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��� Del punt de vista tècnic i científic, 
entenem que l’aluminosi del ciment 
aluminós és un conjunt de processos 
patològics que degraden els elements de 
formigó elaborat amb aquest ciment. Es 
tracta de la conversió, la carbonatació 
i la hidròlisi alcalina. La coexistència 
d’aquests tres fenòmens hauria de dur 
irremediablement el material a desco-
hesionar-se i a convertir-se en una sorra 
sense cap capacitat mecànica.

A hores d‘ara estem en condicions 
d’afirmar que això no pot passar en els 
sostres de casa nostra i, en conseqüència, 
no es pot donar l’aluminosi. 

Els sostres de bigues de formigó fet 
amb ciment aluminós fa més de 40 anys 
que estan en servei. Passat aquest temps, 
la conversió dels aluminats metaestables 
a formes estables ja s’ha produït comple-
tament atès que, en funció de les tempe-
ratures suportades, finalitza al llarg dels 
primers deu anys. Aquesta conversió 
comporta que els aluminats càlcics for-
mats inicialment (CAH10 i C2AH8) passin 
a formes cristal·lines definitives (C3AH6 i 
AH3) i, per tant, passats els primers anys, 
no hi haurà més davallada de resistència 
ni més augment de porositat per aquesta 
causa.

El procés de carbonatació
Igualment és raonable pensar i l’experièn-
cia així ho acredita, que el formigó està ja 
completament carbonatat. Aquest procés 
de carbonatació, més complex que en el 
cas del ciment pòrtland, també elimina 
la presència dels possibles aluminats 

càlcics hidratats, que passen a carbonats 
càlcics, carboaluminats càlcics i hidrò-
xid d’alumini. La consideració negativa 
d’aquest procés és l’eliminació de la reser-
va alcalina que garantia, amb un pH prou 
elevat, la passivació dels armats enfront 
de la corrosió.

En aquestes condicions no es pot 
donar el fenomen de la hidròlisi alcalina 
que sí, sembla, que es podria donar en un 
formigó molt jove, i en algunes circums-
tàncies especials.

Recordem que la hidròlisi alcalina no 
és res més que una carbonatació en pre-
sència d’àlcalis i d’una elevada humitat, 
de la qual en resulta la destrucció dels 
aluminats càlcics formats inicialment 
(CAH10 i C2AH8) i la regeneració de l’ele-
ment agressor, el carbonat alcalí. 

Com hem dit, els formigons de ciment 
aluminós completament convertits i car-
bonatats no presenten els compostos que 
es van formar inicialment i, per tant, ja no 

són atacables per hidròlisi alcalina.
Un tema diferent és la corrosió dels 

armats de les bigues. La conversió i la car-
bonatació han dut el formigó a un estat 
físic (de porositat) i químic (de pH massa 
baix) en el qual una possible presència 
continuada d’humitat ocasionarà corro-
sions en els armats, amb les consegüents 
pèrdues de capacitat estructural.

En resum, la hidròlisi alcalina és un 
fenomen de joventut que les nostres vete-
ranes biguetes ja no patiran. 

L’únic que realment ens ha de preo-
cupar, a hores d’ara, és la presència d’hu-
mitat, en tant que pot generar corrosió. 
I aquesta preocupació és la mateixa que 
tenim en casos de biguetes de formigó 
de ciment pòrtland o de perfils d’acer. 
També la humitat és causa de degradació 
en bigues de fusta. 

Així doncs, fora més encertat parlar 
d’humitatosi que no pas d’aluminosi. �
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