà els seus interessos. A l’esquerre trobem el cas que ens ha 
produït aquesta lesió, mentre que a la dreta trobem com s’hauria d’haver executat.   

                             
Detall 1. Juntes de dilatació a paret de fàbrica 

 

L’altre sistema que s’ha de fer servir en els casos on la junta assoleix un format 
considerable, es basa en la ventilació d’aquest. Com ja sabem, la ventilació és un tret 
molt important, ja que aquesta permet que les possibles humitats que se’m puguin 
produir, quedin eixutes. Vegem un exemple de com s’hauria d’executar la ventilació en 
una junta de dilatació produïda a la façana d’un edifici.  

Per a millorar la claredat del dibuix, s’ha executat un 
acabat  de junta amb color veig. Es tracta d’una ventilació 
per planta, on la circulació de l’aire es realitza mitjançant 
unes obertures executades a la part exterior del mur. 
Com podem entendre, aquestes obertures han d’anar 
protegides per evitar el pas de l’aigua i partícules 
extranyes que no ens interessen a l’interior d’aquesta. 
Les proteccions de les obertures poden ser de qualsevol 
material resistent a les inclemències de l’ambient on es 
situa l’edifici, però sempre funcionant com a sistema  de 
goteró. Evitem així la filtració d’aigua cap a l’interior.  

 
Imatge 2. Despreniment del junt 

 

 
Figura 4. Cordó a façana 
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FOC 

Ens trobem en una situació similar que  en el punt de radiació solar, ja que tan sols 
podem realitzar dues tasques. Per una banda exigirem com a característiques 
tècniques del material, una elevada Rf i rf, conceptes ja tractats en aquest punt de 
l’apartat de patologia. D’altre banda veurem com protegim l’acabat de junta mitjançant 
altres elements, per exemple els cordons ignífugs, aconseguint millorar el 
comportament enfront el foc del conjunt.  

En el cas on la lluita contra el foc es realitzi mitjançant codons ignífugs, aquests 
estaran aplicats a l’interior de la junta, a mode de reomplert, evitant espais buits on s’hi 
pugui acumular l’aire, ja que d’aquesta manera ens trobem com els espais 
alimentarien la flama jugant un paper clau en el desenvolupament de la combustió.  

Existeixen moltes possibilitats a l’hora d’escollir els cordons ignífugs, geometria, 
dimensions, materials, etc. En aquest cas, ens centrarem en l’empresa “JUNTAS 
TOFFOLO” (www.juntas-toffolo.es), a la mateixa web podem veure que té un tractat 
específic. Aquesta empresa comercialitza amb dos tipus de barreres contra el foc, un 
sistema que funciona com a cordó de fons i una capa que es disposa en ocasions on 
l’ample de junta assoleix una gran amplària.  A continuació es mostren els dos 
productes. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal tret que serveix per classificar aquest sistemes són els temps que romanen 
sense patir canvis en les seves característiques tècniques durant el procés de 
combustió. Els temps de resposta a la combustió generalment solen oscil·lar entre 60 
a 120 minuts, com més temps major cost tenen aquests productes. En aquest cas, els 
productes arriben a suportar de 3 a 4. hores Veure la web, on es mostren les seves 
característiques.  

                                   Cordó              Capa 

                         
Imatges 3. Sistemes contra el foc, Juntas Toffolo 
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A continuació es mostra un detall que ens servirà per entendre com es realitza la seva 
execució a obra.  

Com podem veure, per tal de limitar la profunditat 
del cordó es disposen una sèrie de clips a tot el 
recorregut de la junta. Aquest cordó, sempre 
tindrà uns centímetres més que l’ample de la 
junta, d’aquest mode s’augmenta el grau de 
fixació del cordó. Els clips solen estar realitzats 
amb materials metàl·lics, ja que estan fets de 
plàstic tenen comportament pitjor enfront el foc. 
Són el mateix perfil que s’utilitzava en juntes de 
dilatació amb acabat de clips. Veure l’apartat 2.5 
Principals materials d’acabat. 

 

L’altre sistema de protecció contra el foc es basa en la química dels materials, és a dir, 
aconseguir materials tractats per aquests casos. Com s’ha dit abans, aquests 
tractaments augmenten sempre de forma considerable el cost final del producte. A 
continuació es mostra com a exemple, el producte que comercialitza la casa DIERRE 
(www.dierrelatina.com). 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Com a norma general, la millor solució que es pot executar consisteix en els sistemes 
de cordons o capes, ja que els productes d’acabat veuen disparat el seu preu de forma 
considerable.  

Cal dir que les característiques contra el foc que trobem a les respectives fixes 
tècniques dels productes, estan referides al producte. Amb això vull dir que el fabricant 
no ens pot garantir que aquest producte no vegi afectada la seva adherència durant la 
combustió. A la realitat ens trobem com un producte que en teoria ens tenia que 
suportar 3 hores en perfecte estat, després d’una hora, l’acabat ja s’ha desferrat d’un 
costat de la junta. D’això veiem com es millor executar l’acabat i per separat col·locar 
una barrera contra el foc, bé sigui en forma de cordó, bé sigui en forma de capa.  

Tubs segellants 

 
Imatge 5. Tubs Segellants 

Com podem veure, al full de característiques 
ens descriu el seu comportament al foc: 

 

 
Imatge 4. Sistema talla focs, J. Toffolo 
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2.9.2. LESIONS QUÍMIQUES 

OXIDACIÓ – CORROSIÓ 
Existeixen diversos sistemes per tal de prevenir els efectes de la corrosió o la oxidació. 
Avui dia els acabats de junta ja disposen de tractaments superficials específics per a 
cada cas, clar que aquests tractaments suposen un increment del valor de la peca. 
Com aviem dit en l’apartat anterior, la oxidació veu frenat els seus efectes bàsicament 
per dos motius, el percentatge d’oxigen atòmic i l’escut protector que suposen les 
primeres capes oxidades. En els casos d’acabats de juntes de dilatació, sempre hi 
quant no es digui el contrari sobre projecte, no esperarem a que les primeres capes 
superficials ens serveixin d’escut. Sinó que aquestes peces hauran estat sotmeses a 
diferents tractats superficials que assoleixin aquesta tasca. Cal dir, que molts 
d’aquests tractaments superficials són aprofitats a l’hora per tal de conferir a la peca 
una millora en la seva estètica, augmentant el rendiment de l’acabat. 

Alguns d’aquests tractaments superficials són; 

 Zincat; s’efectua per mitjà d’un procés electrolític polint les parts metàl·liques i 
submergint-les en un bany de zinc líquid, aconseguint un galvanitzat per absorció de 
pols de zinc en un forn adequat ( “Sheradización”), o per la polvorització a pressió 
(metal·lització).  

 Cromat; és un procés de galvanitzat basat en la electròlisi per mitjà del qual es 
diposita una fina capa de crom sobre objectes metàl·lics. Això es fa perquè el crom té 
un millor comportament en front els agents oxidants.  

 Galvanitzat; com ja s’havia dit en l’apartat anterior, el galvanitzat és un procés 
mitjançant el qual podem cobrir un metall amb una altre, evidentment el metall 
envoltant sempre tindrà millors prestacions enfront l’entorn.  

 Niquelat; és un recobriment metàl·lic de níquel realitzat mitjançant un bany 
electrolític, que es dona als metalls per tal d’augmentar les seves prestacions, 
augmentant així l’aspecte estètic de la peça.  

 Pavonat; és un procés que consisteix en l’aplicació d’una capa superficial d’òxid 
abrillantat de composició principalment Fe2O3 de  diferents tonalitats blava, negre, etc. 

 Pintat; és el tractament superficial de la peça, on mitjançant l’aplicació de 
pintures s’aconsegueix aïllar del medi la peça a tractar, patint la pintura els efectes de 
l’entorn. Al mercat ja trobem pintures que es poden aplicar a sobre de superfícies on ja 
ha començat el procés d’oxidació o corrosió.  

 
En la lluita contra la  oxidació o corrosió també es pot fer us de materials resistents a 
aquests fenòmens, amb això vull dir que no hem de pensar que la única forma de 
prevenir els atacs sigui dotant als elements de complexos tractaments superficials. Per 
aquest motiu podem veure com l’acer inoxidable ha esdevingut un material molt 
empleat per tal de prevenir els efectes de la oxidació o corrosió, tot i que inclòs aquest 
pot patir les seves conseqüències.  
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ORGANISMES 
Existeix un enorme ventall de possibilitats a l’hora de prevenir els efectes dels 
organismes, és per això que no es realitzarà un recull dels productes que trobem al 
mercat, més bé es tractaran els principals conceptes que s’han de tenir en compte en 
la tasca de la seva prevenció. 

Doncs com havíem dit en l’apartat anterior 2.8 Patologia, existien diferents tipus 
d’organismes, animals i plantes. Generalment les plantes basaven la seva alimentació 
en la matèria orgànica que trobaven a la junta, bé sigui com el cas citat anteriorment 
on la planta s’alimentava del que extreia de la làmina impermeabilitzant, bé sigui 
perquè la junta servia d’emmagatzematge d’aliments per als fongs. En tot cas, sempre 
que es vulgui prevenir d’aquests organismes, hem d’assegurar un manteniment 
periòdic de la junta, tallant l’origen que desencadena la lesió.  

En aquesta tasca haurem de garantir la ventilació de la junta, la eliminació de les 
principals fonts d’alimentació (serveixi d’exemple la reparació de la làmina 
impermeable), la eliminació manual dels inicis d’aquest procés de degradació (és a dir, 
que just apareguin aquests organismes, els hem d’eliminar per tal d’evitar que la 
situació vagi a més). En definitiva intentar aconseguir un grau de sequedat en aquests 
punts, per tal de complicar les tasques d’hidratació gracies a les quals aquests 
organismes aconsegueixen sobreviure, intentant crear el mínim d’espais en obra 
possibles.         

Tal i com es deia al inici d’aquest punt, els organismes que també afecten a les juntes 
de dilatació, més en concret als seus acabats, són els animals. En aquest cas, es 
tracta de protegir les juntes i el seus acabats amb elements externs. Suposem el cas 
d’una junta de dilatació executada mitjançant cordó de neoprè, susceptible a les 
mossegades de les rates. Aquestes senten la necessitat de mossegar aquest tipus de 
materials, gràcies a aquest fet, podem veure com en molts casos, els primers 
centímetres d’aplicació dels acabats, mostren un aspecte degradat. Llavors, en 
aquests casos, s’hauran de prendre mesures al respecte, com la col·locació de xapes 
metàl·liques per tal de prevenir futurs atacs. És a dir, es tracta de generar una barrera 
protectora de l’acabat en les zones on es preveuen aquests fenòmens.        

REACCIONS 
Per prevenir totes aquelles reaccions que puguin alterar l’estat de la peça, s’ha de 
conèixer perfectament la composició química de l’acabat i veure si l’entorn on es 
desenvolupa aquesta, és l’adequat. És a dir, tal i com es mencionava en l’apartat 
anterior, on les característiques de l’acabat es veien alterades per la neteja amb 
productes agressius, el color, la resistència, etc. doncs s’haurà de tenir especial 
atenció d’utilitzar productes no reactius.  

Seguint amb la dinàmica anterior, podem veure com l’orina que desprenen els cans, 
afecta les característiques de l’acabat. Típic cas on el perfil entre en contacte amb una 
substancia agressiva  i veu alerat el seu comportament. 

En resum, per evitar aquest tipus de lesió, cal conèixer quines són les circumstàncies 
que rodegen la nostra junta, i sobretot realitzar el manteniment adequat a  la peça.    



Estudi sobre les juntes de dilatació  96 

 

2.9.3. LESIONS MECÀNIQUES 

DEFORMACIONS  
En aquest punt es tractaran els principals casos que havíem vist en l’apartat anterior, 
d’aquesta manera podrem veure quines són les solucions que s’han d’adoptat en cada 
cas per a la seva prevenció.  

Havíem començat parlant sobre la insuficiència  de l’ample del junt, motiu per el qual 
les peces veien frenats els seus moviments de dilatació. Això es produeix bàsicament 
ja que els amples dels junts s’executen sense un rigor tècnic. És Antonio Ruiz 
Calavera, la única persona que té un tractat sobre com calcular l’ample de la junta, 
tasca que podem trobar al llibre “Proyecto y cálculo de estructuras de Hormigón en 
masa, armado y pretensado. Tomo 1”. En tots els demés materials, aquest ample es 
deixa a l’opinió de l’operari qui executa amb millor o pitjor rigor aquesta tasca. Pensem 
que l’operari deixa l’ample segons l’experiència que recull d’obres anteriors. Fet que es 
veurà clarament perjudicat en el moment que a l’operari se li encarregui executar 
l’ample de junta a una obra de magnituds força diferents a les que sovint ha tractat, 
moment en el que possiblement es produeixi l’error.  

Pensem en les aplicacions de parquet a coberta, en funció de d’indret on es trobin 
executades, les peces es mouran en major o menor grau, doncs cada cas és un món 
diferent. Per això resulta una tasca important, intentar potenciar als fabricants perquè 
siguin ells mateixos els qui proporcionin uns amples de junta en funcions de les 
situacions en que es manifestin els material, ja que són ells qui millor  han de conèixer 
el seu comportament higrotèrmic.  

En tot cas, sempre que es tinguin que executar els junts de dilatació sense saber quin 
és l’ample que s’ha de deixar entre les peces, és millor augmentar unes unitats aquest 
ample, ja que d’aquesta forma en assegurem que el seu moviment de dilatació no es 
vegi compromès.       

 
Un altre tipus de lesió que es produeix amb freqüència és el trencament per manca 
d’adherència. En aquest cas, únicament podem actuar sobre l’acabat. Com a norma 
general, la millor forma de solucionar aquests fenòmens és mitjançant la utilització de 
materials d’acabat d’alt rendiment. Aquest punt està dirigit als sistemes de segellat, 
que moltes vegades acabaven col·lapsant en situacions on no ho haurien de fer. Per 
tal de reduir aquest fenomen, hem d’actuar primerament sobre les superfícies, ja que 
molts casos el col·lapse ve produït per l’estat en que es troben aquestes.  

Sempre que s’executin acabats de segellants, haurem de netejar prèviament la 
superfície de contacte deixant-la lliure de partícules soltes. Un altre aspecte a tenir en 
compte, és el percentatge d’humitat que ha de tenir la superfície practicable, ja que les 
quantitats d’aquesta en el moment d’aplicació són determinants per el comportament 
final de l’acabat. Seguint amb el producte Siloc Poliuretano PU38, de la casa comercial 
ANAEROBICOS, ja mencionat en punt de radiació solar, podem veure com a la seva 
fitxa tècnica, metodologia d’us, ens exigeix la preparació de les superfícies a tractar: 
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Fixa tècnica Siloc Poliuretano PU38: 

 
Figura 5. Característiques Siloc Poliuretano PU38 

 

Passem ara a tractar les lesions produïdes pel col·lapse a tracció del perfil elàstic. En 
aquests casos intervenen diversos factors, ja que aquest perfils poden trencar-se bé 
perquè les seves característiques mecàniques no han sigut suficients, o bé perquè 
l’ample de la junta ha sigut inadequat. Cada cas haurà d’estudiar-se amb cura per tal 
de determinar-ne l’origen, ja que si nosaltres reparem aquests perfils quan l’origen de 
la lesió a sigut la grandària de l’ample del junt, estarem solucionant una conseqüència i 
no pas l’origen, amb la qual cosa veurem com aquesta lesió se’ns repetirà cíclicament 
al llarg del temps.  

Tal i com s’ha explicat en apartats anteriors, si no solucionem a temps l’origen de la 
lesió, veurem com la situació pot complicar-se esdevenint una lesió de major 
magnitud, veien  com el cost de les reparacions anteriors haurà estat envà.  

 

En la fotografia que s’adjunta a continuació, podem veure com l’acabat de junta 
executat mitjançant segellant, s’ha trencat pel mig per manca de cohesió degut als 
esforços de tracció produïts en el punt central: 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 6. Acabat de junta trencat pel mig 
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Llavors, quan es produeixen lesions on el perfil s’ha trencat per manca de resistència a 
tracció, es poden haver produït dos fenòmens; 

 Que el segellant o els perfils elàstics que s’han executat al llarg del junt no 
hagin assolit les sol·licitacions exigides en el treball de la junta. Per aquest motiu, 
haurem de recórrer a l’ús de productes de majors prestacions, ja que moltes vegades 
per tal d’aconseguir reduir el cost final d’execució, s’utilitzen productes de baix 
rendiment, transformant-se aquests en contra nostra, quan per exemple apareixen 
lesions d’humitat a l’interior de l’edifici.  

 Que l’ample de la junta hagi estat inadequat, això ocorre quan s’executen 
juntes sense tenir el coneixement exacte del comportament higrotèrmic del material. 
Amb la qual cosa es deixen separacions majors entre les peces a tractar, per tal 
d’impedir els seus moviments de dilatació. Com a conseqüència, aquesta separació es 
veurà augmentada considerablement durant les contraccions de la peça, moment de 
fallida del conjunt per molt elevades que siguin les seves prestacions.  En aquest cas, 
el projectista haurà de dissenyar algun sistema per tal de reduir-ne la separació.    

En resum, haurem d’estudiar quins han estat els principals causants d’aquestes 
lesions, per tal de determinar-ne  l’origen, sabent en tot moment que la utilització de 
productes de major qualitat no té per que ser-ne la solució.  

 

Finalment ens trobem aquells casos on el trencament de les peces es veu produït pels 
sobreesforços a compressió. Aquest apartat tal i com ja s’havia dit anteriorment, està 
dirigit a aquells acabats de junta conformats in situ mitjançant segellants, o sistemes 
que garanteixen la seva fixació, per la pressió que generen al junt en la seva 
col·locació, els ja mencionats cordons.   

En aquests casos, resulta una tasca implorant conèixer quines són les tensions que és 
generen en aquest punt. D’aquesta forma abans d’executar  els sistemes d’acabat o 
materials de junta, ja sabrem quins són els esforços de compressió generats durant la 
dilatació de les peces, fet que ens ajudarà en la elecció dels materials o sistemes. 
Coneixent les tensions a les que estarà sotmès, sabrem quin perfil és l’adequat, evitant 
casos on l’execució dels junts s’ha realitzat amb sistemes elàstics de baixa resistència 
mecànica, que no han pogut donar resposta a les sol·licitacions del junt.   

Un mètode aproximat en a la determinació dels esforços a compressió que s’originen a 
l’interior del junt, es basa en les variacions dimensionals degut als canvis de 
temperatura mitjançant el coneixement del seu coeficient de dilatació tèrmica. A 
continuació es mostra el mètode per a la obtenció dels resultats. 

En aquest cas es suposen dues peces amb una amplada d’un metre. El gruix i la 
longitud de la peça s’han de determinar en funció de cada situació. 

Lo = Longitud inicial de les peces sense patir canvis dimensionals.  

∆L=  Variació de la longitud de la peça.  
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A continuació s’adjunta un esquema on es troben representats aquests aspectes. 

   
Figura 6. Peces sensibles als canvis higrotèrmics 

 

Com podem observar, les dilatacions dels materials es suposen absolutament 
idèntiques en les dues peces, ja que al tenir aquestes la mateixa composició química i 
estar executades de la mateixa forma, s’ha considerat un comportament idèntic.   

Primerament hem de conèixer quina és la variació de longitud de les peces. Per això 
ens servirem de la següent equació; 

 

Com podem veure, aquesta variació de longitud està determinada per la longitud inicial 
de la peça “Lo”, el coeficient de dilatació tèrmica del material “αt” i la variació de 
temperatura en l’ambient “∆T”.  D’aquesta equació obtenim la variació de longitud 
d’una peça. 

 

 

 

Com estem tractant la compressió de dues peces, haurem de multiplicar el resultat per 
dos, ja que així tenim la variació  total. 

 ∆total = ∆L · 2  

A la imatge inferior, es mostra una ampliació del junt per tal de veure de forma més 
clara els paràmetres que intervenen. En aquest cas, “L” representa l’ample de junta. 
Quan la peça pateix els canvis dimensionals, l’amplada es veu reduïda. 

 
Figura 8. Situació final de l’acabat de junta 

 
Figura 7. Variació de la dimensió 
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A Partir d’aquest punt, considerarem que la variació total de la peça “∆total”, s’obté de 
la suma de les variacions dimensionals de les dues peces. “∆L/2”. De tal forma que;  

∆total = (∆L/2)·2 

 

 

 

 

 

Ens interessa conèixer l’esforç al que està sotmès l’acabat de junta, per això haurem 
de relacionar la variació de les longituds de les peces amb la variació de les 
dimensions de l’acabat. 

D’aquesta forma, podem dir que “∆total” a l’hora és la variació dimensional de l’acabat. 
Veure l’esquema superior. 

Doncs únicament ens falta conèixer quina és la tensió que pateix un material sotmès a 
una variació longitudinal. Per realitzar aquesta tasca, ens recolzem de la següent 
equació: 

    

On; 

“N” és l’esforç associat a la variació de la longitud. 

“L” és la longitud inicial de la peça, en aquest cas del perfil. 

“S” és la superfície de treball del perfil.  

“E” és el mòdul d’elasticitat longitudinal, també conegut com a mòdul de Young.  

“∆L” és la variació longitudinal de la peça.  

Com volem conèixer el valor de “N”, obtenim la següent equació: 

 

Aplicant els valors corresponents segons la situació que ens acoti, obtindrem com a 
resultat final el valor de la tensió de compressió que es produeix com a conseqüència 
de la variació tèrmica.  

En definitiva, per tal de poder prevenir aquest tipus de lesió, cal conèixer quins són els 
esforços en el punt d’aplicació. Una volta coneguts aquests esforços ja sabrem quin 
tipus d’acabat és l’adequat per a cada cas.    

 
Figura 9. Variació total  
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ACCIONS EXTERNES 
En aquest cas, la millor solució per evitar lesions sobre la junta o el seu acabat 
consisteix en protegir-lo mitjançant un perfil. En funció de les exigències de l’entorn, 
aquest perfil estarà executat mitjançant material metàl·lic o plàstic. D’aquesta manera, 
ens assegurem  que el perfil, sempre més resistent que l’acabat, ens funcionarà com 
escut protector, així que si en algun moment aquest arriba al seu col·lapse, tan sols 
s’haurà de canviar el perfil, quedant inalterat l’acabat de junta.     

Aquestes platines de sacrifici solen anar empernades al parament, evidentment tan 
sols s’empernen a un costat de la junta. Sempre que es fixin a les dues bandes 
veuríem com aquesta platina dificultaria els moviments de dilatació o contracció de les 
peces. Generant possiblement una nova lesió constructiva.  

A continuació es mostra una fotografia presa de l’estació de Sans, on aquest sistema 
protector s’ha executat mitjançant  una platina metàl·lica:  

 
Imatge 7. Acabat metàl·lic de junta. Estació de Sants 

 

Tal i com es pot observar, aquesta platina s’ha empernat pel mig. D’aquesta situació 
podem deduir; o bé es tracta d’un sistema de clips, mecànica ja explicada en l’apartat 
2.5 Principals materials d’acabat, o bé s’han generat unes perforacions puntuals sobre 
l’acabat de junta.  

El sistema de clips no és la millor solució en aquests casos, ja que la platina ha d’estar 
fixada de forma rígida sobre el parament, són sistemes emprats sobretot en parets o 
sostres. En el segon cas, veurem com aquestes perforacions poden arribar a tenir un 
paper important, sempre i quan la junta ens hagi de garantir l’estanquitat enfront 
l’aigua. És millor fixar el perfil sobre una de les superfícies practicables.  
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ERRORS D’EXECUCIÓ 
La única manera de prevenir aquetes lesions és gràcies a la presencia d’un tècnic 
competent en tots els treballs d’execució. Actualment, ens trobem en una situació on 
un gran nombre de construccions no comptem amb la pertinent supervisió de les 
tasques constructives. Així que molts d’errors realitzats durant l’execució no es 
descobreixen fins que aquests es manifesten en forma de lesió.  

A la fotografia que s’adjunta a continuació es mostra una porta estacionaria, ja que tan 
sols funciona correctament en determinades èpoques de l’any. 

 
Imatge 8. Junta de dilatació situada al mig d’una porta 

 

Com podem entendre, aquest error té més a veure amb la projecció de l’edifici que no 
pas amb la seva execució. Si durant l’execució del projecte, el tècnic competent 
hagués modificat la situació de la porta (sempre sota consulta de la direcció 
facultativa), corrent-la una distancia suficient com per evitar el seu creuament amb el 
junt, aquest problema s’hagués evitat. 

En aquest cas la lesió no té repercussions importants, únicament ha quedat 
condicionat el correcte funcionament de la porta. La única solució viable, seria 
practicar aquesta obertura mitjançant un sistema de porta corredissa, ja que així les 
variacions tèrmiques dels junts no afectarien al funcionament de la porta.  
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2.10. PRODUCTES COMERCIALS (PRINCIPALS EMPRESES)  

El sector que respon a les exigències de les juntes de dilatació, encara es troba en 
vies de creixement, sobretot a nivell normatiu. Aquest apartat intenta mostrar quines 
són les empreses destacades d’aquest sector que actualment estan operant a 
Espanya. Es mostra quin és el seu abast per aconseguir així, que qualsevol interessat 
d’aquest tema, pugui posar-se en contacte per trobar resposta a les seves qüestions. 

 

 

JUNTAS TOFFOLO 
Aquesta empresa es troba situada a Navarra, Polígon industrial Alkaiaga, Carrer 
Elutxa Nº 5, 31770 Lesaka, Espanya. Telèfon de contacte:  948 625 244 / 948 625 245 
Fax: 948 630 269. Podem trobar-la per Internet visitant  la pàgina web;  
http://www.juntas-toffolo.es/. És una empresa que treballa per una firma italiana qui 
fabrica els seus productes a França.   

Els productes que hi podem trobar són;  

� Regla – Junta 

� Tapa Juntes 

� Juntes de dilatació 

� Petits perfils  

� Juntes de dilatació parasísmica 

� Juntes Talla focs 

 

STALS 
Aquesta empresa es troba situada a Barcelona, Paseo del Carol Nº 15. Codi postal 
08785, Vallbona D’anoia. Telèfon de contacte:  Tel.: 932 466 723 y 630 994 252 
(Antoni Canal).Fax 932 466 758. Podem trobar-la per Internet visitant la pàgina web: 
www.stasl.com. Les juntes de dilatació amb les que treballa aquesta empresa són 
fabricades a alemanya pel grup Deflex.   
Els productes que hi podem trobar són;  

� Juntes de dilatació per edificació 

� Passadors estructurals 

� Juntes d’estanqueïtat 

� Juntes per a ponts 

� Felpudos 
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� Recolzaments 

� Estructures per a passadissos i falsos túnels 

 

COMACE  
Aquesta empresa té la seva delegació central a Manresa. Polígon industrial Els Dolors, 
C/ Castellet,  Codi Postal 08243 (Barcelona, Espanya). Telèfon de contacte: 938 784 
318, FAX: 938 784 319. Podem trobar-la per Internet visitant la pàgina web; 
http://www.comaceimport.com/. És una empresa que fabrica, dissenya, elabora els 
seus propis productes i els construeix a fàbriques especialitzades.   

Els productes que hi podem trobar són;  

� Juntes de treball, retracció i dilatació del formigó 

� Encofrats de plàstic, per treballs rectes i corbs 

� Mescladores de formigó continues, mòbils i estacionares 

� Revocadores, Soldadores, gunitadores i chorreadores 

� Regla anivelladora vibrant i compactadora ultra lleugera 

� Equips d’anivellació automàtica per maquinària mòbil, lasers... 

� Reparadors de formigó i asfalts 

� Implements per a  la manipulació de prefabricats de formigó 

 

COMPOSAN 
Aquesta empresa té la seva delegació central a Madrid. Avinguda de “los Pirineos”,Nº 
7-2ª planta P.I. Sur ,Codi Postal: 28703, San Sebastián de los Reyes. Telèfon de 
contacte: 913 604 900, FAX: 915 766 013. Podem trobar-los per Internet visitant la 
pàgina web; http://www.composan.es/. La empresa forma part del grup GESPA, 
fabrica els seus propis productes. Aquesta fàbrica  també es troba a Madrid i el seu 
telèfon de contacte és el 918 950 968, amb FAX: 918 95 48 25.  

Els productes que hi podem trobar engloben els diferents camps: 

� Impermeabilització i aïllament 

� Paviments continus 

� Sistemes deportius 

� Obra civil 
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COVI 
Aquesta empresa té la seva delegació central a València. Polígon industrial 
Guadassuar, Carrer Industria Nº 9, codi postal 46610. Telèfon de contacte: 962 573 
333. FAX 962 573 334. Podem trobar-la per Internet a la pàgina web; 
http://www.juntascovi.com/. Concessionari DINAC a Espanya, grup GERGONNE. 

Els productes que hi podem trobar són: 

� Juntes per a paviments 

� Juntes estructurals 

� Juntes toves de segellament  

� Tapa – juntes rígids 

� Perfils metàl·lics 

� Complements  

� Felpudos sobre de rails d’alumini 

 

ENDING APS 
Aquesta empresa té la seva delegació central a valència. Antigua Senda de Senent, 6 
bis, bajo. Codi postal 46023. Telèfon de contacte: 963 379 240. FAX 963 379 241. 
Podem trobar-la per Internet a la web: http://www.edingaps.com/. Treballen amb la 
firma francesa ESOPE CONTINENTAL. 

Els productes que hi podem trobar engloben els diferents camps: 

� Impermeabilització 

� Soleres 

� Estructures 

� Paleta 

� Aïllaments 

� Banys 

� Juntes de paviment 

� Protecció contra incendis 

� Revestiments 

� Cobertes 

� Paviments 
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Del 20 al 25 d’Abril es va celebrar a la fira de Barcelona, recinte Gran Via, el 30 
aniversari del saló internacional de la construcció, Construmat 2009. Una formidable 
ocasió per entrar en contacte directe amb les principals empreses del sector, i 
aconseguir així un tracte més directe amb els representants i productes d’acabat.   

Desafortunadament, Construmat 2009 ha estat una edició que ha enregistrat un 
número molt baix d’empreses participants. Pensem que només es va celebrar al 
recinte de gran via. Tot hi això, durant la visita  que es va fer el dia 24 d’Abril, vam 
aconseguir parlar amb els representats de Juntes Toffolo. Única empresa de les 
mencionades anteriorment que no es va perdre l’acte. 

 
Imatge 1: Estant de l’empresa Juntes Toffolo, Construmat 09 

Aquest any, moltes empreses no han assistit a la celebració degut a la inesperada 
retirada de diverses multinacionals de gran importància. El que va fer pensar que la 
fira no donaria el rendiment que s’esperava. I així es va succeir.  

Philippe Tellechea, Enginyer ENIT  de Juntes Toffolo, em va dir que les fires cada any 
van perdent més força, i que això sumat a la greu situació econòmica per la qual s’està 
passant en aquest moments, a conduit a una situació de pànic entre empreses que ha 
determinat la pobre actuació de Construmat 2009. 

A dia d’avui, les empreses valoren més l’execució virtual versos a la costosa exposició 
de les fires, les quals mai donen al visitant una informació completa sobre el seu 
treball. Per això trobem com apareixen sofisticades pàgines web, on el visitant pot 
entrar i conèixer de forma gratuïta, tota la informació que necessiti sobre els productes; 
com són, els materials que els composen, com s’executen, detalls en Autocad, les 
normes que els regulen, etc. 

Doncs ara mateix podem dir que Internet s’ha convertit en la principal font d’informació 
sobre els productes d’acabat de juntes. I que la millor forma de conèixer el 
funcionament i la filosofia de les empreses que els comercialitzen, és entrant a les 
seves pàgines web. 
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2.11. SOLUCIONS CONSTRUCTIVES EN FUNCIÓ DE L'ÚS 

En aquest apartat es pretén mostrar quines són les solucions d’acabat de junta més 
adients en funció de la situació en la que ens trobem. Ja que en molts casos l’execució 
dels acabats o bé és inapropiada o bé és inexistent, fet que pot desencadenar un 
procés de degradació del sistema on es troba la junta, arribant a provocar lesions 
constructives greus. 

Per a la realització d’aquesta tasca, tractarem la mateixa classificació que s’ha vingut 
estudiant fins ara a través del CTE, per tal d’enllestir tots els sistemes constructius que 
intervenen en l’execució d’un edifici.  

 

2.11.1. ESTRUCTURA 

CIMENTACIÓ 
Aquest punt està principalment dirigit a les lloses de fonamentació, tot i que com ja es 
va dir en l’aparat 2.3 Classificació, també podem veure casos extraordinaris on la junta 
de dilatació afecti a les sabates, siguin corregudes o aïllades.   

Com es tracta de sistemes que es troben en contacte amb les terres, tot hi que s’hagi 
disposat una làmina impermeable entre aquestes i la llosa, haurem d’executar un 
sistema d’acabat que ens asseguri l’estanquitat de la junta.  Per tant, haurem de 
recórrer als següents perfils elàstics: 

 
Figura 1. Perfil elàstic per a junta de dilatació 

 

Com ja sabem, aquests perfils es troben executats a l’interior de les peces de formigó, 
doncs les aletes d’aquest acabat funcionen a mode de fixació amb les peces, veure 
l’apartat 2.3 Classificació.  

Finalment, haurem de realitzar un tractament superficial per tal de cobrir o protegir 
aquest perfil elàstic. D’aquesta manera, veurem com en funció de la situació, pàrquing,  
recinte comunitari, etc, aquest perfil estarà sotmès a unes sol·licitacions determinades.  

En aquests casos, la millor opció és col·locar un perfil metàl·lic de sacrifici, d’aquesta 
manera es genera un escut protector que ens absorbeix totes les manifestacions 
mecàniques que es donen a sobre de la junta. Recordem que aquest perfil tan sols ha 
d’anar empernat a una de les superfícies practicables, ja que de no ser així, ens 
dificultaria les tasques de contracció i dilatació de les peces en els seus canvis 
dimensionals.   



Estudi sobre les juntes de dilatació  108 

 

ESTRUCTURA PORTANT 
Pilars 
En aquests casos, s’acostuma a disposar un reomplert de junta amb materials 
d’aïllament tèrmic, llanes de roca, poliestirens, etc. el material que s’hagi projectat en 
l’aïllament de l’edifici.  

Tot i que els pilars es trobin situats a dins d’un mateix ambient, suposem la mateixa 
habitació, s’ha de seguir executant el reomplert. Ja que en aquest cas la seva funció 
no serà d’aïllament tèrmic, sinó que ens aprofitarem d’aquest per evitar l’aparició 
d’espais buits, clarament perjudicials en aquests casos.   

Una volta s’ha disposat el reomplert hem de segellar la junta. Per a la realització 
d’aquesta tasca, hem de disposar un cordó de fons, d’aquesta manera es limita la 
profunditat del segellant. Al mercat podrem trobar segellants amb tonalitats similars als 
elements a tractar.    

Cal mencionar, que es poden executar acabats de junta de pilars amb sistemes de 
cordons elàstics sense l’aplicació de segellants, sempre hi quan es protegeixin 
correctament. Recordem que l’extracció dels cordons és una tasca absenta de 
complicacions, amb la qual cosa sempre que es disposin cordons s’hauran de protegir 
els trams on la seva manipulació sigui possible.   

A la següent imatge podem veure com el cordó que s’ha executat entre els dos pilars 
es troba protegit mitjançant un perfil plàstic.   

 
Imatge 1. Junta de dilatació en pilars  
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Parets de fàbrica 
Com s’ha vingut mostrant en apartats anteriors, el sistema més empleat en parets de 
fàbrica es l’acabat tradicional, executat mitjançant reomplert, cordó de fons i segellant. 
El reomplert pot esser del mateix material empleat en l’aïllament de l’edifici.  

Si es pretén generar una barrera contra el foc per tal d’evitar la propagació d’aquest en 
cas d’incendi, el cordó elàstic es substitueix per a cordons de fibres específiques. Els 
diàmetres d’aquests rotllos varien en funció de l’aplicació, arribant als Ø 60 mm.   

 

Sempre que es produeixi el contacte de dos 
materials diferents, en aquest cas cordó i segellant, 
s’ha de garantir que no es produirà l’alteració de les 
seves característiques, utilitzant sempre materials 
compatibles.    

A les fotografies següents veiem  l’aplicació del sistema tradicional d’acabat de junta.  

           

 
Imatges 3. Juntes de dilatació tradicional en façanes principals 

 
Imatge 2. Cordó 
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Murs 
Aquest apartat està referit als sistemes de murs executats mitjançant formigó armat.  

Sempre que aquests es trobin en contacte amb les terres, suposem murs de contenció 
amb làmina impermeable, l’execució de l’acabat s’haurà de realitzar mitjançant els 
perfils elàstics mostrats en el punt de cimentació, ja que la lògica és la mateixa. 
Aquests perfils es subministren en rotllos de fins a 20 metres, l’aplicació dels quals es 
realitza abans del formigonat.  

A la següent imatge podem apreciar-ne la distribució central una volta s’ha formigonat, 
a més podem veure la làmina impermeable. Aquest cas es tracta d’un perfil elàstic 
comercialitzat per la casa BASF (www.basf.es), Masterflex 2000 PVC: 

 

 
Imatge 4. Acabat elàstic en mur  

 

Recordem que aquests perfils garanteixen l’estanquitat del conjunt sempre i quant el 
material de composició d’aquests sigui compatible amb el formigó i els respectius 
aditus. 

Generalment en aquests casos veiem com els acabats de junta estan protegits 
mitjançant làmines metàl·liques. Recordem que aquestes han d’anar empernades tan 
sols a una de les superfícies practicables, ja que si empernessin les plaques a les 
dues bandes de la junta, dificultaríem els moviments de dilatació o contracció de les 
peces, generant una possible lesió constructiva.  

També es recomana l’aplicació del reomplert de junta mitjançant el material d’aïllament 
que s’hagi projectat a l’edifici, sempre evitant l’aparició d’espais buits.   
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ESTRUCTURA HORITZONTAL 
S’engloben dins d’aquest apartat tots el sistemes estructurals amb sentit horitzontal, és 
a dir, jàsseres, mènsules i sostres. La ubicació d’aquests ens determinarà el sistema 
d’acabat, ja que no és el mateix executar una junta de dilatació en un sostre situat 
entre dues plantes, que en un sostre amb funció de coberta. 

Quan el sostre es troba situat al mig de dues plantes, a l’interior de l’edifici, es 
recomana l’ús de sistemes on l’acabat de junta afecta al paviment. Al mercat ens 
trobem una amplia gama de sistemes prefabricats que assoleixen totes les formes 
possibles de junta, de gran recorregut, en mènsula, a mig tram, etc.  

      Junta en mènsula                                     Junta a mig tram 

        
Figura 2. Sistemes d’acabat per a juntes de dilatació 

 

Com podem veure a continuació, tot i que l’acabat de junta també afecta al paviment, 
haurem d’aplicar un segellat entre aquestes peces i els perfils. Així les dilatacions del 
paviment queden absorbides en aquest punt, ja que com podem entendre, el coeficient 
de dilatació tèrmica del material d’acabat és diferent al material estructural. Com ja 
s’ha dit anteriorment, em d’evitar l’aparició d’espais buits mitjançant el reomplert de 
junta amb material adequat.  

  
Figura 3. Sistema d’acabat de junta, amb segellant per a paviment 

 

Cal dir que aquests sistemes són més costosos que els acabats tradicionals, però en 
contrapartida, no haurem d’executar cap sistema de protecció mitjançant làmines de 
sacrifici, ja que aquests perfils estan preparats per a suportar grans esforços.  
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Els podem veure aplicats en diversos escenaris, centres comercials, naus industrials, 
edificis, etc. En funció de les exigències de cada situació, veurem com aquests 
adoptem una forma i mecànica determinada. 
Per exemple, els perfils que es mostren a continuació estan preparats per a suportar el 
pas de maquinaria pesada, més exactament una carga de fins a 300 KN. L’ús d’aquest 
tipus de perfils està vinculat a naus industrials, garatges, aeroports,etc.   

 

  
Imatges 5. Acabats de junta per a situacions exigents, STASL 

 

D’altra banda, el següent perfil no té la mateixa capacitat mecànica, aquests productes 
de diferent rendiment estan associats sobretot a la construcció de vivendes i espais de 
menors sol·licitacions.                

 
Imatge 6. Acabat de junta per a menors sol·licitacions, STASL 

 
 

2.11.2. SISTEMA ENVOLTANT 
 

TANCAMENTS 
Parets de fàbrica 
Tal i com s’ha dit anteriorment per a l’execució d’aquests acabats de junta, es 
recomana l’aplicació del sistema tradicional constituït pel reomplert de junta, cordó de 
fons i segellant.  

En casos on el segellat no sigui precís, ja que no és necessari que la junta tingui un 
comportament estanc, veurem com el cordó de fons esdevé també innecessari, 
sempre i quant la funció del cordó tant sols sigui la limitació del gruix del segellant. Per 
aquest motiu, veurem com tan sols és necessari tapar la junta mitjançant un perfil, 
sempre empernat a una de les superfícies practicables. 
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En els casos on no es vulgui perforar el parament vertical, la millor solució pel 
tractament de la junta es basa en el sistema de clips, tractats en el l’apartat 2.5 
Principals materials d’acabats.  

Coberta 
El sistema més adequat en els casos de cobertes planes segueixen sent els perfils 
prefabricats descrits en l’apartat d’estructura horitzontal. Les precaucions que haurem 
de tenir en compte, ja no tindran a veure amb els esforços mecànics al que estiguin 
sotmesos els acabats, sinó que haurem d’estudiar l’agressivitat de la climatologia en la 
que es trobi la junta. Evitant així possibles alteracions en el comportament del perfil, 
que puguin derivar en una futura lesió constructiva.   

Cal dir, que al ser la coberta un dels punts febles dels edificis, aquests acabats tot i 
garantir l’estanquitat de la junta enfront l’aigua, es veuen substituïts per a sistemes de 
làmines bituminoses.  

Aquesta és la imatge que presenten els acabats de làmines bituminoses, on la fixació 
del perfil protector tan sols ha d’afectar a la peça d’acabat. Evitant en tot cas la 
perforació de la làmina. Tal i com podem veure a l’apartat 2.3 Classificació.  

 
Detall 1. Acabat de junta en coberta plana 

 

Com podem observar, el doblec de la làmina bituminosa es realitza cap a l’exterior, en 
forma de coberta inclinada. D’aquesta manera evitem acumulacions d’aigua en aquest 
punt, en cas contrari no faríem altre cosa que perjudicar el funcionament del sistema. 

A la fotografia següent, podem veure com es realitza la tasca d’impermeabilització de 
la junta mitjançant làmines bituminoses, empleades també per la impermeabilització de 
la coberta. 

 
Imatge 7. Làmines bituminoses  
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Cal dir, que avui dia encara no disposem de sistemes prefabricats per juntes de 
dilatació en cobertes inclinades, així que la solució en aquests casos segueix estant 
relacionada amb l’aplicació de làmines bituminoses, com s’ha explicat anteriorment.  

 

 2.11.3. SISTEMA D’ACABAT  

ACABATS 
Les juntes de dilatació que es deixen en els acabats, tenen una dimensió reduïda 
respecte a les que s’han vingut tractant fins aquests moments. És per això, que els 
principals productes que s’utilitzen per executar aquesta tasca, són els segellants i 
silicones que permetin la lliure dilatació de les peces.  

Tot i que podem trobar peces d’acabat on l’ample de junta tingui unes dimensions 
considerables, efectuant-se acabats amb cordons elàstics. A la següent fotografia de 
la façana de la biblioteca Gabriel Ferraté (Campus Nord, UPC), trobem l’aplicació 
d’aquest sistemes: 

                                    
Imatges 8. Acabat de juntes executats mitjançant cordons elàstics 

 

En l’execució de juntes de dilatació en acabats de paviment, una bona opció consisteix 
en substituir els segellants anteriorment mencionats, per perfils adequats a l’ús. Ja que 
en molts casos les silicones o els perfils, acaben per desferrar-se generant el buit de la 
junta. A continuació es mostren els perfils rígids que recullen els moviments 
higrotèrmics de les peces.  

          
Imatges 9. Acabats de junta executats mitjançant perfils rígids 
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Com podem veure existeix una diversitat de solucions en funció de les circumstàncies 
en les que es trobin els acabats. Cada cas s’haurà d’estudiar amb deteniment per tal 
de proposar una solució adequada a les circumstàncies a les que estigui sotmesa la 
junta.  

Intentat que els principals factors que determinin l’elecció de l’acabat, estiguin vinculats 
a les circumstàncies en les que es trobi la junta, i no pas al condicionament que 
suposa el cost final d’execució.  
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2.12. MARC LEGAL I NORMATIVA 

És cert que al sector de la construcció hi trobem mencions sobre les distancies a les 
que s’han de col·locar les juntes de dilatació, pugui servir d’exemple el ja conegut 
CTE, on es realitza un senzill tractament d’aquest camp.  Però en realitat, no disposem 
d‘una normativa específica per a cada material o sistema constructiu, que acoti totes 
les magnituds que s’han de contemplar pel  bon funcionament de les juntes. 

Tota la informació que es pugui trobar és dispersa i desordenada, per aquest motiu 
s’ha elaborat aquest apartat, on es fa un recull sobre la informació pertinent a aquest 
camp, extreta de diferents òrgans; els Eurocòdigs, el CTE, la col·lecció de quaderns 
Intemac, etc. 

Prèviament, es presenta el tractament que realitza J.Calavera Ruiz  al llibre “Proyecto 
y cálculo de estructuras de Hormigón en masa, armado y pretensado”, Tomo 1 - 
capítol 24. On mitjançant taules i gràfiques i de més, se’ns mostra com les distàncies 
de les juntes de dilatació varien en funció del marc contextual en el que es 
desenvolupen.  

   

2.12.1. CÀLCUL DE LA JUNTA EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Els paràmetres que es determinen en el càlcul d’una junta són la distància, el 
tancament màxim i l’ample de les juntes. Es mostren dos mètodes pel càlcul d’aquests 
paràmetres, l’empíric i l’analític.  

 

 
Figura 1. Paràmetres de la junta 

 
 

2.12.1.1. EMPÍRIC: 

DISTÀNCIA ENTRE JUNTES 
Per estructures d’edificis formats per entramats, entramats i pantalles i/o nuclis, la 
distància entre juntes pot ser determinada mitjançant el gràfic següent:  
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Gràfica 1. J.Calavera Ruiz. “Proyecto y cálculo de estructuras de Hormigón en masa, armado y 

pretensado”, Tomo 1 - capítol 24. 
 

Corresponent a estructures en les que es pot suposar que els pilars estan articulats en 
la seva unió al ciment i que l’edifici té calefacció.  

Funcionament de la taula: 

Tal i com podem observar, a la taula hi ha dues línies que creuen d’un extrem a l’altre. 
La línea superior, correspon a estructures de planta rectangular amb una distribució 
simètrica de rigideses, mentre que la línea inferior, representa les estructures que no 
tenen planta rectangular, és a dir, plantes amb forma de L,T,U, etc. 

Per poder emprar aquesta gràfica, s’han de conèixer dos valors; la variació de la 
temperatura a la que es troba l’edificació, expressada en graus centígrads, i el tipus de 
geometria que té la planta de l’edifici. Amb aquests valors, trobem la intersecció de les 
magnituds i anem a buscar el valor que li correspon en metres, expressat a l’esquerra 
de la taula. On podem observar el següent:  

(Planta rectangular) 

- Màxima distància entre juntes de dilatació � 181 metres 

- Mínima distància entre juntes de dilatació  � 108 metres 

(Planta en forma de U, Z, L...) 

- Màxima distància entre juntes de dilatació � 91 metres 

- Mínima distància entre juntes de dilatació  � 58 metres 
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Suposem per un moment, que l’edifici és de planta rectangular, línea superior, i que la 
variació de la temperatura a la que es sotmet l’edifici durant tot l’any és de 30 Cº. 
Llavors la distància màxima entre juntes de dilatació serà de 140 metres.  

A les distàncies resultants del gràfic anterior se’ls hi han d’aplicar les següents 
correccions: 

 - Si l’edifici ha de tenir aire acondicionat, augmentar la distància en el 15%  

 - Si l’edifici no ha de tenir calefacció, reduir la distància en el 33% 

- Si els pilars es poden considerar empotrats en la seva unió al ciment, reduir la     
distància en el 15%. 

 
Figura 2. Situació dels nuclis rígids. Ídem Gràfica 1 

 
Tot això es aplicable en els casos a) i b), on les deformacions per temperatura es 
distribueixen simètricament a cada costat del pla mitjà entre juntes.  

Si es donés la situació c), en la que la deformació es produeix essencialment cap una 
banda de la junta, la distància indicada pel gràfic s’ha de reduir en un 33%. 

Els percentatges de correcció indicats en els anteriors paràgrafs s’aplicaran sumant-
los de forma algebraica si coexisteixen varies de les citades situacions.  

 

TANCAMENT MÀXIM DE LES JUNTES 
S’entén com a la separació que com a mínim s’ha de deixar entre les peces, de tal 
forma que aquestes mai arribin a tocar-se en els cicles de dilatació contracció.  

El màxim tancament teòric d’una junta en un edifici, sotmès a una variació de 
temperatura expressada en graus centígrads (At = Ts – Tm), amb una distància “L” 
entre juntes, ve donat per: 

Ct = [Ts – Tm ] L · 1,1·10-5 
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“L” s’ha de prendre com el valor mitjà de les dues distàncies entre juntes dels blocs 
continus a la junta considerada. És a dir, suposem el següent cas; L1 ≠ L2. Llavors     
L = (L1/2)+( L2/2) 

 
Figura 3. Longituds inicials 

 

Sempre que s’estigui en un dels casos de rigidesa asimètrica, com l’indicat en l’apartat 
anterior “c)”, on els nuclis rígids es troben projectats a un costat de la planta. S’ha de 
prendre com la distància del bloc:  

 
Figura 4. Longituds inicials amb distribució del nucli rígid 

 

• La real augmentada en un 50%, si la zona rígida està en el costat oposat que la 
junta considerada. És a dir, L2 + (1/2 ·L2).  

•  La real reduïda en un 33% si està en el mateix costat que la junta considerada. 
És a dir, L1 – (1/3 L1). 

Obtenint com equació final L = [L2 + (1/2 · L2)]+[L1 – (1/3 · L1) ] 

AMPLE DE LES JUNTES 
Per tenir en compte les toleràncies de construcció i les característiques de 
deformabilitat del material de segellat de la junta, es disposarà un ample de junta.   

a = Kj · Ct 

on Ct ve donat per tancament màxim de les juntes. Ct = [Ts – Tm ] L · 1,1·10-5 i els 

valors Kj són: 

- Kj = 2 per edificis sense calefacció 

- Kj = 1,7 per edificis amb calefacció però sense aire acondicionat.  

- Kj = 1,4 per edificis amb calefacció i aire acondicionat.   
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En qualsevol cas, l’ample mínim de la junta no ha de ser mai inferior a 2,5 centímetres.  

On: 
Ct 

 
Màxim tancament teòric  

Ts  Temperatura que com a terme mig, és superada l’1% del temps a l’estiu.  
Tm Temperatura mitjana durant l’època normal de construcció.  
L  Distància entre juntes.  
a  Amplària constructiva per tenir en compte en les toleràncies.  
Kj

 
Valors que varien entre 1,4 i 2 en funció del condicionament tèrmic de l’edifici (2 

sense condicionament i 1,4 amb calefacció i aire condicionat). 
 

  2.12.1.2. ANALÍTIC 

Per aquells casos en que el mètode empíric no sigui d’aplicació o bé quan s’estimi que 
els resultats a que condueix són massa conservadors, existeix el càlcul directe 
mitjançant els mètodes exposats en l’apartat 5.1.4.2. del mateix llibre mencionat 
anteriorment.  

Aplicats a una variació de temperatura C = (Ts – Tm) on; 

C= 1  Per edificis sense calefacció. 

C= 0,7  Per edificis amb calefacció però sense aire acondicionat.  

C= 0,55 Per edificis amb calefacció i amb aire acondicionat. 

La principal dificultat està en calcular la temperatura real de les distintes peses de 
l’estructura, si estan revestides per elements de paleta, etc.   

El tancament i l’amplada de les juntes es segueixen calculant d’acord amb el que s’ha 
explicat anteriorment en el mètode empíric.  

 

Alternativament, també trobem com Jimenez Montoya, P. Garcia Meseguer i A. Moran 
Cabre, al llibre “Hormigón Armado”, tracten l’ample de junta de forma lleugerament 
distinta. Ja que en aquest cas es té en compte la retracció i l’espessor dels  elements.  

 
Per avaluar la variació de temperatura (carrera) es proposa:   
 

│carrera│= 20 – 0,75 · √e ≥ 0  
 

On e és el gruix de l’element en centímetres i suposant que l’estructura és a l’exterior. 
Ja que si està recollida de la intempèrie, el resultat de la fórmula es pot reduir a la 
meitat. 
  
Considerar la retracció, equival a dir que la temperatura pateix un descens de l’ordre 
de 25 ºC, i aquest efecte es suma al de la temperatura. 
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Aquest últim aspecte fa que adquireixi gran importància l’estació en que es construeix 
l’estructura. Si es construeix a l’hivern, l’edifici es dilatarà a l’estiu, però aquesta 
dilatació es contrarestarà amb la retracció. En canvi, si l’estructura es construeix a 
l’estiu, a l’hivern contraurà i aquesta contracció se sumarà amb la de retracció.  
 
A mode d’exemple suposem un edifici amb una separació de L = 40 m entre junts, una 

variació tèrmica de uns 15 ºC i sense condicionament tèrmic Kj = 2. (suposem que les 
avaries en el sistema poden durar més de dos dies).  
 

Ct
 
= 15 · 40 · (1,1 · 10-5

 
) = 0,0066 m = 0,66 cm  
 

Llavors la contracció degut a la retracció valdria:  
 

Ct  =  25 · 40 ·( 1,1 · 10-5
 
)  =  0,011 m =  1,1 cm 

 
Per tant, si l’estructura es fa a l’estiu, hauríem de considerar un increment teòric de 
l’amplària del junt de 1,76 cm, i de 3,52 cm si tenim en compte toleràncies 
d’execució i condicionament tèrmic de l’edifici.  

 
J. Ruiz Calavera;   a = 2 · 0,66 = 1,32 < 2,5 � a = 2,5 cm.  
 

 

2.12.2. NORMATIVA 

A continuació s’adjunta la documentació trobada en la recerca d’aquest tema pels 
diferents mitjans d’informació, quaderns, normes, Eurocòdigs, etc. 

 2.12.2.1. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE)  

CTE. DB – SE F: FÀBRICA, APARTAT 2.2 

“Distàncies màximes de les juntes verticals en elements resistents de fàbrica en  
edificis de planta rectangular o concentrada” 

 
Figura 1. Distàncies màximes 
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En edificis on la seva planta està projectada en forma de L, U, Z, etc. aquesta distància 
es veurà reduïda a la meitat i les juntes es realitzaran a la vora dels punts d’encontre 
de les ales. 

 

Sempre que sigui possible, la junta es projectarà amb solapament: 

 
Figura 2. Junta de moviment amb trava. Esquema en planta 

 

CTE. DB – SE C: FONAMENT, APARTAT 6.3.3.1.2 
4. La distancia entre juntes de dilatació, a excepció d’alguna justificació, no 

superarà mai els 30 m de separació. Recomanant una separació no superior a 
3 vegades l’altura del mur. 

5. Quan els efectes de retracció puguin tenir efectes importants, s’executaran 
falses juntes, debilitant la secció del mur a fi de predeterminar el pla de ruptura. 
La separació d’aquestes juntes oscil·larà entre els 8 i els 12 metres.  

7. La obertura de les juntes de dilatació serà de 2 a 4 cm, segons les variacions 
de temperatura previsibles. 

8. S’evitarà el pas de les armadures a través de les juntes de dilatació. Quan no 
es pugui evitar per circumstancies especials, totes les armadures es 
projectaran com a passadors lubricats i sense ancoratges, per tal de permetre 
els moviments longitudinals de les peces que estiguin sotmeses als canvis 
tèrmics.  

 

CTE. DB – SE AE: ACCIONS A L’EDIFICACIÓ, APARTAT 3.4.1 
3- La distància màxima entre les juntes verticals de dilatació en elements continus 
d’acer, no pot excedir els 40 metres per tal de que no es considerin les accions 
tèrmiques en el càlcul de l’estructura.  

Aquesta ha estat tota la informació que s’ha trobat sobre l’acer en juntes de dilatació. 
Això és degut a que els elements que es puguin fabricar amb acer a l’edificació no 
solen arribar a obtenir grans llums.    

 

CTE. DB – HS: SALUBRITAT, APARTAT 2.1.3.6 
1 A les juntes verticals dels murs de formigó prefabricat o de fàbrica impermeabilitzats 
mitjançant làmina s’han de disposar els següents elements:  
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a) Quan la junta sigui estructural, un cordó de reomplert que sigui compressible i  
químicament compatible amb la impermeabilització. 

b) Segellat de la junta amb massilla elàstica. 

c) Pintura d’imprimació a la superfície del mur estesa en una amplada d’uns 25 
cm com a mínim centrada a la junta. 

d) Un banda de reforç del mateix material que la impermeabilització amb una 
armadura de fibra de poliester i d’una amplada d’uns 30 cm com a mínim 
centrada a la junta. 

e) El impermeabilitzant del mur fins a la cantonada de la junta.  

f) Una banda de terminació de 45 cm d’amplada com a mínim centrada a la junta, 
del mateix material que la banda de reforç i adherida a la làmina.  

 
Figura 3. Exemple de junta estructural 

 

2 A les juntes verticals dels murs de formigó prefabricat o de fàbrica impermeabilitzada 
mitjançant productes líquids s’han de disposar els següents elements.   

a) Quan la junta sigui estructural, un cordó de reomplert que sigui compressible i  
químicament compatible amb la impermeabilització. 

b) Segellat de la junta amb massilla elàstica. 

c) El impermeabilitzant del mur fins a la cantonada de la junta. 

d) Un banda de reforç del mateix material que la impermeabilització amb una 
armadura de fibra de poliester o una banda de làmina impermeabilitzant i d’una 
amplada d’uns 30 cm com a mínim centrada a la junta. 

3  En el cas de murs formigonats in situ, sigui com sigui la impermeabilització, aquesta 
haurà de tenir una banda elàstica endinsada en els dos testers dels costats de la junta. 

4 Les juntes horitzontals dels murs de formigó prefabricat, s’han de segellar amb 
morter hidròfug de baixa retracció o amb un segellant a base de poliuretà.  
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ; DB – HS: SALUBRITAT, APARTAT 2.3.3.1 
2 S'ha de col·locar un segellant sobre un reomplert introduït a la junta. Els reomplerts i 
segellants dels materials han de tenir una elasticitat i una adherència suficients per 
absorbir els moviments previstos a la fulla i han d’esser impermeables i resistents als 
agents atmosfèrics. La profunditat del segellant ha de ser major o igual que 1 cm i la 
relació entre el seu gruix i la seva amplada ha d'estar compresa entre 0,5 i 2. En 
façanes enfoscades s’ha d’enrasar amb el parament de la fulla principal sense 
enforcar-la. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques en les juntes de dilatació, s’han de 
disposar les mateixes de tal manera que aquestes cobreixin a banda i banda de la 
junta una banda de mur de 5 cm com a mínim i cada xapa ha de fixar mecànicament 
en aquesta banda i segellar el seu extrem corresponent. 

 

 
Figures 4. Tractament de la junta 

 

 
 
 
 
CTE. DB – HS: SALUBRITAT, APARTAT 2.4.4.1.1 
“ Juntes de dilatació en cobertes planes” 

La distància de separació màxima entre juntes de dilatació ha d’esser de 15 m. 
Sempre que existeixi un encontre amb un parament o un junta estructural, es faran 
coincidir amb aquestes. Les juntes han d’afectar a les diferents capes que componen 
la coberta, a partir de l’element resistent que serveix com a suport. Les cantonades de 
les juntes de dilatació han d’esser roms, amb un angle de 45º aproximadament, 
mentre que l’amplada de la junta no podrà ser menor a 3 cm. 

Quan la capa de protecció sigui de solat fixat, s’han de disposar juntes de dilatació en 
la mateixa. Aquestes juntes han d’afectar a les peces, morter i a la capa de 
assentament del solat, i s’han de disposar de la següent manera: 

Coincidint amb les juntes de la coberta. 

Al perímetre exterior i interior de la coberta, i en els encontres amb els paraments 
verticals i elements passants. 
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En quadrícula, situades a 5 m com a màxim en cobertes no ventilades i a 7,5 m com a 
màxim en cobertes ventilades, de tal forma que la dimensió entre els trams de les 
juntes mantinguin com a màxim una relació de 1:1,5. 

A les juntes s’ha de col·locar un segellant distribuït sobre un reblert introduït a l’interior 
de les juntes. Aquest segellant a de quedar enrassat  amb la superfície de protecció de 
la coberta. 

No s’ha trobat res sobre juntes de dilatació en cobertes inclinades, però es suposa que 
la filosofia ha de ser sempre la mateixa, l’únic que variarà és la pendent. 

 

CTE. DB – HS: SALUBRITAT, APARTAT 5.1.1.5 
“Condicions de segellat de les juntes” 

5.1.1.5.1.- Massilles a base de poliuretà 

1. En juntes majors a 5 mm s’ha de col·locar un reblert d’un material no adherent 
a la massilla per tal de limitar la profunditat d’aquest segellat. 

2. La junta ha de tenir un mínim de 8 mm de profunditat.  

3. L’amplada màxima de la junta  no a d’esser major a 25 mm. 

5.1.1.5.2.- Massilles a base de silicones   

1. En juntes majors a 5 mm, s’ha de col·locar un reblert d’un material no adherent 
a la massilla per obtenir la secció adequada.  

 

 

5.1.1.3.- Massilles a base de Resines acríliques 

1. Si el suport de la junta es porós i està excessivament sec, s’han de humidificar 
les cantonades de la junta. 

2. En juntes majors a 5 mm s’ha de col·locar un reblert d’un material no adherent 
a la massilla per obtenir la secció adequada. 

3. La junta ha de tenir com a mínim una profunditat de 10 mm. 

4. L’amplada màxima de la junta no ha d’esser major que 25 mm. 

5.1.1.4.- Massilles asfàltiques 

1. S’han d’aplicar directament en fred sobre les juntes. 
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CTE. DB – SE AE: ACCIONS A L’EDIFICACIÓ 
IV.2.2 Medidas  
 

1. En la medida de lo posible, tanto la estructura portante como los elementos 
secundarios deben concebirse de manera que se reduzcan los efectos de las 
variaciones de la temperatura. Los elementos estructurales expuestos 
directamente a las condiciones atmosféricas requerirán una concepción 
particularmente cuidadosa.  

 
2. La disposición de juntas de dilatación o de apoyos móviles, así como la 

concepción de estructuras con un comportamiento dúctil, pueden contribuir a 
disminuir los efectos de las variaciones de la temperatura. Se deben permitir, 
también, los movimientos diferenciales entre los elementos estructurales y los 
elementos secundarios, tales como elementos de fachada, revestimientos y 
sus fijaciones, etc.  

 
3. En todo caso, la eficacia de estas medidas se debe verificar adecuadamente. 

Particularmente en el caso de los revestimientos y de sus fijaciones, la 
separación entre las juntas de dilatación debe determinarse teniendo en cuenta 
las características de los materiales empleados (por ejemplo diferentes 
coeficientes de dilatación de diferentes materiales).  
 

4. En los casos en los que resulte imposible adoptar medidas que eliminen o 
reduzcan los riesgos debidos a la temperatura –o si se renuncia a tales 
medidas por otros motivos–, los efectos de las variaciones de la temperatura se 
deben tener en cuenta en las verificaciones de la seguridad estructural y de la 
aptitud al servicio.  

 

 

 

 

 

2.12.2.2. QUADERN INTEMAC 

Nº 14 “JUNTAS EN CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN”, 2º TRIMESTRE 1994. 
MURS DE CONTENCIÓ 
Com a norma general no s’han de distanciar més de 20 m. Afecten únicament a l’alçat 
del seu mur, però mai al ciment. A excepció de que fos previsible de que el ciment 
hagués d’estar períodes molt prolongats sense la cobertura del seu recobriment de 
terra.   
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Figura 5. Juntes de dilatació en murs 

 
S’han de disposar juntes en els canvis de direcció en planta si el reblert queda a la part 
còncava, figura 6 a) i b). També si hi ha un canvi en l’altura del mur, en el tipus de terra 
de cimentació o en el nivell del pla de cimentació. En aquests darrers casos convé que 
també afectin a la cimentació.  

Solució c): És el sistema més senzill, el material de reblert s’enganxa a la primera zona 
ja formigonada.  

Solució d): És una variant de la solució c), a la qual se li retira una part del reblert per 
la posterior aplicació del segellant.    

Solució e) i f): Són derivats dels c) i d), però aquests duen una banda d’estanqueïtat 
que li proporcionen una major garantia i menor manteniment.  

Per la col·locació de les bandes veure la figura -6-: 
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Figura 6.  Col·locació de les bandes elàstiques 

 

S’ha de fer una observació especial en el material de reblert. Tots, inclòs el poliestirè, 
transmeten esforços. Si el mur no té altres esforços en la seva direcció que els 
derivats de la temperatura, i es respecta la distància màxima de separació entre juntes 
20 m., l’experiència indica que no és necessari retirar aquest material.( ja que la seva 
existència és necessària per a dipositar els cordons de segellat. ) 

Les juntes en el ciment no necessiten segellament. La banda d’estanqueïtat, si 
existeix, ha de penetrar 50 cm. en el ciment. 

 

Nº 14 “JUNTAS EN CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN”, 2º TRIMESTRE 1994. 
PAVIMENTS  
La separació entre juntes de dilatació en aquest cas oscil·la entre els  20 i 30 m. Es 
solen col·locar coincidint amb les juntes de dilatació de l’estructura de l’edifici. 

 
Figura 7. Junta de dilatació en paviments 

Soleres 

A la figura 8 s’indiquen dues variants: 

Variant 1: Presenta la banda d’estanqueïtat a la part mitjana de la llosa. És d’execució 
complicada, ja que és difícil mantenir la banda en posició correcta.  

Variant 2: És preferible emprar aquesta variant pels recobriments, formigó de neteja, 
distància entre juntes, etc.     
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Figura 8. Variants de les soleres 

 

Nº 44 "DISTANCIA Y DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
JUNTAS DE CERRAMIENTOS DE FACHADA DE LADRILLO", 4º QUATRIMESTRE 
2001, APARTATS 2, 3, 4. 

2.- La situació normativa a Espanya 

En l’estudi d’una fàbrica per a la posterior execució de junts de dilatació s’han de tenir 
en compte sobretot les dades exactes sobre la temperatura i la humitat del lloc i el 
coeficient de dilatació tèrmica del material. 

Tanmateix, un altre aspecte a considerar en l’execució de fàbrica de blocs de formigó 
seran la inclusió o no, d’armadura horitzontal i el control del grau d’humitat en la seva 
execució. 

Com a normal general, es recomanen les següents distàncies entre juntes verticals de 
dilatació: 

- Blocs de Formigó: fulles exteriors de fàbrica de blocs de formigó màxim uns 6 m. 

- Maó ceràmic: fulles exteriors de fàbrica de blocs de maó ceràmic màxim uns 12 m. 

- Maó silico-calcáreo: fulles exteriors de fàbrica de blocs de maó silico-calcáreo màxim 
uns 7’5 m. 

En fàbriques la forma de materialitzar aquestes juntes és molt variada, ja que es pot 
executar de forma recta o de forma dentada, amb la possibilitat de tapar-la mitjançant 
un tapajuntes o  aplicant un material de reblert que sigui expansible i compressible 
amb la posterior aplicació d’un material segellant.  

3.- Factors que motiven la disposició de les juntes de dilatació en fàbriques 

- Expansió per humitat de maó ceràmic 

- Retracció en els maons silicocalcaris y de formigó 

- Rigidesa dels morters 

- Dilatació tèrmica de les fàbriques 
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- Dilatació tèrmica de les estructures 

- Deformació de l’estructura horitzontal 

 

 

4.- Distàncies i detalls constructius de juntes 

4.1.- Juntes verticals de dilatació 

4.1.1.- Distàncies entre juntes 

Cal dir que els moviments de contracció i dilatació d’una fàbrica, relacionats amb les 
variacions dimensionals d’origen termohigromètric, varien en funció dels materials i 
sistemes empleats; de les dates concretes de temperatura i humitat de la zona i 
particularment de l’orientació del tram considerat, amb caràcter general podem adoptar 
les següents mesures: 

� Maó ceràmic:  

- Mai a de sobrepassar els 12 m. en trams rectes. Aquesta distància es pot augmentar 
fins a 15 m. en trams entremitjos en façanes al nord. Clarament associada a 
l’exposició baixa al sol.  

- En murets rectes s’ha de disminuir la distància fins a un màxim de 8 m. 

- En fàbriques corbes es recomana no sobrepassar els 6 m. 

� Maons silicocalcaris i de formigó:  

- Els silicocalcaris mai han de sobrepassar els 8 m. i els de formigó mai han de 
sobrepassar els 6m. 

 

4.1.2.- Localització de les juntes 

A demés de fraccionar trams continus mitjançant les juntes, també s’han de col·locar 
juntes en els següents punts: 

• Cantonades: si les distancies de les juntes a la cantonada, a qualsevol dels dos 
trams que la formen és superior a 12 metres, o si les longituds dels trams 
superen els 12 metres. Figura 9. 
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Figura 9. Longituds dels trams 

 
 
• Petits canvis de direcció: s’han de disposar juntes en els trams de més de 6 m. 

en els quals es produeixin petits canvis de direcció, entenent aquests qui tenen 
menys d’ aproximadament 1 m. de longitud.  Figura 10. 

 
Figura 10. Canvis de direcció 

 
 
 

• Encontres amb altres tipus de tancaments o amb altres trams de maó sense 
que existeixi trava. Veure figura 11.  

 
Figura 11. Tancaments de fàbrica 
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• En canvis d’alçada de l’edifici i en la prolongació de finestres allargades. Figura 
12. 

 
Figura 12. Canvis d’alçada 

   

S’ha de tenir en compte, que en l’execució d’una junta de dilatació en un tram de 
fàbrica s’està deixant un tram lliure. Fet que pot veure’s perjudicat amb accions com el 
vents, etc. El que fa que prenguem la decisió de situar les juntes de dilatació en punts 
on hi hagi certa rigidització transversal, com pugui ser un envà o un pilar. Recordem 
que segons els que ens diu la NTE-FFl, és convenient arriostrar trams de fàbrica de 
maó quan la longitud d’aquests superi el doble de la seva alçada. En els casos 
contraris, on la longitud del tram no és superior al doble de la seva alçada, es poden 
posar a un costat i l’altre de la junta “llaves de atado” de forma que permetin el 
moviment i garanteixin la continuïtat de moviment.   

És el cas particular dels envans de coberta amb molts canvis de sentit, zones amb 
petits canvis a façana i encontres entre fàbriques sense travar, tal i com dèiem abans. 
Figura 13.    

 
Figura 13. Trava a les fàbriques. 
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4.2.- Juntes horitzontals de dilatació  

Seran unes juntes amb una amplada entre 2 – 3 cm. aproximadament. Des del punt de 
vista de l’estanqueïtat enfront l’aigua, considerarem necessari protegir el segellant amb 
un element que actuï com a principal barrera enfront l’aigua, deixant fonamentalment 
al segellant la missió de l’estanquitat enfront l’aire. Figura 14 

 
Figura 14. Fixació de la fàbrica 

 
Pugui servir d’exemple la fotografia següent, on podem veure la fixació de la paret de 
fàbrica armada amb un pilar, mitjançant un perfil metàl·lic.  

 
Imatge 1. Riostra per a paret de fàbrica amb junta de dilatació  

La casa EIROS, prefabricats de formigó, amb pàgina web www.eiros.es, ens 
comercialitza aquest tipus de producte. A continuació es mostren les principals peses 
que tenen al mercat. 
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Figura 15. Diferents sistemes de fixació comercialitzats per la casa EIROS 

  

Per aconseguir crear la trava entre maons d’una paret sotmesa a junta de dilatació 
existeix la “Llave PPS”, amb la següent aplicació: 

 
Imatge 2. Clau PPS-200 

 

4.2.1.- Distàncies entre juntes: 

• Maó ceràmic: es recomana posar juntes horitzontals de dilatació a una 
distància màxima no major als 12 m. lo que equival a disposar una junta cada 4 
plantes de pisos.  

• Maons silicocalcaris i de formigó: es recomana posar juntes horitzontals de 
dilatació a una distància màxima no major als 12 m. 

 

4.2.2.- Localització de les juntes: 

Les juntes horitzontals, hauran de disposar-se en l’encontre entre la paret de fàbrica i 
el forjat. 
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 2.12.2.3. EUROCÒDIGS  

Nº 6; ENV 1996-2:1998 “CÁLCULO DE ESTRUCTURAS EN ALBAÑILERÍA”, 
APARTAT 2.3.8.2.2 
La separació horitzontal de les juntes de dilatació en murs o fulls de fàbrica exteriors 
no ha d’esser major als valors donats en la taula 2.2, i la distància de la primera junta a 
un extrem arriostrat, sempre és la meitat del valor que assoleix en aquesta taula.  

 
Taula 1. Separacions horitzontals màximes recomanades 

 

 

Nº 1; BASES DE PROYECTO Y ACCIONES EN ESTRUCTURAS. PART 2-5 
5.1.1 Estructuras de edificación  
 
Los elementos de la estructura resistente se comprobarán para asegurar que el 
movimiento térmico no haga que se sobrepasen los Estados Límite de la estructura, ya 
sea mediante la colocación de juntas de dilatación o mediante la inclusión del cálculo 
de los efectos térmicos en el proyecto. Se deberá determinar la tolerancia para 
cualquier movimiento diferencial entre la estructura y el cerramiento. 
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2.13. LABORATORI; ASSAIGS, DETERMINACIONS 

Avui en dia, ens trobem un mercat molt abundant amb productes destinats a 
solucionar els problemes que ocasionen les juntes de dilatació, més en concret a 
donar-li un tractament final i poder garantir així unes condicions mínimes de salubritat, 
segellament, aïllament, etc. 

Per aquest motiu, els materials que componen els acabats o tractaments finals, han de 
passar una sèrie de proves per tal de garantir el seu bon funcionament en front 
l’ambient que els rodeja. És a dir, que han de complir amb una normativa especifica. 

Donant un tractament global, ens trobem com a nivell mundial existeix la ISO, 
(International Standarization Organization), entitat internacional encarregada d’afavorir 
la normalització en el món. Amb seu a Ginebra, és una federació d’organismes 
nacionals, aquests al mateix temps, són oficines de normalització que actuen de 
delegades a cada país, com per exemple; AENOR a Espanya, AFNOR a França, DIN 
a Alemanya, etc. amb comitès tècnics que duen a terme les normes.  

Les normes ISO també tenen efecte al món de la construcció, amb caràcter general es 
marquen unes directrius bàsiques, on després cada país haurà d’especificar els valors 
que han d’adoptar per aconseguir extreure un màxim rendiment al material. És per 
aquest motiu, que moltes vegades hem llegit una norma UNE que realment és una 
adaptació a nivell nacional d’una determinada ISO. (serveixi d’exemple la norma 
“Especificaciones para juntas preformadas” UNE-EN 14188-3).  

A Espanya trobem, diferents cases comercials, Stasl, Covi, Composan, etc.  Aquestes 
empreses estan associades a diferents fabricants, els quals estan situats a diferents 
països europeus tal com Alemanya, França, Espanya, etc. Per aquest motiu ens 
trobem com molts els productes d’acabat de juntes de dilatació que es comercialitzen 
a Espanya estan regits per una altre normativa DIN, NFT, etc. Aquesta tasca complica 
de forma considerable la recopilació de les normatives que es fan servir a l’hora de 
garantir la qualitat dels productes. Tenint en compte que el cost de un DIN qualsevol 
pot variar des dels 21 € (normativa escrita en alemany) fins a 99€  (traducció feta tan 
sols en anglès), s’ha decidit mencionar-les i centrar-ne l’atenció en la normativa que 
trobem al nostre país, les UNE. En la direcció que s’adjunta es pot trobar la normativa 
que es fa servir a Alemanya.  http://www.beuth.de/. Gran pionera d’aquest sector.  

Espanya posseeix una empresa molt forta en aquest sector, Composan. Qui és el seu 
propi fabricant, inclòs participa conjunt amb l’institut de ciències de la construcció 
Eduardo Torroja per tal d’elaborar a nivell estatal una normativa vàlida pels productes 
d’acabat en conjunt. Ja que en aquest moments el que hi ha es molt escàs i tracta els 
productes d’acabat per separat. És a dir, que si un sistema d’acabat de junta el 
componen un perfil d’alumini i un perfil de cautxú, només ens trobem assaigs que 
determinen la resistència dels elements per separats i no en conjunt. Tenint un 
coneixement que no és del tot real, ja que el material en conjunt es comporta de forma 
diferent.  
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Javier Brasal, Director Tècnic de qualitat de l’empresa Composan, en va dir que en 
aquests moments, junt amb l’ICC Eduardo Torroja, estava elaborant una normativa 
que regulés els assaigs que se li practiquen als materials d’acabats en conjunt. El 
resultat d’aquests assaigs i la pertinent normativa empleada es publicaran 
aproximadament a finals de Juny. 

Els assaigs que li practiquen a la junta són 2; Tracció fins a ruptura, per tal de poder 
esbrinar quina és la carga màxima que suporta el material, quina és la deformació en 
aquell moment, etc. i cicles de tracció-compressió, equivalents a un període de 10 
anys.     

Tot i això, cal dir que a nivell europeu, els assaigs mecànics més comuns que es 
practiquen als materials d’acabat, són; Compressió, Tracció i Flexió.  

En el cas de la compressió, l’esquema basic a seguir sempre és el mateix. S’agafa una 
mostra de característiques determinades segons la norma que es faci servir, i a una 
temperatura i nivell d’humitat concrets, es sotmet aquesta mostra a esforços de 
compressió. Els valors dels esforços es fan augmentar fins que arribem a un punt on la 
mostra ja no pot absorbir més compressió i seguir mantenint les seves característiques 
inicials. Llavors es coneix quin és el punt màxim a compressió que la mostra és capaç 
de suportar mantenint les seves característiques inicials. Clar està que també es pot 
fer l’assaig de forma destructiva i esbrinar quin és el punt màxim a compressió que el 
material es capaç d’arribar, o bé fins que apareguin fissures que indiquin que el 
material ja no és capaç de funcionar correctament.     

 

 
Imatge 1. Màquina de compressió tipus 

 

Per estudiar els esforços a tracció en les mostres s’aplica la mateixa lògia però en 
sentit contrari. És a dir, la maquina realitza sobre la proveta esforços que estiren el 
material. Durant la realització d’aquest assaig, es mesuren els valors que a cada 
moment va adoptant la mostra en funció de la tensió sol·licitada. D’aquesta forma 
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s’arriba a conèixer quin és l’allargament màxim al que es pot sotmetre, quina és la 
carga màxima que pot suportar, quin és el seu punt de fluència, ruptura, etc.  

 
Imatge 2. Màquina de tracció tipus 

 
 

Per acabar aquest repàs superficial sobre els principals assaigs mecànics que 
actualment es practiquen als materials, tractarem la flexió. Es important estudiar la 
flexió en els acabats de junta, ja que molts d’aquest productes van destinats a 
solucionar encontres entre forjats i demés sistemes constructius que pateixen els 
efectes de la flexió. Hem de tenir en compte que si un forjat flexiona una determinada 
magnitud, l’acabat de junta també a de ser capaç d’absorbir aquesta flexió, ja que per 
molt aïllant, estanca, etc. que sigui la junta, si aquesta no és capaç d’amollar-se a les 
exigències del sistema constructiu per el que treballa, aquesta junta no és apta i ens 
pot provocar futures lesions constructives.  

L’assaig a flexió es realitza mitjançant una premsa amb acció a 3 punts. Es col·loca el 
perfil sobre dos recolzaments i es proporciona en el punt central una sol·licitació 
perpendicular. Llavors, es mesuren els valors que a cada moment va adoptant la 
mostra en funció de la tensió sol·licitada. D’aquesta forma s’arriba a conèixer quina és 
la deformació màxima que pot assolir, quina és la carga màxima que pot suportar, quin 
és el seu punt de ruptura, etc.    
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Imatge 3. Màquina de flexió tipus 

 
 

També trobem els assaigs de tracció-compressió, on mitjançant cicles de tracció 
compressió es mesuren els valors que les mostres van adoptant en cada moment. 
També es pot practicar l’assaig fins a la ruptura del material.  

 
Imatge 4. Màquina de Tracció-compressió tipus 
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Totes aquestes proves es realitzen sempre sota una norma específica que regula cada 
material, condicions d’humitat i temperatures específiques i proporcions de la mostra 
concretes.  

A continuació s’exposen algunes de les normes que es fan servir en els assaigs per 
garantir el correcte funcionament dels acabats de junta. S’observa així quins són els 
principals aspectes que es sotmeten a assaig.  

 UNE 53510; Determinación de la resistencia a tracción y dureza nominal de una 
muestra de material elastomérico. 

 UNE 53511; Determinación de la deformación remanente a baja temperatura de una 
muestra de material elastomérico.  

 UNE 53540; Determinación de la resistencia al agrietamiento por ozono de una 
muestra de material elastomérico.   

 UNE 53541; Determinación de la resistencia a baja temperatura (no fragilidad) de una 
muestra de material elastomérico. 

 UNE 53548; Determinación de la deformación remanente medida al cabo de 24 h de 
una muestra de material elastomérico.  

 UNE 53548; Determinación del envejecimiento al cabo de 72 h a 100°C de una muestra 
de material elastomérico. 

 UNE 53549; Determinación de la variación de la dureza experimentada después del 
ensayo de envejecimiento de una muestra de material elastomérico. 

 UNE EN 14188-1; Productos para el sellado de juntas; Especificaciones para productos 
de sellado aplicados en caliente. 

 UNE EN 14188-2; Productos para el sellado de juntas; Especificaciones para productos 
de sellado aplicados en frio.  

 UNE EN 14188-3; Productos para el sellado de juntas; Especificaciones para juntas 
preformadas. 

Algunes  Normes ISO: 

 ISO 37; Elastómeros. Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de las 
probetas de esfuerzo-deformación en tracción.  

 ISO 188; Envejecimiento acelerado o ensayos de resistencia al calor. 

 ISO 815; Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por compresión a 
deformación constante a temperaturas  ambiente, elevadas y bajas.  

 ISO 1431-1; Elastómeros. Determinación de la resistencia al agrietamiento por ozono 
bajo condiciones estáticas. 

 ISO 3384; Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación del esfuerzo de 
relajación en compresión a temperatura ambiente y a temperaturas elevadas.  
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 ISO 2285; Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por tracción al 
alargamiento constante. 

 ISO 5893; Maquinaria para cauchos y plásticos. Descripción de las máquinas para 
ensayos de tracción, flexión y compresión de plásticos y cauchos con velocidad de 
desplazamiento constante.   

 ISO 48; Elastómeros. Determinación de la dureza en grados internacionales  de los 
elastómeros.  

 ISO 3302-1; Elastómeros. Tolerancias para artículos de goma maciza. Parte 1: 
Tolerancias dimensionales.   

 

2.13.1. NORMA UNE 53510.   

El tractament final que se li dona a una junta de dilatació, pot estar constituït per 
diferents elements de diferents materials. Si aquest acabat està fabricat a Espanya, ha 
de complir amb una normativa estatal. Una normativa que controli els valors a 
compressió, tracció, flexió, abrasament, duresa, envelliment, etc. que assoleixi el 
material. Per aquest motiu, tractar tots els aspectes als que s’ha de sotmetre el 
material, és una feina llarga i innecessària.  

Podem veure, de mà de la casa Composan, com el producte “Juntas Elastoméricas 
Armadas” en la seva fitxa tècnica, compleix amb les següents normatives; UNE 53549, 
UNE 53510, UNE 53516, UNE 53548, UNE 53558-1 i UNE EN 10024.     

Nosaltres centrarem la nostra atenció amb la norma UNE 53510, tractarem d’explicar-
la i resumir-la de tal forma que es pugui entendre quin és el funcionament dels 
assaigs, com s’han de preparar, en quins aspectes cal tenir més cura, etc. 

UNE 53510; Elastómeros. Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de las 
propiedades de esfuerzo-deformación en tracción. 

Abans d’iniciar el recorregut per la norma, explicaré en termes generals que és i com 
funciona. UNE, és l’abreviació de ; “Una Norma Española”. Són un conjunt de normes 
creades pels Comitès Tècnics de Normalització (CTN) dels que formen part totes les 
entitats i agents implicats i interessats en els treballs dels comitès. Com a regla 
general, aquests comitès solen estar formats per l’AENOR, fabricants, consumidors i 
usuaris, administració, laboratoris i centres d’investigació.    

Una volta s’ha creat la norma, aquestes tenen un període de proba de sis mesos en 
els quals són revisats públicament, per així poder ser redactades definitivament per la 
comissió, sota les sigles UNE. Clar està que periòdicament aquestes normes es van 
actualitzant.  
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Aquestes normes es numeren seguint una classificació decimal. El codi que designa 
una norma està estructurat de la següent manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Comitè Tècnic de Normalització del que depèn la norma. 

B: Número de la norma emesa pel comitè, Complementat 
per; (R) quan es tracta d’una revisió, (M) una modificació i 
(C) un complement.   

C: Any d’edició de la norma. 
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Anem docs, a tractar de conèixer la UNE 53510 “Determinación de las propiedades de 
esfuerzo deformación en tracción” 

Està constituïda per 18 blocs; 

1. Objecte i camp d’aplicació 

2. Normes per a consulta 

3. Definicions 

4. Principi del mètode 

5. Generalitats 

6. Provetes 

7. Aparells 

8. Nombre de provetes 

9. Preparació de les provetes 

10. Condicionament de les mostres i provetes 

11. Marcat de les provetes amb forma de “Halterio” 

12. Medició de les Provetes 

13. Procediment operatiu 

14. Temperatura d’assaig 

15. Càlcul dels resultats 

16. Càlcul i expressió dels resultats 

17. Informe de l’assaig 

18. Correspondència amb altres normes 

 

Molts d’aquests blocs contenen informació que no és realment essencial de ser 
exposada en aquest treball, així que en veurem resumida la seva secció. 

1. Objecte i camp d’aplicació 

Ens explica que aquesta norma descriu un mètode d’assaig per a la determinació de 
les propietats esforç - deformació en tracció de cautxús vulcanitzats y termoplàstics. 
Les propietats que se’n poden determinar són; La resistència a tracció, l’allargament a 
la ruptura, l’esforç a un allargament donat i l’allargament a un esforç donat.  
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2. Normes per a Consulta 

En el transcurs de la redacció dels assaigs, els materials, les provetes, etc. es va fent 
menció a la consulta de determinades normes. Doncs en aquest apartat apareixen 
totes les normes a les que en algun moment es fa referència.  

 UNE 534171) – Maquinaria para plásticos y caucho. Descripción de las 
máquinas para ensayos de tracción, flexión y compresión de caucho y plásticos con 
velocidad de desplazamiento constante. 

 UNE 53509 – “Elastómeros. Temperaturas, humedades y duraciones para el 
acondicionamiento y ensayos” 

 UNE 53551-1 – “Elastómeros. Preparación de muestras y probetas para 
ensayos. Parte 1. Ensayos físicos” 

 UNE 53613  –  “Elastómeros. Directrices generales para la obtención de 
temperaturas elevadas o de temperaturas inferiores a la temperatura normal, durante 
los ensayos” 

 ISO 4648 – “Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de las 
dimensiones de las probetas y productos con fines de ensayo” 

 

3. Definicions 

Per poder entendre els procediments i aplicar les formules que determinaran els valors 
finals buscats, la norma ens predefineix els següents paràmetres: 

a) Esforç a tracció 

b) Allargament 

c) Resistència a la tracció 

d) Resistència a la tracció en el punt de ruptura 

e) Allargament en la ruptura 

f) Allargament a un esforç donat 

g) Esforç a un allargament donat 

h) Esforç de tracció en fluència 

i) Allargament en fluència 

j) Longitud d’assaig d’una proveta amb forma de “halterio” 

En aquest apartat se’ns mostra gràficament on estan situats tots aquests valors, i 
quina relació hi ha entre ells. Figura 1. 
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Figura 1. Il·lustració dels termes de tracció 
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4. Principi del mètode 

Ens explica com funcionen les proves. És aquí on descobrim per primera vegada que 
hi ha dos tipus de provetes, amb forma de “halterio” i amb forma d’anell.  

El mètode que es practica és el següent: S’estiren les mostres en una màquina 
d’assaigs a tracció amb velocitat de desplaçament constant de les mordaces mòbils.  
Llavors, es prenen lectures dels valors que va assolint des del inici de l’assaig fins el 
moment en que es romp la mostra.  

 
Figura 2. Màquina d‘assaig a Tracció 

5. Generalitats 

En aquest apartat ens explica que les provetes amb forma de “halterio”y les provetes 
amb forma d’anell, no tenen perquè donar els mateixos valors. Això succeeix, 
bàsicament ja que en anells deformats, l’esforç no és uniforme en tota la seva secció 
transversal. I en provetes “halterio”, durant el laminat es produeix una anisotropia que 
en funció de si l’eix longitudinal  és paral·lel o perpendicular a la direcció del laminat, el 
valor de les mostres es veu afectat. 

En aquest mateix apartat ens recomana utilitzar unes provetes o unes altres en funció 
del valor que desitgem trobar: 

� Resistència a Tracció  

� Allargament a Ruptura  

� Allargament a un esforç donat i esforç a una allargament donat 

Es defineixen 6 tipus de provetes; “halterio” (tipus 1, 2, 3 i 4) i amb forma d’anell 
A(normal) i B (petita). 
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Mai s’han de comparar els resultats donats entre provetes de diferent tipus, i resultats 
donats per a diferents materials tot hi haver utilitzat la mateixa proveta.  

Cal tenir especial atenció en el treballs de manipulació de les provetes, ja que el 
rebaixat o polit d’aquestes, veurà afectat el resultat final. 

 

6. Provetes 

Ens descriu les característiques que han de tenir el tipus de proveta. D’ara en 
endavant només s’exposarà tota la matèria pertinent a les provetes tipus “halterio”, ja 
que tractar els dos tipus ocupa un espai massa important.  

És considera tasca suficient per a que el lector pugui entendre com funcionen els 
assaigs, veure tots els passos en un sol tipus de proveta.  

� Provetes amb forma de “halterio” 

 
Figura 3. Dimensions de la proveta amb forma de “halterio” 

El gruix normalitzat de la secció estreta ha de ser de 2,0 mm ± 0,2 mm per els tipus 1,2 
i 3 i de 1,0 mm ± 0,1 mm per el tipus 4. 

La longitud d’assaig ha d’estar d’acord amb la taula 1. Les demés dimensions s’han de 
aconseguir utilitzant un “troquel”. 

 
Taula 1. Longituds d’assaig 

 
Ens diu que per a provetes no normalitzades, per exemple aquelles preses de 
productes d’acabat, el gruix màxim de la secció estreta ha de ser pel tipus 1 de 3,0mm, 
per els tipus 2 i 3 de 2,5 mm i per el tipus 4 de 2,0 mm.  
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7. Aparells 

Ens exposa tots els aparells que són necessaris en les tasques de preparació de les 
mostres. Recordem que aquests aparells han d’estar normalitzats. 

� Troqueles y Cuchillas: (operacions varies) D’acord amb la norma UNE 53551-1 

� Micrómetro: (amida els gruixos) Conforme al mètode A de la norma ISO 4648 

� Galga cónica: (Operacions d’amidament dels gruixos amb provetes tipus anell)  

� Màquina d’assaig a tracció: D’acord amb els requisits de la norma UNE 53417. 

� Càmera Termostàtica; D’acord amb la norma 53613 

Fa una exposició de com a de ser el troquel per a l’elaboració de les provetes tipus 
“halterio”, gràfics i taula de valors: 

 
Figura 4. Troquel per a provetes amb forma de “halterio” 

 

 
Taula 2. Dimensiones de los troqueles para probetas con forma de halterio 
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8. Nombre de provetes 

Els assaigs s’han de realitzar sobre un mínim de 3 provetes. 

9. Preparació de les provetes 

Provetes “halterio” 

S’han de preparar d’acord amb els mètodes exposats a la norma UNE 53551-1. 
Aquestes provetes s’han de tallar, sempre que sigui possible, en la direcció del 
laminat. És el cas contrari, quan es vulguin estudiar els efectes anisòtrops de la 
mostra.   

10. Condicionament de les mostres i provetes 

En aquest apartat, fa especial atenció a tots aquells factors que intervenen de forma 
directa sobre les mostres. De no tenir-ne cura, els resultats de les proves es poden 
veure afectats, donant una falsa informació: 

� Temps entre la vulcanització y l’assaig. UNE 53509 

� Protecció de les mostres i provetes. (contra agents externs, sol, calor, etc.) 

� Condicionament de les mostres. UNE 53509 

� Condicionament de les provetes UNE 53509 i UNE 53613 

 

11. Marcat de les provetes amb forma de “halterio” 

S’han de realitzar dues marques equidistants del centre de la proveta i formant un 
angle recte respecte al seu eix longitudinal.  

Les provetes amb forma de “halterio” es marquen amb dues senyals (longitud 
d’assaig), tal i com es mostra en la figura 3 i s’especifica en la taula1. La proveta no es 
pot deformar durant el marcatge, de ser així, s’haurà de rebutjar.   

 

12. Medició de les Provetes 

Provetes “halterio” 

Es mesura l’espessor en el centre i a cada un dels extrems de la longitud d’assaig amb 
un micròmetre. L’àrea de la secció transversal surt de la mediana de tres amidaments. 
Ninguna d’aquestes tres mesures ha de diferir en més d’un 2% de la mediana. El gruix 
s’ha de mesurar d’acord amb la norma UNE 53551-1, aproximat a 0,05 mm.   
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13. Procediment operatiu 

Provetes “halterio” 

Es col·loca la proveta a la màquina d’assaig a tracció, assegurant-se de que els 
extrems de les provetes estan correctament subjectats, de forma que la tensió es 
distribueixi uniformement a tota la secció transversal. Si fos necessari, es monte 
l’extensòmetre. Posem en marxa la màquina i es registre contínuament el canvi de la 
longitud d’assaig i la duresa durant tot l’assaig amb una exactitud del ± 2%, tal com es 
requereix pels fins del capítol 15.     

La velocitat nominal de desplaçament de les mordaces mòbils ha de ser de 500 
mm/min per a provetes del tipus 1 i 2 i de 200 mm/min per als tipus 3 i 4.  

Qualsevol proveta que es trenqui fora de la longitud d’assaig s’ha de rebutjar i tornar a 
repetir la prova.  

 

14. Temperatura d’assaig 

Ens explica que la temperatura de l’assaig a de ser la que dictamina la norma  UNE 
53509, i que si es pretenen comparar els resultats de les proves, aquestes proves 
s’han d’haver executat a la mateixa temperatura.  

 

15. Càlcul dels resultats 

Provetes “halterio” 

a) Esforç a tracció TS, expressat en megapascals 

 

b) Esforç en tracció en el punt de ruptura TSb, expressat en megapascals  

 

c) Allargament a la ruptura Eb, expressat en percentatge 
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d) Esforç a un allargament donat Se, expressat en megapascals 

 

e) Allargament a un esforç donat Es, expressat en percentatge 

 

f) Esforç de tracció en el punt de fluència Sy, expressat en megapascals 

 

g) Allargament en el punt de fluència Ey, expressat en percentatge 

 

Significat dels símbols: 

Fb  Força en el punt de ruptura, en newtons 

Fe Força a una deformació donada, en newtons 

Fm Força màxima, en newtons 

Fy Força en el punt de fluència, en newtons 

L0 Longitud inicial entre les marques de referència, en mil·límetres 

Lb Longitud entre les marques de referència en el punt de ruptura, en mil·límetres 

Ls Longitud entre les marques de referència a un esforç donat, en mil·límetres 

Ly Longitud entre les marques de referència en el punt de fluència, en mil·límetres 

Se Esforç a un allargament donat, en megapascals 

T Gruix de la secció a la part estreta de la proveta, en mil·límetres 

W Amplada de la secció estreta del “troquel”, en mil·límetres 
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16. Càlcul i expressió dels resultats 

Quan s’està determinant més d’una propietat d’esforç – deformació en tracció amb la 
mateixa proveta, les dades de l’assaig s’han de tractar com si s’haguessin obtingut 
independentment per cada propietat i els resultats s’han de calcular com s’ha descrit 
per a cada propietat per separat.   

 

17. Informe de l’assaig 

És la informació que ha de contenir l’assaig: 

a) Una referència a aquesta norma 

b) Tots els detalls necessaris per la identificació de la mostra assajada 

c) Detalls de la proveta utilitzada 

d) La mediana de la(s) propietat(s) determinada(s), calculada(s) d’acord amb el 
capítol 15. 

e) La mediana del gruix i el nombre de provetes utilitzades 

f) La direcció relativa del laminat en la qual s’han tallat les provetes tipus “halterio”  

g) Els detalls de qualsevol preparació de la mostra, per exemple el polit. 

h) La temperatura de l’assaig 

i) La data de vulcanització 

j) La data de l’assaig 

k) Qualsevol desviació del procés especificat.  

 

18. Correspondència amb altres normes 

Ens diu que aquesta norma és tècnicament equivalent a la Norma ISO 37:1994.  
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 2.13.2. ASSAIG A TRACCIÓ  

A continuació es mostra l’assaig a tracció que es va realitzar al laboratori de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, amb la col·laboració del professor Ramón 
Sastre. Hem d’agrair la col·laboració d’Industrial Mezquita, qui ens va subministrar el 
format de les provetes halterio, ja que nosaltres no disposaven de la troqueladora 
adequada. Cal dir que el nostre assaig no es va efectuar amb les mateixes condicions 
dictaminades segons la norma UNE 53510(velocitat de la maquinària, aparell de 
mesura...), tot i això hem respectat al màxim el seu format.  

S’han sotmès assaig dos grups de provetes. Al primer grup trobem tres tipus de 
material; (NR/SBR) Estireno Butadileno, (NBR) Nitril  i (CR) Neoprè. El segon grup 
està constituït pels segellants Sikaflex-11FC i Flexible Cement, estudiats en l’apartat 
d’adherència. És en aquest punt on trobem les respectives fitxes tècniques.  

NBR 
DENOMINACIÓ NITRIL 

REFERÈNCIA G-914 

COLOR NEGRE 

PES ESPECÍFIC 1,46 

DURESA SHORE A±5 70 

CAMP DE TEMPERATURA 0C -15+90 

CARGA DE RUPTURA Kg/cm2 60 

ALLARGAMENT % 250 

COMPRESIÓ % SET(22h a 70 0C) 35 
 

CR 
DENOMINACIÓ NEOPRÈ 

REFERÈNCIA G-916 

COLOR NEGRE 

PES ESPECÍFIC 1,45 

DURESA SHORE A±5 60 

CAMP DE TEMPERATURA 0C -20+100 

CARGA DE RUPTURA Kg/cm2 43 

ALLARGAMENT % 300 

COMPRESIÓ % SET(22h a 70 0C) 35 
 

NR/SBR 
DENOMINACIÓ GOMA 

REFERÈNCIA G-900 

COLOR NEGRE 

PES ESPECÍFIC 1,60 

DURESA SHORE A±5 65 

CAMP DE TEMPERATURA 0C -25+70 

CARGA DE RUPTURA Kg/cm2 40 

ALLARGAMENT % 215 

COMPRESIÓ % SET(22h a 70 0C) 40 
Taules 1. Característiques tècniques dels materials 
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Com es tracta de dos grups on els seus components treballen de forma distinta, 
aquests elements s’estudiaran per separat. Tractant inicialment les làmines elàstiques i 
en un segon punt els segellants. 

2.13.2.1. LÀMINES ELÀSTIQUES    

Com ja s’ha dit anteriorment, per a la preparació de les provetes halterio es va 
contactar amb l’empresa Industrial Mezquita, encarregada de realitzar aquest tipus 
d’assaig. A través del cap de departament de Gestió i Qualitat, Manuel Rodriguez, vam 
obtenir el format d’assaig de les provetes. A continuació s’adjunta una foto on podem 
veure les provetes halterio amb les dimensions adequades (2 x 6 mm2 de secció, amb 
una allargaria de 115 mm) : 

 
Imatge 1. Provetes d’assaig a tracció 

 

Una volta preparades les provetes es va practicar l’assaig a tracció. La maquinària 
emprada responia a les següents característiques; Model Ibertest Elibso W, velocitat 
de desplaçament de les mordasses 250mm/min, software de reconeixement de dades 
Wintest 32. Per ampliar la informació sobre la maquinària, cal anar a la web 
(http://www.win-test.com). A continuació s’adjunta una fotografia on podem veure 
aquest aparell: 

 
               Imatge 2. Laboratori de construcció ETSAV 
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2.13.2.1.1. RESULTATS    

Practicats els assaigs sobre les 3 provetes dels diferents materials, els resultats 
obtinguts varen esser els següents; 

  Força Màxima (Kgf) Tensió màxima (Kgf/cm2) 

Neoprè 

4,1 34,17 

4,81 40,08 

4,69 39,08 

Goma 

2,74 22,83 

2,43 20,25 

2,5 20,83 

Nitril 

9,1 75,83 

11,6 96,67 

11,7 97,50 
Taula 2. Resultats de les provetes 

2.13.2.1.2. ANÀLISI DELS RESULTATS     

Com podem veure, dels materials d’assaig és el Nitril qui presenta una millor resposta, 
seguit del Neoprè i finalment de la Goma. A continuació s’adjunta una gràfica on es 
mostra aquesta diferencia de valors: 

 
Gràfica 1. Nitril, Neoprè i Goma 

 
No s’adjunta la gràfica de les tensions ja que s’obtindria el mateix dibuix lineal. Com 
podem veure al dibuix, els valors que assoleix el Nitril estan molt per damunt dels 
altres dos productes.  

 

 

 

NITRIL 

NEOPRÈ 

GOMA 
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Tal hi com veiem a les respectives fitxes tècniques aquests valors són diferents, això 
és degut entre altres factors, a que nosaltres no hem sotmès a vulcanitzat aquest 
productes, tampoc sabem sota quina norma s’han regit aquests valors i si les 
condicions d’emmagatzematge del comercial han estat les adequades.  Amb això 
podem veure com els valors que s’adjunten a la fitxa tècnica  es veuen variats amb el 
pas del temps i la incidència de l’ambient. En el cas del nitril, aquest valors han 
augmentat. 

D’altre banda, s’adjuntarà d’informació extreta per la maquinària durant l’assaig de 
cadascun dels materials, d’aquesta manera veurem totes les dates avaluades durant el 
transcurs de la prova.  
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NEOPRÈ 

 
Gràfica 2. Neoprè 

 

DADES CORRESPONENTS A LA 2º PROVETA 
Fecha de ensayo,02/06/2009 
Velocidad,250mm/min 
Escala,1 / 10 
Área,12mm2 
Fuerza máxima,4.81kgf 
Resistencia máxima,0.400Kgf/mm2 
Alargamiento porcentual de rotura (A),384.76% 
Extensión porcentual en el escalón de cedencia (Ae),58.937% 
Alargamiento porcentual no proporcional a Fm (Ag),-37.21% 
Alargamiento porcentual total a Fm (Agt),345.43% 
Alargamiento porcentual total de rotura (At),360.2% 
Extensión porcentual no proporcional,0.2% 
Extensión porcentual límite total,0.5% 
Fuerza máxima (Fm),4.81kgf 
Resistencia tracción (Rm),0.400,Kgf/mm2 
Límite elástico convencional (Rp),0.363,Kgf/mm2 
Módulo de elasticidad (E),0.105,Kgf/mm2 
Ancho,6,mm 
Espesor,2,mm 
Sección,Rectangular 
Longitud,110mm 
Límite elástico al (Tracción),0.2% 
Procedencia,ETSAV 
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NITRIL 

 
Gràfica 3. Nitril 

 

DADES CORRESPONENTS A LA 1º PROVETA 
Fecha de ensayo,02/06/2009 
Velocidad 250 mm/min 
Escala,1 / 1 
Área,12 mm2 
Fuerza màxima 9.1kgf 
Resistencia máxima,0.75,Kgf/mm2 
Alargamiento porcentual de rotura (A),503.36% 
Extensión porcentual en el escalón de cedencia (Ae),77.065% 
Alargamiento porcentual no proporcional a Fm (Ag),9.2728% 
Alargamiento porcentual total a Fm (Agt),472.41% 
Alargamiento porcentual total de rotura (At),489.38% 
Extensión porcentual no proporcional,0.2% 
Extensión porcentual límite total,0.5% 
Fuerza máxima (Fm)9.1kgf 
Resistencia tracción (Rm),0.75 Kgf/mm2 
Límite elástico convencional (Rp),0.47Kgf/mm2 
Módulo de elasticidad (E),0.16 Kgf/mm2 
Ancho,6mm 
Espesor,2mm 
Sección,Rectangular 
Longitud,110mm 
Límite elástico al (Tracción)0.2% 
Procedencia,ETSAV 
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GOMA 
 

 
Gràfica 4. Goma 

 
DADES CORRESPONENTS A LA 1º PROVETA 
Fecha de ensayo,02/06/2009 
Velocidad,250,mm/min 
Escala,1 / 10 
Área,12mm2 
Fuerza màxima 2.74kgf 
Resistencia máxima,0.228,Kgf/mm2 
Alargamiento porcentual de rotura (A),174.09,% 
Extensión porcentual en el escalón de cedencia (Ae),86.348,% 
Alargamiento porcentual no proporcional a Fm (Ag),97.276,% 
Alargamiento porcentual total a Fm (Agt),158.29,% 
Alargamiento porcentual total de rotura (At),167.8,% 
Extensión porcentual no proporcional,0.2,% 
Extensión porcentual límite total,0.5,% 
Fuerza máxima (Fm) 2.74,kgf 
Límite superior de  cedencia (ReH),0.218,Kgf/mm2 
Límite inferior de cedencia (ReL),0.218,Kgf/mm2 
Resistencia tracción (Rm),0.228,Kgf/mm2 
Límite elástico convencional (Rp),0.127,Kgf/mm2 
Módulo de elasticidad (E),0.374,Kgf/mm2 
Ancho,6 mm 
Espesor,2 mm 
Sección,Rectangular 
Longitud,110 mm 
Límite elástico al (Tracción),0.2,% 
Procedencia,ETSAV 
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Per entendre les gràfiques anteriors, tot i que apareixen moltes línies indicatives dels 
diferents paràmetres, si ens fixem en la línia blava, veurem quin és el comportament 
del material. Aquesta línia varia la seva pendent i curvatura en funció dels materials.  

Cal dir però, que l’aparell de tracció emprat en aquest assaig està dissenyat per 
assagar metalls, per això les gràfiques no es poden veure amb la resolució i zoom 
òptims per a la seva interpretació. Ja que les escales de forces de treball amb metalls 
són molt més superiors que els perfils elàstics.  Tot i això, s’han mostrat les gràfiques 
amb la major resolució possible del programa.  

En definitiva i com ja havíem aventurat anteriorment, dels assaigs realitzats al primer 
grup de provetes, trobem com el Nitril presenta els majors valors de tracció, seguits pel 
Neoprè i finalment per la Goma. 

 

2.13.2.2. SEGELLANTS     

Passem ara a tractar el segon grup de provetes, els segellants. En aquest cas, havíem 
de trobar un sistema de motllura que ens permetés generar un element de secció 
constat en tot el seu recorregut. Recordem que en l’aplicació dels segellants, aquests 
es presenten en un estat plàstic o fins i tot en el cas del Flexible Cement, líquid viscós. 
Per aquest motiu varem dissenyar un taulell amb uns relleus que marcaven l’ample de 
la secció: 

 
Imatge 3. Motlle dels segellants  

Hem de pensar que els productes segellants tenen un temps d’assecat. Com a norma 
general ens movem entre les 24 hores per cada 3 mil·límetres d’espessor. En aquest 
cas, l’abocament de les provetes es va realitzar el dia 29/05/2009 i la seva extracció no 
va tenir lloc fins el dia 02/06/2009, assegurant-ne l’assecat.    

A continuació es mostren diverses fotografies pertinents als moments d’abocament 
dels productes segellants. Com veurem, al final es varen obtenir diverses tires de 
geometria específica amb les quals varem poder dur a terme l’assaig de tracció prèvia 
preparació de les provetes: 
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Imatge 4. Preparació del segellants 

 

 

2.13.2.2.1. RESULTATS    

Una volta preparades, es varen assajar a tracció de la mateixa forma que havíem fet 
anteriorment amb el 1º grup de provetes. Les provetes tenien una secció de 14 x 6 mm 
i una allargaria de 11 cm. Els resultats d’aquestes proves són els següents:  

  

Força Màxima (Kgf) Tensió màxima (Kgf/cm2) 

Sikaflex-11FC 

10,5 12,50 

9,8 11,67 

8,21 9,77 

Flexible Cement 

17,4 20,71 

20,3 24,17 

17,8 21,19 

Taula 3. Resultats dels segellants a tracció 
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2.13.2.2.2 ANÀLISI DELS RESULTATS     

Com podem veure les provetes corresponents al Flexible Cement donen valors molt 
superiors que en el cas del Sikaflex-11FC, inclòs arriba a duplicar-se. En aquest cas, 
durant els assaigs varem observar com els productes manifestaven una conducta de 
trencament distinta. Doncs mentre el Sikaflex-11FC abans de trencar-se assolia 
elevats percentatges d’allargament, generant una ruptura força elàstica, el Flexible 
Cement es manifestava distintament, assolint poca deformació abans de la ruptura, és 
a dir que aquest segon presentava una conducta de trencament més fràgil.  

 

A continuació s’adjunta la gràfica pertinent a les forces màximes que els materials han 
estat capaços d’assolir: 

 

 
Gràfica 5. Forces màximes dels segellants 

 

Com ja havíem vist a les taules anteriors, el Flexible Cement assoleix uns valors molt 
per damunt del Sikaflex -11FC. Quedant demostrat que el producte bicomponent és en 
aquests moments la millor opció, tot i que no presenti elevats percentatges 
d’allargament.  

Tal hi com havíem realitzat amb el 1º grup de provetes, a continuació s’adjuntaran els 
valors extrets per la maquinaria d’assaig, on podrem veure les gràfiques pertinents al 
comportament dels productes durant l’esforç constant de tracció.   
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FLEXIBLE CEMENT 

 
Gràfica 6. Flexible Cement 

 
DADES CORRESPONENTS A LA 2º PROVETA 
Fecha de ensayo 02/06/2009 
Velocidad 250 mm/min 
Escala 1 / 1 
Área 84mm2 
Fuerza màxima 17.4 kgf 
Resistencia màxima 0.196 Kgf/mm2 
Alargamiento porcentual de rotura (A) 79.209% 
Extensión porcentual en el escalón de cedencia (Ae) 5.7768% 
Alargamiento porcentual no proporcional a Fm (Ag)20.62% 
Alargamiento porcentual total a Fm (Agt)58.976% 
Alargamiento porcentual total de rotura (At)82.079% 
Extensión porcentual no proporcional 0.2% 
Extensión porcentual límite total 0.5% 
Fuerza máxima (Fm)17.4 kgf 
Resistencia tracción (Rm) 0.196 Kgf/mm2 
Límite elástico convencional (Rp) 0.106 Kgf/mm2 
Módulo de elasticidad (E) 0.511 Kgf/mm2 
Ancho,14 mm 
Espesor 6 mm 
Sección,Rectangular 
Longitud 110 mm 
Límite elástico al (Tracción) 0.2% 
Coeficiente de estricción (Z) 0.0022% 
Procedencia,ETSAV 
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SIKAFLEX -11FC 

 
Gràfica 7. Sikaflex-11FC 

DADES CORRESPONENTS A LA 2º PROVETA 
Fecha de ensayo 02/06/2009 
Velocidad 250 mm/min 
Escala,1 / 1 
Área 84 mm2 
Fuerza máxima,9.8 kgf 
Resistencia màxima 0.104 Kgf/mm2 
Alargamiento porcentual de rotura (A) 678.21% 
Extensión porcentual en el escalón de cedencia (Ae) 17.993% 
Alargamiento porcentual no proporcional a Fm (Ag) 450.25% 
Alargamiento porcentual total a Fm (Agt) 527.64% 
Alargamiento porcentual total de rotura (At) 748.29% 
Extensión porcentual no proporcional 0.2% 
Extensión porcentual límite total 0.5% 
Fuerza máxima (Fm) 9.8kgf 
Límite superior de  cedencia (ReH) 0.090Kgf/mm2 
Límite inferior de cedencia (ReL) 0.090Kgf/mm2 
Resistencia tracción (Rm) 0.104Kgf/mm2 
Límite elástico convencional (Rp) 0.055Kgf/mm2 
Módulo de elasticidad (E) 0.135Kgf/mm2 
Ancho 14mm 
Espesor 6mm 
Sección Rectangular 
Longitud 110mm 
Límite elástico al (Tracción) 0.2,% 
Coeficiente de estricción (Z) -0.0002% 
Procedencia ETSAV 
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Com podem veure les gràfiques anteriors presenten un grafisme molt diferent. Hem 
d’observar, com en el cas del Sikaflex-11FC aquest arriba a suportar un allargament 
percentual de trencament del 678’21 %, mentre que el Flexible Cement tan sols 
assoleix el 79’209%. De totes formes són valors vàlids per les circumstàncies que es 
puguin donar en les juntes de dilatació.  

Retornant al que havíem vist en l’apartat de patologia, situacions on l’acabat de junta 
de dilatació (segellants), no es desprenien pels costats sinó que es trencaven pel mig, 
recordem aquesta situació mitjançant la següent imatge;  

 
Imatge 5. Trencament del segellant pel tram central 

Davant d’aquesta situació veiem que el producte aplicat en la junta, a presentat un 
elevat grau d’adherència amb les superfícies d’aplicació, respecte al seu 
comportament a tracció, o més ben dit el seu comportament elàstic.  Arribats a aquest 
punt veiem com aquestes situacions no tenen perquè estar lligades amb les 
característiques de resistència a tracció, sinó al seu comportament de deformació 
davant del trencament. 

Sense anar més lluny, si mirem el comportament dels dos productes assajats, en el 
cas del Flexible Cement veiem com es tolera certa deformació abans de la ruptura, 
mentre que en el cas del Sikaflex-11FC aquesta deformació assoleix valors molt 
elevats. Però en el primer cas el producte presenta una millor resposta davant dels 
esforços de tracció.  

D’altre banda, hem de tenir cura amb l’aplicació dels productes segellants, ja que si 
aquests són aplicats en peces de revestiments que generen petits esforços de tracció, 
ens podríem trobar el cas on les peces no són capaces de contraure’s degut a que el 
segellant esta dificultant aquesta tasca, generant-li una possible lesió. Per aquest 
motiu, hem de garantir sempre que el producte segellant és l’adequat per a les peces 
en que s’aplica. 

En definitiva els productes d’acabat de junta mitjançant segellant, han de presentar un 
elevat comportament d’adherència per tal d’evitar-ne el seu despreniment, a l’hora no 
serà necessari que aquests sistemes generin un elevat esforç de tracció, sempre i 
quan aquests siguin capaços d’assolir importants percentatges d’allargament davant la 
ruptura. Ens interessa que un segellant sigui capaç d’allargar-se x cm i que tan sols 
pugui suportar 1 kgf de força a tracció, sempre i quan sigui capaç de generar un elevat 
comportament d’adherència. Ja que no ens serveix de res tenir un producte que sigui 
capaç de suportar elevats valors de tracció, si abans de la seva ruptura aquest no és 
capaç d’acceptar certa deformació.  És a dir, que hauríem de treballar amb productes 
molt elàstics, que presentin un elevat rendiment d’adherència.   
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D’aquesta manera, veiem com el factor elàstic és clarament assolit pel SikaFlex -11C, 
el qual en els assaigs ha arribat al 678,21% d’allargament davant la ruptura. Mentre 
que el millor comportament d’adherència ha estat encapçalat pel Flexible Cement amb 
un valor màxim de 406 kgf/cm2 davant del formigó. 

En definitiva, no serveix de res tenir un producte amb altes prestacions en algun 
d’aquests dos aspectes, sinó que la millor solució (encara inexistent al mercat), es 
troba en l’equilibri d’aquests valors.   

De forma general, durant la realització d’aquest projecte em vist com les cases 
comercials que trobem al mercat nacional, garanteixen la qualitat del seus productes a 
través d’una normativa europea (ISO), o bé una normativa adaptada a les 
circumstancies del país on es troba el fabricant (per exemple els DIN-Alemanya).  

Observant com Espanya es troba en una situació bastant endarrerida en aquest 
aspecte. Tot i que cal dir, que existeixen diversos moviments amb voluntat de canvi 
per l’actualització a nivell estatal de la normativa del junt. Estem parlant de l’empresa 
Composan, qui actualment es troba en fase d’elaboració junt amb l’Institut de Ciències 
Eduardo Torroja, d’una normativa d’assaig dels acabats de junta.  

Per tal d’aportar el nostre granet d’ajuda en aquesta tasca, i a través de l’experiència 
que s’ha obtingut amb el tracte de les  diferents lesions en les juntes de dilatació i els 
seus acabats, varem proposar dos sistemes d’assaig per a la determinació del 
comportament dels materials sotmesos a l’activitat del junt. Com veurem a continuació, 
aquests assaigs són la deformació romanent dels perfils sotmesos a compressió i 
l’adherència dels materials de segellat en diverses superfícies de treball.   

En aquesta mateixa tasca, s’ha realitzat l’assaig a tracció UNE 53510 dels materials 
elàstics d’acabat de junta. Veient així, quins són els resultats que s’obtenen, mostrant 
quin és el procediment que segueixen les empreses per l’aprovació dels seus 
productes.   

Dit això, ja estem en posició de veure com s’ha realitzat aquesta tasca pels diferents 
assaigs, coneixent quines han estat les determinacions finals de cadascun d’ells.  
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2.13.3. DEFORMACIÓ ROMANENT  PER COMPRESSIÓ 

Amb aquest assaig es pretén conèixer el comportament dels materials d’acabat de 
junta, exactament dels cordons elàstics, sotmesos a una deformació determinada. 

Per a l’elaboració d’una part de l’assaig ens hem recolzat en alguns dels principis i 
processos especificats a la norma UNE 53511 “ Determinación de la deformación 
remanente por compresión a deformación constante a temperaturas ambiente, 
elevadas o bajas”.  

Aquesta norma experimenta la compressió sobre els elastòmers, en el sentit 
longitudinal de la peça, veure l’esquema següent.   

 
Figura 1. Sentit dels esforços  

 
És cert que els materials pateixen canvis dimensionals en tots els seus sentis, però és 
més cert, que aquest canvis dimensionals afectaran sobretot al sentit transversal de la 
peça. Com ja s’ha dit anteriorment, en aquest punt es tracten els acabats en forma de 
cordó. Per tal de simular un assaig on es donin totes les circumstancies que en un 
futur podran determinar el comportament de l’acabat, es va decidir canviar la direcció 
dels esforços i estudiar el perfil en els dos sentits. Aquesta és la nova distribució de les 
tensions: 

 
Figura 2. Sentit dels esforços  

 
D’aquesta forma trobem com l’assaig és més proper a la situació que en un futur els 
perfils es trobaran en les juntes. Ja que aquestes experimenten en un major grau les 
deformacions en el sentit transversal al recorregut de la peça, i no pas en el sentit 
transversal a la seva secció circular. 
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OBJECTIU DE L’ASSAIG 
Es tracta de determinar el comportament dels materials per tal de conèixer la seva 
resposta davant els esforços anteriorment descrits. A partir de l’obtenció de les dates, 
es podrà fer una comparativa dels resultats entre les diferents provetes per tal de 
veure quines tenen un millor comportament als esforços.  

PROVETES 
S’han sotmès a assaig tres provetes de dos materials diferents, neoprè (Cloroprè) i 
EPDM (Etilè Propilè Diè tipus M). Ens varem proveir del material al centre comercial 
Servei Estació, qui tan sols ens va poder prestar la fitxa tècnica del neoprè; 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CORDÓ DE NEOPRÈ 

REFERÈNCIA CORDÓ 

BASE NEOPRÈ 

DENSIDAD S/NORMA S/M/CQ/08 0'16/0,56 

ABSORCIÓ D'AIGUA S/NORMA S/M/CQ/09 5% 

ALLARGAMENT DE RUPTURA S/NORMA S/M/CQ/07 5% 

TEMPERATURA CONTINUA -400C/+800C 

TEMPERATURA INTERMITENT  +950C 

DURESA SHORE 00 35-45 

Taula 1. Característiques tècniques  
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Imatge 1. Neoprè: perfil elàstic de geometria cilíndrica, amb un diàmetre de 20 mm 

 
 Imatge 2. EPDM; Perfil elàstic de geometria cilíndrica, amb un diàmetre de 13 mm 

 
Imatge 3. EPDM; Perfil elàstic de secció quadrada, de 25 X 25 mm de secció 
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EINES I ESTRIS NECESSARIS 
Sergent 
És l’element mitjançant el qual realitzem l’esforç de compressió gràcies al qual la 
proveta es deforma el percentatge desitjat en cada cas.  

  
Peu de rei digital 
És l’aparell de mesura amb lectura digital, mitjançant el qual es prenen tots els valors 
de les mostres abans i desprès de l’assaig. Amb precisió de centèsimes de mil·límetre.  

Perfils metàl·lics 
Són les platines empleades per a garantir la distribució uniforme dels esforços a 
compressió generats sobre les provetes mitjançant els sergent. Mai han d’alterar-se 
durant l’exposició a la cambra tèrmica. Dimensions (110X40X10) mm. 

Làmines metàl·liques separadores 
Són làmines metàl·liques que serveixen per determinar la compressió a la que s’ha de 
sotmetre la proveta. Tenen un mil·límetre de gruix i van executades a l’extrem dels 
perfils metàl·lics. En funció de la proveta, es disposaran més o menys làmines 
separadores.  
    
Cambra tèrmica 
És l’aparell on es situen les provetes per tal de determinar la temperatura a la qual s’ha 
de sotmetre l’assaig.   

Utensilis pel tractament de les mostres 
Són tots aquells aparells que es fan servir per a la preparació de les provetes i la presa 
de dates, regles, tisores, cúters, papers, ordenadors... 
 

METODOLOGIA D’ASSAIG 
Per a la repartició uniforme dels esforços, es van haver d’utilitzar uns perfils metàl·lics 
de secció rectangular. El gruix d’aquests havia d’esser el suficient com per garantir la 
manca de deformació durant la seva compressió.  

Primerament s’han de preparar les provetes amb les respectives mesures d’assaig, 
recordem que en aquest assaig es van sotmetre les provetes a dos sentits de 
compressió, longitudinal i transversal, com ja s’ha dit anteriorment. 

Com podem veure a la fotografia següent, presa en el laboratori de materials de 
l’Escola Politènica Superior d’Edificació de Barcelona, s’estan preparant els perfils 
elàstics que posteriorment es situaran a l’interior de les platines metàl·liques.   

Durant aquest procés, s’havia de tenir especial cura amb el retallat de les mostres, ja 
que la superfície d’aquestes havia de quedar llisa per a la repartició uniforme del 
esforços. Una incorrecta preparació d’aquestes provetes podria representar l’obtenció 
de valors erronis, rebutjant els resultats dels assaigs.   
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Imatge 4. Preparació de les provetes al laboratori de l’EPSEB 

 

A continuació es mostra el retallat de les provetes. A la imatge inferior dreta es pot 
apreciar la superfície de la proveta una volta tallada, completament plana. És en 
aquesta mateixa fotografia, on podem observar la inclinació de la superfície rebutjada.  

            
Imatge 5. Retall de les provetes per garantir una superfície plana 

 
A la fotografia següent es mostren les provetes una volta retallades, llestes per a 
començar l’assaig: 

 
Imatge 6. Provetes sotmeses a l’assaig 
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Com s’ha dit anteriorment, l’assaig es troba dividit en dues parts paral·leles, ja que els 
esforços longitudinals i transversals s’estudien per separat. Per aquest motiu veurem 
com de cada material s’efectuen dues provetes, una per a cada tipus d’esforç.  

Una volta les provetes estan preparades, es disposen entre les dues platines 
metàl·liques a mode de premsa. La pressió s’aconsegueix mitjançant la disposició dels 
sergents. 

 
Imatge 7. Sistema de premsat  

Per tal de marcar el límit d’aquesta compressió, cada proveta consta d’un nombre 
determinat de planxes metàl·liques.  A la fotografia superior, aquestes planxes estan 
situades en els extrems de les platines. Cada planxa té un mil·límetre de gruix, en 
funció de les provetes i l’esforç que s’està estudiant, augmentarem o disminuirem el 
número de planxes. En aquest cas es disposen 7 làmines.  

 
Imatge 8. Gruix de les planxes metàl·liques, 1mm  
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Una volta les provetes estan preparades, s’esclafa la cambra tèrmica a la temperatura 
desitjada segons l’assaig. Assolida aquesta temperatura, s’introdueixen al seu interior 
deixant-les el període de temps pertinent. En aquest cas, s’ha sotmès a estudi un grup 
de 6 provetes durant un període de 72 hores i una temperatura de 45ºC.  

A continuació es mostren imatges d’instants abans del inici de l’assaig amb un temps 
d’exposició de 72 hores.  Podem veure com és la disposició de les provetes a dins del 
la cambra tèrmica.  

    
Imatge 9. Situació de les provetes durant l’assaig 

Es prenen mides de totes les provetes abans i després de l’assaig, ja que cal 
corroborar que les planxes metàl·liques no han variat el seu volum.  

Cada proveta es comprimeix per valor del 40 - 45% de la seva dimensió inicial, en 
funció de la direcció de compressió. Anem a veure quins són aquests valors en funció 
de l’assaig i les provetes: 

 

ASSAIG TRANSVERSAL 

PROVETA L. INICIAL L. REDUÏDA (40%) 
Neoprè    20 mm 12 mm 

EPDM   (Circular) 13 mm 8 mm 

EPDM  (Quadrat) 25 mm 15 mm 
       Taula 2. Longituds de les provetes      

Les longituds reduïdes són aquelles a les quals s’arriba mitjançant la disposició de les 
làmines metàl·liques entre les platines de ferro.  

A continuació es mostren les longituds inicials de les provetes en el seu estudi 
longitudinal. En aquest cas, es permet una tolerància de ±2 mm de separació entre la 
mitjana adoptada, 15 mm. En tot cas, la longitud reduïda per aquestes provetes 
sempre serà la mateixa, el 55%, l’equivalent a 8 làmines separadores, és a dir 8 mm.  
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ASSAIG LONGITUDINAL: 

PROVETA 
LONGITUD (mm) 

L. INICIAL  L. REDUÏDA UN 45% 

Neoprè   

15'59 8 

17 8 

16'82 8 

15'36 8 

15'98 8 

EPDM   
(Circular) 

15'37 8 

13'53 8 

13'55 8 

14'44 8 

14'38 8 

EPDM  
(Quadrat) 

14'84 8 

15'74 8 

16'45 8 

16'12 8 
Taula 3. Longituds de les provetes  

 

2.13.3.1. RESULTATS    

La primera prova es va realitzar el 22/05/2009 a les 18:48 hores de la tarda, amb una 
temperatura d’exposició de 45ºC i un temps d’assaig de 72 hores. Els resultats que es 
varen anotar el dilluns 25/05/2009 són el següents: 

 

ASSAIG TRANSVERSAL 

PROVETA 

LONGITUD (mm) 

L. INICIAL (ho) L. REDUÏDA (40%) (hs) L. FINAL (hf) 

Neoprè   
20 12 14,67 
20 12 14,64 
20 12 14,87 

EPDM   (Circular) 
13 8 12,25 
13 8 12,25 
13 8 12,08 

EPDM  (Quadrat) 
25 15 22,07 
25 15 22,17 
25 15 22,21 

Taula 4. Longituds d’assaig 
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ASSAIG LONGITUDINAL: 

PROVETA 
LONGITUD (mm) 

L. INICIAL (ho) L. REDUÏDA UN 45% (hs) L. FINAL (hf) (ho - hf) 

Neoprè   

15,59 8 10,79 4,8 

17 8 10,5 6,5 

16,82 8 10,91 5,91 

15,36 8 10,82 4,54 

15,98 8 10,6 5,38 

EPDM   (Circular) 

15,37 8 14,93 0,44 

13,53 8 12,76 0,77 

13,55 8 12,87 0,68 

14,44 8 12,6 1,84 

14,38 8 13,47 0,91 

EPDM  (Quadrat) 

14,84 8 14,71 0,13 

15,74 8 15 0,74 

16,45 8 15,8 0,65 

16,12 8 13,51 2,61 

15,5 8 14,5 1 
Taula 5. Longituds d’assaig 

  

Recordem que després de l’assaig, les provetes s’havien de deixar reposar durant 30 
minuts. Transcorregut aquest temps, es varen anotar totes les dates mostrades 
anteriorment.  

A simple vista, podíem apreciar com els materials havien patit un canvi dimensional. 
Les provetes d’assaig transversal havien adoptat una nova postura, les que inicialment 
eren de secció circular ara eren de secció el·líptica, com podem veure a continuació; 

 
Imatge 10. Secció resultant de les provetes 

 

Les provetes d’assaig longitudinal també varen córrer la mateixa sort, però en aquest 
cas, la manifestació era diferent. Doncs podíem veure com la seva superfície 
presentava un abundant nombre d’arrugues, tal i com es pot apreciar a la fotografia 
següent: 
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Imatge 11. Superfície resultant dels esforços. 

 

Les dues fotografies anteriors corresponen a les provetes de neoprè de ø 20 mm. 

 

2.13.3.2. ANÀLISI DELS RESULTATS     
 

Una volta mesurades les longituds finals de les provetes i aplicades les pertinents 
equacions, els resultats obtinguts són els següents:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aconseguir aquests valors ens varem servir del programa informàtic Excel. Una 
volta coneguts els percentatges de C. Romanent de cada proveta, es va cercar la 
mitjana d’aquests valors per a cada material. Calculant també la respectiva desviació 
tipus. Observant els resultats, podríem dir que el neoprè respon de forma plàstica, 
mentre que l’EPDM presenta una deformació més elàstica.    

Hem de dir que aquests valors són similars en els dos sentits d’aplicació dels esforços. 
Tot hi que en el cas de l’EPDM de secció quadrada, el valor de compressió romanent 
transversal es veu augmentat més d’un 50%. Aquesta variació es pot veure motivada 
per la direcció del seu laminat.   

PROVETA 
% COMPRESSIÓ ROMANENT 

TRANSVERSAL LONGITUDINAL 

NEOPRÈ   65,917 66,31 

EPDM   (Circular) 16,133 14,996 

EPDM  (Quadrat) 28,500 12,926 

Taula 6. Percentatges de compressió romanent 
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Els materials  que presenten un millor comportament durant l’assaig, són aquells qui 
tenen un valor vaig de Deformació R., ja que com major sigui aquest, voldrà dir que 
menys recuperació dimensional tenen.  

Doncs sigui quin sigui el sentit d’aplicació dels esforços, el neoprè  sempre es troba 
situat al darrera dels perfils d’EPDM. Per contra partida, podem veure que el neoprè 
presenta un millor comportament davant els esforços transversals, assolint un valor 
menor. Mentre que amb els perfils d’EPDM passa tot el contrari.  Recordem que a les 
juntes de dilatació ens interessa que els materials presentin un valor vaig de D.R. 
sobretot en el sentit transversal.  

Les representacions gràfiques que s’adjunten a continuació ens serviran per veure 
amb més claredat quin és el comportament dels materials: 

Les dues primeres gràfiques corresponen a la variació dimensional dels materials una 
volta realitzat l’assaig. A l’eix de les “X” trobem les mesures que s’han realitzat a les 
provetes, en funció del sentit d’aplicació dels esforços trobem un major o menor 
nombre de dades.  

 

Gràfica 1. Variacions transversals  

 
Podem veure com els valors per els perfils de neoprè i EPDM de secció quadrada són 
més dispersos que l’EPDM de secció circular. En aquest cas l’EPDM de Ø13mm ha 
estat la proveta que menor variació ha experimentat. 

Seguint amb la mateixa filosofia, a la gràfica següent es mostren els valors 
corresponents als esforços longitudinals. En aquest cas podem veure com és l’EPDM 
de secció quadrada qui presenta una menor variació dels valors, tot hi que trobem un 
valor extrem situat als  13,51 mm.  

NEOPRÈ EPDM-O EPDM-O  
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Gràfica 2. Variacions longitudinals 

 

Finalment, s’adjunten les representacions pertinents als percentatges finals de 
Deformació romanent dels materials. 

A la gràfica següent, sentit transversal dels esforços, podem veure com el neoprè 
assoleix el màxim valor, seguit de l’EPDM de secció quadrada. En aquest cas, l’EPDM 
de secció circular presenta un millor comportament, assolint un percentatge del 
16,13%.     

 

Gràfica 3. Percentatges de deformacions romanents transversals 

En aquest cas la situació varia. Tal i com havíem dit anteriorment, en funció del sentit 
d’aplicació dels esforços el comportament dels perfils d’EPDM es veuen modificats. 
Doncs ara és l’EPDM de secció quadrada qui presenta el millor comportament, assolint 
el 12,92%, quedant relativament a prop d’aquest valor el perfil de secció circular amb 
un 14,99%.   

NEOPRÈ EPDM-O EPDM-O  

NEOPRÈ EPDM-O EPDM-O  
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Gràfica 3. Percentatges de deformacions romanents transversals 

 

Per finalitzar, cal dir que la situació que es produeix a la realitat equivaldria als 
esforços practicats en el sentit transversal de la mostra. D’aquesta forma, veiem com 
és l’EPDM (circular) qui presenta un millor comportament. A mode d’hipòtesis, podríem 
dir que la geometria de la mostra ha influït en la obtenció dels resultats, ja que la 
transmissió de càrregues que es produeix en una secció circular és diferent que en el 
cas de la secció quadrada.     
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2.13.4. DETERMINACIÓ DE L’ADHERÈNCIA DELS SEGELLANTS 

Per a la realització d’aquest assaig ens farem servir del provador d’adherència digital 
KN-10 comercialitzat per la casa NEURTEK S.A.(www.neurtek.com).  

 
Imatge 1. Aparell de mesura 

El producte compleix amb les normes UNE EN 24624, ISO 4624-78 i ASTM D 4541-95 
(sufrideres Ø20mm.) i normes NF P34501/301 i NF P34601/602 (sufrideres Ø50mm.), 
nosaltres treballarem amb sufrideres de  Ø50mm.  

Aquest provador està dissenyat per medir la força d’adherència de tot tipus de 
revestiments mitjançant la tracció, mesurant en Kg la força requerida per separar una 
sufridera d’una petita superfície del revestiment fora del material base.   

Les sufrideres són petits cilindres de diàmetres normalitzats, que mitjançant els 
respectius segellants es connecten a les superfícies d’assaig. Aquestes tenen una 
rosca per tal de rebre el pern connector, qui transmet els esforços de les superfícies de 
fixació a l’aparell de mesura.  

    
Imatge 2. Sufrideres i element connector 
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La força de tracció es genera mitjançant el gir manual d’una roda pernada que es troba 
al darrera de l’aparell de mesura. Practicant el gir d’aquesta rosca aconseguim 
provocar el desplaçament vertical d’un pistó, fet que consegüentment provoca la 
tracció del segellant. Tal i com es mostra a continuació. 

 

    
Imatge 3. Funcionament de l’aparell de mesura, pistó. 

 

Una volta preparada la superfície d’assaig, s’uneix la sufridera al revestiment i 
s’introdueix al capçal de tracció del instrument mitjançant el pern connector. S’aplica la 
força de tracció, essent aquesta visualitzada en tot moment en el la pantalla digital de 
l’aparell. El provador d’adherència reté el valor màxim, indicant la força necessària per 
separar la sufridera del parament.  

L’aparell té una escala de mesures de 5 a 1000 Kg, és a dir, que comença a realitzar 
les lectures dels esforços quan aquests sobrepassen els 5 kg, arribant com a valor 
màxim de lectura els 1000 Kg.  

Una volta executat l’assaig i anotats els resultats dels valors obtinguts, apliquem la 
següent formula, la qual ens relaciona l’esforç per unitat de superfície. Fórmula vàlida 
per a sufrideres de Ø50 mm.  
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Cal dir, que l’aparell ens proporciona una taula de conversions on podem trobar 
directament aquest valor sense haver de realitzar cap operació. Clar que aquesta taula 
només contempla resultats sencers;  

 
Taula 1. Relació de les tensions segons els diàmetres de les sufrideres.  
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Durant la realització de l’assaig les provetes sens poden trencar per tres llocs 
diferents, la qual cosa determinarà el rebuig o no dels respectius valors.  

 
Figura 1. Posicions de trencament o despreniment de l’assaig 

 

- Quan la mostra sens desprèn de la sufridera quedant el producte en la 
superfície d’assaig, formigó, ceràmica, fusta, etc. s’ha de rebutjar el resultat i tronar a 
realitzar l’assaig. (ha d’esser un despreniment total) 

 - Quan la mostra sens desprèn de la superfície d’assaig, formigó, ceràmica, 
fusta, etc. significa que el producte no presenta un bon comportament en front l’acabat. 

 - Quan la mostra sens trenca pel mig del material d’assaig, vol dir que aquest 
presenta una manca de cohesió. Ruptura cohesiva.  

Durant la realització de l’assaig varem experimentar el dos primers casos, on el 
producte es desprèn de la sufridera o de la superfície d’assaig. Aquests resultats es 
mostren més endavant.  

En aquest cas s’han sotmès a assaig dos productes, el segellant Sikaflex -11FC 
comercialitzat per la casa SIKA (www.sika.com), i el bicomponent Flexible Cement 
comercialitzar per la casa COMACE (www.comaceimport.com) .   

       
Imatge 4. Productes segellants sotmesos a assaig. 
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Segons el fabricant, l’adherència del Sikaflex -11FC està determinada segons la norma 
UNE 53-623-88/4. La norma classifica l’adherència en dos blocs; excel·lent o apte, en 
vers de realitzar una classificació en funció dels valors de les resistències.  

Aquest ens va proporcionar dades aproximades de quins haurien d’esser els valors 
dels resultats segons el material d’assaig. Doncs de forma genèrica aquest producte 
ens pot arribar a suportar esforços de 30-40 Kg/cm2 amb ruptura cohesiva del material. 
Tot i això, els valors que s’obtenen del treball amb la fusta, formigó i ceràmica solen 
oscil·lar entre els 6Kg/cm2.  

Aquestes són algunes de les característiques del producte Sikaflex -11FC: 

 

Com podem observar a l’apartat d’adherència, no es descriu cap valor sinó que hi ha 
una nota indicativa del comportament del producte enfront d’alguns materials. Tal hi 
com dèiem abans aquesta és la forma d’expressió contemplada per la norma UNE 53-
623-88/4.     
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D’altre banda, a la fitxa tècnica del producte bicomponent Flexible Cement hi podem 
observar com a l’apartat d’adherència hi trobem uns valors extrets de la norma 
ASTMD903. En aquest cas es mostren uns valors concrets, a continuació s’adjunta la 
fitxa tècnica del producte:  

 

Per a la realització d’aquest assaig havíem de preparar les provetes amb suficient 
temps com per garantir l’assecat del producte, per aquest motiu les provetes es varen 
preparar el dia 29/05/2009, mentre que l’assaig no va tenir lloc fins el dia 02/06/2009.  

Fotografies executades durant el procés de preparació de les provetes. Cal dir que per 
l’aplicació del producte bicomponent Flexible Cement, varem comptar amb la mà 
d’obra especialitzada (Valentí Centelles Oliveres) cortesia de la casa COMACE. 

        
Imatge 5. Operari especialitzat, aplicant el producte segellant 
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2.13.4.1. RESULTATS      

Assajades totes les provetes, els resultats obtinguts varen ser els següents:  

Sikaflex-11FC 

PROVETA Força màquina Kgf 
Sufridera 50 mm 

 Kgf/cm2 MPascals 

FORMIGÓ 
1.1.1 148 7,54 0,74 
1.1.2 146 7,44 0,73 
1.1.3 128 6,52 0,64 

CERÀMICA 
1.2.1 226 11,51 1,13 
1.2.2 210 10,70 1,05 
1.2.3 202 10,29 1,01 

FUSTA 
1.3.1 172 8,76 0,86 
1.3.2 222 11,31 1,11 
1.3.3 198 10,08 0,99 
Taula 2. Resultats de les proves d’adherència Sikaflex-11FC 

Flexible Cement 

FLEXIBLE CEMENT Força màquina Kgf 
Sufridera 50 mm 

 Kgf/cm2 MPascals 

FORMIGÓ 
2.1.1 406 20,68 2,03 
2.1.2 396 20,17 1,98 
2.1.3 304 15,48 1,52 

CERÀMICA 
2.2.1 372 18,95 1,86 
2.2.2 352 17,93 1,76 
2.2.3 388 19,76 1,94 

FUSTA 
2.3.1 112 5,70 0,56 
2.3.2 302 15,38 1,51 
2.3.3 232 11,82 1,16 

Taula 3. Resultats de les proves d’adherència Flexible Cement 

 

2.13.4.2. ANÀLISI DELS RESULTATS     

Durant la realització de l’assaig, varem obtenir resultats on les provetes sens varen 
rompre pels tres punts mencionats al inici d’aquest apartat. Com s’havia dit 
anteriorment, quan el material d’assaig se’ns desprèn de la sufridera el resultat 
obtingut de la prova s’havia de rebutjar. Però en aquest cas, els valors amb els quals 
es treballen, resistències de fins a 112 Kgf, són tan elevats que resulta innecessari 
rebutjar la mostra. Per aquest motiu, podem donar com a vàlids tots els resultats. 

Com veurem a continuació, hi ha casos on el material manifesta un millor 
comportament d’adherència amb la sufridera, separant-se totalment de la superfície 
d’assaig. D’altra banda, veurem situacions on el segellant ha generat una resposta 
contrària. En tot cas, moltes d’aquestes situacions s’hauran produït gràcies a la 
porositat de la superfície d’assaig, ja que a major porositat major adherència. Per això 
s’ha vist necessari realitzar l’assaig de porositat sobre les superfícies d’aplicació. 
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A continuació es mostren les provetes una volta assajades amb els respectius valors.  

                                                                          

 
Imatge 6. Estat final de les provetes una volta assajades 

 

                                                                      

 
Imatge 7. Estat final de les provetes una volta assajades 

SIKAFLEX-11FC Força màquina Kgf 

FORMIGÓ 
1.1.1 148 
1.1.2 146 
1.1.3 128 

Taula 4. Forces resultants  

Aquestes provetes presenten una major 
adherència amb la sufridera que amb la 
superfície d’assaig.   

SIKAFLEX-11FC Força màquina Kgf 

CERÀMICA 
1.2.1 226 
1.2.2 210 
1.2.3 202 

Taula 5. Forces resultants  

Aquestes provetes presenten una major 
adherència amb la superfície d’assaig 
que amb la sufridera. Tan sols trobem un 
cas on part del producte ha quedat 
adherit a la sufridera.  
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Imatge 8. Estat final de les provetes una volta assajades 

 

 

 
Imatge 9. Estat final de les provetes una volta assajades 

SIKAFLEX-11FC Força màquina Kgf 

FUSTA 
1.3.1 172 
1.3.2 222 
1.3.3 198 

Taula 6. Forces resultants  

Aquestes provetes presenten una 
major adherència amb la sufridera que 
amb la superfície d’assaig. Tan sols 
trobem un cas on part del producte ha 
quedat adherit a la superfície d’assaig.  

FLEXIBLE CEMENT Força màquina Kgf 

FORMIGÓ 
2.1.1 406 
2.1.2 396 
2.1.3 304 

Taula 7. Forces resultants  

Aquestes provetes presenten una major 
adherència amb la superfície d’assaig 
que amb la sufridera. Tan sols trobem 
un cas on part del producte ha quedat 
adherit a la sufridera.  
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Imatge 10. Estat final de les provetes una volta assajades 

 

 

 
Imatge 11. Estat final de les provetes una volta assajades 

 

FLEXIBLE CEMENT Força màquina Kgf 

CERÀMICA 
2.2.1 372 
2.2.2 352 
2.2.3 388 

Taula 8. Forces resultants  

Aquestes provetes presenten una major 
adherència amb la superfície d’assaig 
que amb la sufridera. Tot i que en els 
tres casos trobem petites parts del 
producte.  
 

FLEXIBLE CEMENT Força màquina Kgf 

FUSTA 
2.3.1 112 
2.3.2 302 
2.3.3 232 

Taula 9. Forces resultants  

Aquestes provetes presenten una major 
adherència amb la superfície d’assaig 
que amb la sufridera. Tot i que hi ha dos 
casos on trobem petites parts del 
producte.  
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Abans de continuar, hem de parlar de les superfícies d’assaig, ja que els resultats de 
les proves estan vinculats directament amb les característiques de les seves 
superfícies. Tot i que la norma d’assaig no ens diu res al respecte, per tal de 
normalitzar els resultats, es va decidir determinar-ne la seva porositat. 

Per calcular la porositat hem fet servir el mètode descrit la norma UNE 22182, tot hi 
que s’han realitzat diverses modificacions que no afecten al resultat final de les 
mostres. 

Procediment operatiu 

Es tracta d’omplir amb aigua destil·lada tots els espais porosos accessibles dels 
materials, una vegada s’ha extret l’aire que hi ha al seu interior. Aquesta tasca 
s’aconsegueix introduint els materials dins una cambra de vidre amb uns valors 
concrets de pressió i humitat. A continuació es mostren els elements empleats: 

 

Imatge 12. Elements necessaris pel càlcul de la porositat, laboratori de l’EPSEB 

 

Mitjançant càlculs amb els valors del volum del material sec, el volum del material 
saturat i del volum desallotjat en immersió s’obté l’objectiu desitjat. Aquests són els 
resultats; 

POROSITAT Pes Hidrostàtic (gr) Pes Saturat (gr) Pes Sec (gr) Porositat % 

Ceràmica 56,37 116,35 96,13 35,9 

Formigó 153,18 363,37 345,84 11,4 
Taula 10. Resultat de les porositats de les superfícies d’assaig 
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Per tal d’agilitzar aquestes tasques, es varen realitzar les següents modificacions: 

- La norma contemplava una pressió de 80mbar al buit de la cambra durant 3 hores. 
Aquesta pressió es va davallar fins els 7mbar, aconseguint així un temps menor 
d’exposició, exactament 1 hora.  

- La norma contemplava l’obertura de l’aixeta per a facilitar el pas de l’aigua durant un 
interval d’una hora. Nosaltres varem deixar l’aixeta oberta de tal forma que la cambra 
es va omplir de cop.   

- La norma ens diu que una volta submergits en aigua destil·lada, les provetes s’han  
de deixar reposar durant 2 hores a 80mbar. Nosaltres varem davallar la pressió a 
60mbar, aconseguint així un temps d’exposició d’una hora.  

Cal dir que aquest mètode no ens serveix per determinar la porositat de la fusta, ja que 
durant el procés aquesta pateix la combustió de petites regions de la seva massa, fet 
que varia el resultats. Sí que podem dir, que durant les proves d’adherència es varen 
fer servir fustes coníferes densitat de les quals es mou entre els 400-600 Kg/m3.   

Una de les característiques més significants que diferència aquests productes es troba 
en la seva forma de rompre. En el cas del Sikaflex-11FC, abans de trencar-se pateix 
una gran deformació tal i com ens diu la seva fitxa tècnica, arribant aquesta a 
sobrepassar el 400%. A continuació, es mostren unes imatges del producte instants 
abans de trencar-se; 

         
Imatge 13. Comportament elàstic del Sikaflex-11FC 

 

En el cas del Flexible Cement, veiem una ruptura sobtada on el material no es capaç 
d’experimentar els mateixos percentatges d’allargament. Es tracta doncs d’un producte 
d’elevades prestacions mecàniques que accepta poca deformació abans de trencar-
se; 

 
Imatge 14. Comportament poc elàstic del Flexible cement 
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Així que si avaluem el comportament que presenten aquests materials davant la seva 
ruptura, sens dubte el Sikaflex-11FC assoleix el primer lloc. Ja que ha estat el 
producte que més deformació a estat capaç de suportar abans del seu trencament.   

A continuació s’adjunten les gràfiques que mostren el comportament dels segellants 
respecte als materials d’assaig. Finalment s’adjunta un diagrama de barres on podem 
veure les tensions de trencament dels materials. D’aquest mode es fa visible la 
diferència de valors que trobem entre els dos productes: 

 
Gràfica 1. Comportament dels segellants sobre el formigó 

 

 
Gràfica 2. Comportament dels segellants sobre ceràmica 

 
Gràfica 3. Comportament dels segellants sobre la fusta 
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Com podem veure la línia vermella que representa el Flexible Cement, sempre es 
troba per damunt de la línia blava, corresponent al Sikaflex-11FC.  

Únicament ens trobem un cas on aquest fenomen es veu interromput, es tracta del 
valor de la primera proveta del Flexible Cement, possiblement producte del temps 
d’aplicació. Cal dir que durant l’assaig es varen haver de fer diferents mescles, ja que 
és un producte de ràpida reacció i es disposa de poc temps d’aplicació uns 10-15 
minuts segons la temperatura ambient.  

El fabricant ens comentava que aquest valor es proporcional, ja que a temperatures 
més baixes és disposa de més temps d’aplicació, mentre que a majors valors de 
temperatura l’interval de manipulació per l’operari es veu reduït.  

Finalment, s’adjunta la gràfica que mostra els valors de les tensions assolides a 
l’assaig.  

 

Gràfica 4. Tensions finals de trencament dels materials segellants  

Com podem veure al gràfic, el segellant Flexible Cement assoleix els majors valors de 
les tensions de trencament, tal i com havíem mostrat a les taules de valors amb les 
que s’iniciava aquest apartat. En el cas del formigó, podem veure com aquest valor es 
veu duplicat.  

Resultat d’aquestes proves, hem pogut veure com el producte especialitzat Flexible 
Cement és el clar dominant, ja que els valors als quals s’ha sotmès han estat 
elevadíssims. Clar està, que aquestes característiques mecàniques es paguen, ja que  
una de les diferències més notables que trobem entre els dos productes és el cost del 
material. En el cas de Sikaflex-11FC, obtenim cartutxos de 300ml per tan sols 9,90€. 
Mentre que el conjunt bicomponent Flexible Cement, de 300X300ml ens surt a 65 €. 

Una de les característiques destacades en l’aplicació d’aquests productes es troba en 
la viscositat d’aplicació. Mentre que el Sikaflex -11FC presenta una configuració 
pastosa, el Flexible Cement es presenta amb molt baixa viscositat, el que facilita la 
qualitat de la seva aplicació evitant espais on quedin petits volums d’aire que afectin al 
resultat final del compost.      

FORMIGÓ CERÀMICA FUSTA 
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3.- CONCLUSIONS 

Arribats aquest punt, després d’haver tractat els productes destinats a les juntes de 
dilatació i els seus acabats, d’haver conegut l’actual situació de les principals  
empreses del sector, d’haver tractat tots els aspectes normatius que acoten el 
sistemes de juntes i acabats, d’haver estudiat les principals lesions constructives que 
se’n puguin derivar, etc. podem determinar:  

ACTUAL SITUACIÓ 
Cal dir, que estem acostumats a aplicar la mateixa junta per a tots els sistemes 
constructius. Ja que generalment s’intenta que la junta estructural coincideixi amb la 
junta dels acabats, sobretot en paviments. Quan realment pateixen dilatacions 
diferents, ja que no es pot comparar el tractament que se l’hi ha de donar a un aplacat 
de fusta en coberta o façana que amb l’estructura de l’edifici. Ja que l’exposició a la 
que es troben sotmesos és diferent. Essent aquest un del principals causants de les 
lesions constructives derivades de les juntes. Per això es necessari estudiar quins 
elements constructius dilaten, com són aquestes dilatacions i en un darrer punt, 
estudiar la viabilitat  de practicar una junta comú per aquests sistemes.  

Esta clar, que sigui quina sigui la ubicació de la junta o el tipus de circumstancies 
idònies per a que es succeeixin casos com l’anterior, sempre que nosaltres no 
realitzem un manteniment de les juntes, estarem afavorint l’aparició de lesions que 
poden tenir conseqüències molt desfavorables. Veient com un dels principals trets 
enfront les lesions amb junts de dilatació no es troba en l’aplicació de costosos 
productes, sinó en el periòdic manteniment de les juntes, inexistent en molts casos.  

Com s’ha dit anteriorment, no existeix un únic tractament vàlid extensible a tots els 
sistemes d’acabat,  ja que en molts casos es tendeix a efectuar la junta mitjançant un 
segellant, tan si la junta es troba en una façana, com si es troba en el paviment d’una 
nau industrial on es produeix el pas de maquinària pesada.  

Clar està, que si haguéssim d’elegir un sistema que pogués ser vàlid per la gran 
majoria de casos, sempre recordant que cada cas s’estudiarà amb deteniment segons 
les respectives circumstàncies, hauríem de mencionar el producte ROADWARE 
FLEXIBLE CEMENT II™, d’origen americà, Minnesota. Ja que aquest aconsegueix 
assolir la flexibilitat dels productes de segellat convencionals, amb la rigidesa dels 
acabats metàl·lics. Característiques que el fan compatible per a un gran nombre 
d’escenaris.   

NORMATIVA 
Actualment Espanya no disposa d’una normativa específica que reguli les juntes i els 
seus acabats. Per aquest motiu, trobem com moltes de les lesions constructives 
deriven de la manca de regulació, essent aquesta tasca el principal origen a 
solucionar.  

D’altra banda, moltes vegades s’utilitzen materials amb característiques mecàniques 
diferents del que sovint estem acostumats, ja que la competitivitat de les empreses fa 
que aquestes dissenyin nous productes amb millors prestacions en relació qualitat 
preu.  
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D’aquesta manera veiem com al mercat existeix una diversitat de productes amb 
comportament higrotèrmics diferents, fet que acaba generant una possible lesió 
constructiva. Per aquest motiu, les empreses haurien de sotmetre a assaig els seus 
productes per tal de determinar-ne els coeficients de dilatació en cada cas i no de 
forma genèrica, així els projectistes podrien elegir materials d’acabats establint les 
juntes adequades a les respectives dilatacions de les peces. Clarament diferents 
segons les matèries primeres, els ambients d’exposició i la forma d’aplicació d’aquest.   

Hauria d’existir un recull on es tractessin tots els sistemes, estructures de formigó, 
fàbriques, gelosies de fusta, etc. i les particularitats de cada cas, ja que no hi ha res al 
respecte. Actualment, per tal d’aconseguir informació sobre els junts, s’ha de realitzar 
una investigació per les diferents normes (El CTE, els Eurocòdigs i els Quaderns 
Intemac, són les principals fonts), aconseguint com a resultat final un seguit 
d’informació dispersa i desordenada.   

És cert que no hi ha una comunicació entre l’entitat legislativa i el constructor, 
l’arquitecte tècnic, etc. ja que a les normes se’ns demanen acabats de juntes de 
dilatació amb una vida útil per valor de 10 anys. Mentre que les empreses troben certa 
dificultat en arribar als 5 anys. Hauria de modificar-se aquest valor, ja que d’aquesta 
manera s’evitarien moltes lesions constructives.  

També hauria d’existir una normativa específica per a cada sistema de junta i per a 
cada acabat de junta, ja que estem a consumats a trobar les referències sobre els 
acabats com si aquests fossin sempre del mateix tipus. És aquest el moment on es 
produeix la incorrecta aplicació del junt o el seu acabat, el que pot generar una lesió 
constructiva.   

PATOLOGIA 
Hem de dir també, que molts dels problemes que es generen entorn a les juntes de 
dilatació i els seus acabats, tenen a veure amb l’elecció dels productes de baix cost. 
És a dir, que molts dels projectes constructius abusen de la màxima reducció possible 
del cost d’execució. Basant l’elecció dels productes d’aplicació en el cost final i no pas 
en les prestacions tècniques del mateix. Trobant casos, on l’execució del producte es 
pot haver realitzat correctament, però per les prestacions tècniques que aquest 
presenta, la seva vida es veu reduïda dràsticament, ja que està executat en unes 
circumstàncies clarament desfavorables. 

És el cas per exemple de productes d’elastòmers executats en benzineres, ja que 
l’elastòmer pot suportar els esforços mecànics als que es troba sotmès, però no 
aconsegueix suportar la reacció química de degradació que es produeix quan aquest 
entra en contacte amb els hidrocarburs. 

Veient així com un perfil que en un principi ofereix gran prestacions mecàniques es 
veu col·lapsat, ja que l’ambient d’exposició és l’inadequat, més ben dit, ja que s’ha 
col·locat el perfil inadequat segons les circumstàncies.  Molts d’aquests casos acaben 
convertint-se en lesions constructives de major severitat, on es genera una situació tal 
que el cost de reparació és superior al cost inicial d’aplicació de la junta. Per aquest 
motiu s’haurà de valorar cada situació per tal de poder-ne escollir la millor  solució, 
sempre desvinculada del factor econòmic.   
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EMPRESES 
Avui dia, al món de la construcció trobem un nombrós grup d’empreses destinades a 
donar solució als problemes generats pels junts de dilatació. Doncs aquest mercat 
constructiu es troba abastit per tot tipus d’empreses, inclòs hi trobem sistemes de gran 
tradició com pugui ser el cas de l’empresa Alemanya MIGUA qui té experiència per 
més de 50 anys, amb una execució de junts superior als 10 milions de metres.  

Cal dir però, que totes aquestes empreses, petites i grans, es troben immerses dins la 
mateixa situació. Ja que avui dia encara no existeix un marc normatiu global qui doni 
cota de quines han d’esser les característiques mínimes dels acabats. Davant 
d’aquesta situació trobem com les empreses es veuen obligades a generar els seus 
propis assaigs per tal de garantir-ne al client un determinat rendiment.  

Aquesta situació es veu seriosament accentuada a Espanya, ja que com és freqüent, 
es troba en un curs endarrerit respecte a les principals potències europees, les quals 
ja han començat a desenvolupar assaigs específics per els seus perfils, parlant 
sempre a nivell general. És a dir, que aquests intenten garantir a través d’un sistema 
normalitzat, unes característiques mínimes dels seus perfils.   

És aquest el principal problema en que es troba immers el mon de les juntes. Ja que 
un gran nombre d’empreses espanyoles, per no dir la gran majoria, tenen la seva seu 
a països europeus, Alemanya, França, Itàlia... Aquestes empreses proveeixen al 
mercat nacional de productes d’acabats que responen a una normativa pròpia del país 
d’exportació, veien amb freqüència com aquests productes han sigut aprovats per 
assaigs DINS, NTF, assaigs que responen a les condicions pròpies d’aquell país, però 
hauríem de preguntar-nos, si aquestes assaigs resulten vàlids per a les circumstàncies 
en les que es trobi l’escenari espanyol, amb característiques ambientals distintes.  

LABORATORI  
Haurien d’existir assaigs sobre els materials en conjunt, ja que actualment es realitzen 
proves sobre els components de l’acabat de junta per separat.  

També hauríem d’elaborar una normativa que estudiés el comportament del material 
d’acabat en front  l’envelliment, per tal de poder estimar la vida útil dels acabats i 
prevenir així possibles lesions constructives.  Actualment no trobem res al respecte.  

Com ja havíem mencionat en el transcurs del treball, actualment a Espanya trobem 
una iniciativa encapçalada per dos fronts, l’empresa COMPOSAN i l’Institut de 
Ciències de la Construcció Eduardo Torroja. Aquests estan elaborant una normativa a 
nivell nacional, fins al moment no hi ha res semblant, que sotmeti a assaig al producte 
d’acabat en conjunt, perfil rígid i perfil elàstic.  

Fins al moment, havíem vist com els productes destinats a les juntes eren estudiats 
per parts separades, metalls per una banda i perfils d’elastòmers per l’altre.  Extraient 
resultats que no es podien comparar a les posteriors situacions a les quals es trobaven 
sotmesos en la realitat.  
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