TREBALL FINAL DE GRAU
Títol

Influencia de l’àrid reciclat en formigons estructurals
(TFG Nº24)

Autor/a
Anna Galindo Marco
Tutor/a
Miren Etxeberria Larrañaga

Departament
EC- Departament d’Enginyeria de la Construcció

Intensificació

Materials de la Construcció

Data/Titulació

18 de Juny 2012 – Grau de l’Enginyeria de la Construcció

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

Índex
Índex de Taules ................................................................
................................................................................................
................................................................
.....................................................
..................... 5
Índex de figure
figures ................................................................
................................................................................................
................................................................
.....................................................
..................... 7
RESUM ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
..................................................................
................................ 9
ABSTRACT ................................................................
................................................................................................
...........................................................................................
........................... 11
Agraïments ................................................................
................................................................................................
..........................................................................................
.......................... 13
1

2

Introducció ................................................................
................................................................................................
................................................................
..................................................
.................. 15
1.1

Objectius ................................................................
................................................................................................
................................................................
..............................................
.............. 15

1.2

Estructura de la tesina ................................
................................................................
..........................................................
.......................... 16

Estat de l’art ................................................................
................................................................................................
................................................................
................................................
................ 17
2.1

Definició àrid reciclat ................................
................................................................
............................................................
............................................................ 17

2.2

Tipus d’àrids reciclats ................................
................................................................
...........................................................
........................... 18

2.2.1

Àrid reciclat de formigó ................................
................................................................
................................
.......................................................
....................... 18

2.2.2

Àrid reciclat ceràmic ................................
................................................................
............................................................
............................ 18

2.2.3

Àrid reciclat
reciclat mixt ................................
................................................................
................................................................
.................................................................
................................ 18

2.3

Obtenció dels àrids reciclats ................................
................................................................
................................
.................................................
................. 18

2.3.1

Trituració dels RCD ................................
................................................................
..............................................................
.............................. 18

2.3.2.

Eliminació d’impureses ................................
................................................................
................................
.......................................................
....................... 20

2.4

Propietats dels àrids reciclats aplicats a la fabricació del formigó ......................... 21

2.4.1

Granulometria ................................
Granulometria
................................................................
................................................................
................................ .....................................
..... 21

2.4.2

Coeficient de forma ................................
................................................................
.............................................................
............................. 23

2.4.3

Coeficient de los Ángeles ................................
................................................................
................................
....................................................
.................... 23

2.4.4

Contaminants i impureses ................................
................................................................
................................
...................................................
................... 23

2.5

Disseny de mescla d’un formigó amb àrid reciclat................................
.................................................
................. 25

2.6

Propietats físiques del formigó
formigó reciclat ................................................................
.................................................................
................................ 26

2.6.1
2.7

Densitat ................................
................................................................
................................................................
................................
...............................................
............... 26

Propietats mecàniques del formigó reciclat ..........................................................
.......................................................... 26

2.7.1

Resistència a la compressió del formigó reciclat ................................
................................................
................ 26

2.7.2

Resistència la tracció del formigó reciclat ...........................................................
........................................................... 29

2.
2.7.3

Mòdul elàstic del formigó reciclat................................................................
................................ .......................................
....... 30

2.8

Durabilitat del Formigó................................
................................................................
.........................................................
......................... 32

2.8.1

Característiques físiques ................................
................................................................
................................
.....................................................
..................... 32
1

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

2.8.2

Durabilitat. Processos físics ................................................................
................................................................
.................................................
................. 35

2.8.3

Durabilitat. Processos químics ................................................................
................................................................
............................................
............ 37

2.9

Dosificacions i materials: ................................
................................................................
................................
.....................................................
..................... 42

2.9.2

Propietats del formigó fresc ................................................................
................................................................
................................................
................ 43

2.9.3

Propietats mecàniques ................................
................................................................
................................
........................................................
........................ 43

2.9.4

Propietats de durabilitat ................................
................................................................
................................
.....................................................
..................... 44

La travessa de formigó ................................
................................................................
................................
........................................................
........................ 46

2.10.2

Especificacions tècniques del formigó de les travesses ................................
......................................
...... 47

2.10.3

El manteniment de les vies ................................................................
................................................................
.................................................
................. 48

Materials i Metodologia ................................
................................................................
...............................................................
............................................................... 51
Caracterització dels materials ................................
................................................................
................................
...............................................
............... 52

3.1.1

Ciment ................................
................................................................
................................................................
................................
.................................................
................. 52

3.1.2

Àrids................................................................
Àrids................................
................................................................
................................................................
.....................................................
..................... 52

3.1.3

Additiu ................................
................................................................
................................................................
................................
.................................................
................. 57

Metodologia i Assajos del Formigó ................................
................................................................
................................
...............................................
............... 59
4.1

Procés de fabricació del formigó ................................................................
................................................................
...........................................
........... 59

4.1.1

Fabricació ................................
................................................................
................................................................
................................
............................................
............ 59

4.1.2

Dosificacions utilitzades ................................
................................................................
................................
......................................................
...................... 60

4.1.3

Con d’Abrams ................................
................................................................
................................................................
................................ ......................................
...... 63

4.1.4

Provetes, densitat i compactació del formigó fresc ................................
............................................
............ 64

4.1.5

Desemmotllar i marcatge de les provetes ..........................................................
.......................................................... 65

4.2

5

Aplicació del formigó reciclat: la travessa .............................................................
Aplicació
............................................................. 45

2.10.1

3.1

4

Formigó
ó d’alta resistència amb d’àrid reciclat .......................................................
....................................................... 41

2.9.1

2.10

3

ETSECCP

Assajos del formigó endurit ................................
................................................................
................................
..................................................
.................. 66

4.2.1

Assaig de compressió ................................
................................................................
.........................................................
......................... 66

4.2.2

Assaig de tracció indirectaindirecta- Assaig
aig Brasiler .........................................................
......................................................... 66

4.2.3

Assaig a flexo-tracció
flexo tracció ................................
................................................................
...........................................................
........................... 67

4.2.4

Assaigs de densitat, absorció i porus accessibles................................
................................................
................ 67

4.2.5

Assaig UPV ( Ultrasonic Pulse Velocity) ...............................................................
............................................................... 68

4.2.6

Assaig de Succió Capil·lar ................................
................................................................
................................
....................................................
.................... 69

4.2.7

Assaig de penetració de clorurs ................................................................
................................ ..........................................
.......... 70

4.2.8

Retracció................................
................................................................
................................................................
................................
..............................................
.............. 72

4.2.9

Assaigs de resistivitat elèctrica ................................................................
................................................................
............................................
............ 72

Resultats ................................................................
................................................................................................
................................................................
......................................................
...................... 75
2

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

5.1

Assajos del formigó fresc................................
fresc................................................................
................................................................
.....................................................
..................... 75

5.1.2

Assajos del formigó endurit ................................................................
................................................................
................................................
................ 76

Resultats Fase 1 ................................
................................................................
................................................................
....................................................................
................................ 77

5.2.1

Assajos del formigó
form fresc................................
................................................................
................................................................
.....................................................
..................... 77

5.2.2

Assajos del formigó endurit ................................................................
................................................................
................................................
................ 77

5.3

Resultats Fase 1 Ampliació ................................
................................................................
................................
...................................................
................... 84

5.3.1

Assajos del formigó fresc................................
fresc................................................................
................................................................
.....................................................
..................... 84

5.3.2

Assajos del formigó endurit ................................................................
................................................................
................................................
................ 85

Conclusions i futures línies de recerca ................................................................
................................................................
..........................................
.......... 95
6.1

Conclusions ................................
................................................................
................................................................
................................
..........................................
.......... 95

6.1.1

Àrids reciclats ................................
................................................................
................................................................
................................ ......................................
...... 95

6.1.2

Formigó fresc................................
................................................................
................................................................
................................ .......................................
....... 95

6.1.3

Formigó endurit................................
................................................................
................................................................
...................................................................
................................ 96

6.2
7

Resultats Fase Preliminar ................................
................................................................
................................
.....................................................
..................... 75

5.1.1

5.2

6

ETSECCP

Futures Línies de Recerca ................................
................................................................
................................
.....................................................
..................... 97

Bib
Bibliografia ................................................................
................................................................................................
................................................................
..................................................
.................. 99

3

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

Índex de Taules
Taula 1 Tipologia de trituradores ................................
................................................................
................................................................
................................................................ 19
Taula 2 Normativa prEN 933
933-11
11 ................................
................................................................
................................................................
..................................................................
................................ 24
Taula 3 Especificació AAC ................................
................................................................
................................................................
................................
............................................
............ 47
Taula 4 Especiacions normativa Índia ................................
................................................................
.........................................................
......................... 48
Taula
aula 5 Especificació espanyola ................................
................................................................
................................................................
..................................................................
................................ 48
Taula 6 Contingut del ciment CEM I 52.5R ................................................................
................................................................
..................................................
.................. 52
Taula 7 Propietats del ciment CEM I 52.5R ................................................................
................................................................
.................................................
................. 52
Taula 8 Valors resistents del ciment i temps d’enduriment CEM I 52.5R ................................
................................... 52
Taula 9 Densitat de les sorres naturals i ceràmica ................................................................
................................ ......................................
...... 56
Taula 10 Densitat dels àrids naturals i reciclats ................................................................
................................ ..........................................
.......... 56
Taula 11 Valor del Coeficient de los Angeles pels àrids naturals i reciclats ................................ 57
Taula 12 Valor del índex de llenques pels àrids naturals i reciclats ................................
............................................
............ 57
Taula 13 Nomenclatura dels formigons ................................
................................................................
................................
......................................................
...................... 61
Taula 14 Dosificació Fase 0 preliminar ................................
................................................................
................................
........................................................
........................ 62
Taula 15 Dosificació Fase 1................................
................................................................
................................................................
................................ ..........................................
.......... 62
Taula 16 Dosificaci
Dosificació
ó Fase 1 ampliació ................................
................................................................
.........................................................
......................... 63
Taula 17 Article 31.5 Docilitat del formigó fresc; EHE
EHE-08
08 ...........................................................
........................................................... 64
Taula 18 Velocitat de l’UPV ................................
................................................................
................................................................
................................ .........................................
......... 69
Taula 19 Valor voltímetre
voltímetre-Rang
Rang de valor ................................
................................................................
................................
....................................................
.................... 71
Taula 20 Valors de la Resistivitat ................................
................................................................
...............................................................
............................... 73
Taula 21 Consistència i Densitat del formigó fresc Fase 0 ..........................................................
.......................................................... 75
Taula 22. Resistència a compressió Fase0 ................................................................
................................................................
..................................................
.................. 76
Taula 23 Resistència a tracció
tracció indirecta i Flexo
Flexo-tracció
tracció................................
...............................................................
............................... 76
Taula 24 Consistència i Densitat del formigó fresc Fase1 ...........................................................
........................................................... 77
Taula 25 Resistència a compressió Fase1
F
................................
................................................................
................................
...................................................
................... 78
Taula 26 Resistència a tracció indirecta, assaig Brasiler .............................................................
............................................................. 81
Taula 27 Resistència a flexo-tracció
flexo tracció ................................
................................................................
............................................................
............................ 83
Taula 28 Consistència i Densitat del formigó fresc Fase1 d’ampliació ................................
.......................................
....... 84
Taula 29 Densitat aparent i volum p.accesibles(%)
p.accesibles(%)................................
................................................................
................................ .....................................
..... 85
Taula 30 Resultats de l’UPV (cambra) ................................
................................................................
.........................................................
......................... 85
Taula 31 Coeficient de succió capil·lar ................................
................................................................
................................
........................................................
........................ 88
Taula 32 C
Carga
arga elèctrica segons la tipologia de formigó.............................................................
............................................................. 89

5

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

Índex de figures
Figura
gura 1 Composició dels residus [1] ................................
................................................................
...........................................................
........................... 17
Figura 2 Trituradora de mandíbula ................................
................................................................
.............................................................
............................. 19
Figura 3 Evolució de la resistència a compressió dels 77-28
28 dies, segons la substitució d’àrid
reciclat ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................ .........................................
......... 27
Figura 4 Trencament a tracció d’una secció de formigó reciclat [15] ................................
.........................................
......... 29
Figura 5 Resistència a tracció[16]................................
................................................................
................................................................
................................................................ 30
Figura 6 Mida dels porus als 28 dies segons el tipus de formigó[22] ................................
.........................................
......... 33
Figura 7 Mida del porus als 5 anys segons el tipus de formigó[22] ................................
............................................
............ 33
Figura 8 Permeabilitat segons el % d’àrid reciclat substituït[26] ................................
...............................................
............... 34
Figura 9 Permeabili
Permeabilitat
tat al pas de l’oxigen [27] ................................................................
................................................................
............................................
............ 34
Figura 10 Pèrdua de massa després de 56 cicles de glaç –desglaç
desglaç [38] ................................
......................................
...... 36
Figura 11 Retracció als 120 dies de curat, formigó reciclat R(0,20,50,100) i formigó reciclat amb
l’addició de cendres volants R(0F25,0F35,20F25,20F35, 50F25, 50F35, 100F25, 100F35 )[40] . 37
Figura 12 Conductivitat (pas dels
d els ions clorurs)[2] ................................................................
................................ .......................................
....... 39
Figura 13 Penetració dels ions clorurs al formigó [43]
[43]................................
................................................................
................................................................ 40
Figura 14 Profunditat de carbonatació [45] ................................................................
................................................................
................................................
................ 40
Figura 15 Evolució de la carbonatació, 100% RCA: a) 7dies; b) 14 dies; c) 28 dies; d) 56 dies ... 41
Figura 16 Relació entre resistència a compressió i relació a/c per a substitucions de 0, 30 i
100% [47] ................................................................
................................................................................................
................................................................
....................................................................
................................ 43
Figura 17 Relació entre factor de durabilitat per gel
gel-desgel
desgel respecte el percentatge de
substitució [47].................................................................
................................................................................................
...........................................................................................
........................... 45
Figura 18 Travessa bibloc ................................
................................................................
................................................................
................................
............................................
............ 47
Figura 19 Travessa monobloc................................
................................................................
................................................................
................................ ......................................
...... 47
Figura 20 Granulome
Granulometria
tria dels àrids naturals ................................................................
................................................................
...............................................
............... 53
Figura 21 Granulometria sorres naturals ................................
................................................................
................................
....................................................
.................... 54
Figura 22 Granulometria dels àrids reciclats ................................................................
................................................................
...............................................
............... 54
Figura 23 Granulometria de la sorra ceràmica ................................................................
................................................................
............................................
............ 55
Figura 24 Àrid gruixut més el ciment per fer un primer cicle de la barreja ................................ 59
Figura 25 Corba teòrica de Fuller – C.del formigó ................................................................
................................ ......................................
...... 60
Figura 26 Mesura de la consistència Con d’Abrams ................................................................
...................................................................
................................ 64
Figura 27 Provetes una vegada compactades i enrasades
enrasades................................
..........................................................
.......................... 65
Figura 28 Cambra humida ................................
................................................................
................................................................
................................ ...........................................
........... 65
Figura 29 Marcatge de les provetes ................................
................................................................
...........................................................
........................... 65
Figura 30 Premsa, trencament de les provetes ................................................................
................................ ..........................................
.......... 66
Figura 31 Calibració de l’aparell UPV ................................
................................................................
..........................................................
.......................... 68
Figura 32 Mesura de l’UPV ................................
................................................................
................................................................
................................ ..........................................
.......... 69
Figura 33 Assaig de succió ccapil·lar
apil·lar ................................
................................................................
.............................................................
............................. 70
Figura 34 Provetes impermeabilitzades ................................
................................................................
................................
......................................................
...................... 70
Figura 35 Bomba del buit ................................
................................................................
................................................................
................................
............................................
............ 71
Figura 36 Assaig penetració de clorurs ................................
................................................................
................................
.......................................................
....................... 71
Figura 37 Assaig de retracció ................................
................................................................
................................................................
................................ ......................................
...... 72
7

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

Figura 38 Assaig Resistivitat elèctrica ................................
................................................................
.........................................................
......................... 73
Figura 39 Anàlisi comparatiu de la resistència a compressió a les 24 hores, respecte a el HC
Fase 1 ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................ ..........................................
.......... 78
Figura 40 Anàlisi compara
comparatiu
tiu de les diferents tipologies de formigó segons el percentatge de
substitució a 28 dies ................................................................
................................................................................................
................................................................
....................................................
.................... 79
Figura 41 Evolució de la resistència a compressió en el temps per a la Fase 1 .......................... 80
Figura 42 Anàlisi comparatiu de la resistència a tracció indirecta als 28 dies, respecte a el HC
Fase 1 ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................ ..........................................
.......... 82
Figura 43 HC representa el 100% de la res
resistència
istència a tracció que s’ha d’assolir......................... 82
Figura 44 HC representa el 100% de la resistència a flexo
flexo-tracció
tracció que s’ha d’assolir ................ 84
Figura
igura 45 UPV provetes provinents de la cambra humida..........................................................
.......................................................... 86
Figura 46 UPV, provetes seques ................................
................................................................
................................................................
..................................................................
................................ 87
Figura 47 Succió capil·lar ( 0 minuts fins
fi ns 72 hores) ................................................................
................................ .....................................
..... 88
Figura 48 Risc de penetració dels ions clorurs ................................................................
................................................................
............................................
............ 90
Figura 49 Comportament de la retracció de les provetes, variació en el temps 4, 7, 14 i 28 dies
................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
.....................................................
..................... 91
Figura 50 Resistivitat elèctrica(humit) de les diferents tipologies de formigó .......................... 92
Figura 51 Re
Resistivitat
sistivitat elèctrica (saturat) de les diferents tipologies de formigó ........................ 93

8

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

RESUM
TÍTOL: Influencia de l’àrid reciclat en formigons estructurals
AUTORA: Anna Galindo Marco
TUTORA: Miren Etxeberria Larrañaga
En el present estud
estudi s’analitza la influencia de l’àrid reciclat en formigons
formigo ns estructurals, s’estudia el seu
comportament de forma que quedaran determinades les seves característiques físiques, mecàniqu
mecàniques i la
seva durabilitat. Es posa de manifest la validesa d’aquest material
material pel seu ús com a material de la
construcció, jja
a que aquest reciclatge afavoriria un creixement més sostenible i no causaria un impacte
mediambiental tant elevat sobre el medi natural.
Primer de tot es van caracteritzar els materials utilitzats per la fa
fabricació
bricació del formigó, en concret els
àrids d’origen reciclat de les diferents tipologies de formigó, i es va comprovar la seva acceptació com a
material per l’ús de formigó. Es van utilitzar residus de formigons de diferents res
resistències
istències
característiques ((40
40 i60
i60 MPa) i residus de travesses de formigó, i residus de fàbrica ceràmica per
elaborar àrid reciclat gruixut en els tres primers i àrid reciclat fi en el cas dels ceràmics.
La fase experimental es va dividir en tres etapes de fabricació. En totes les fases
fa ses La fabricació produïda
de formigó reciclat es van realitzar amb les substitucions de l’àrid natural per àrid reciclat de
procedència de formigons de 40MPa, 60MPa i formigons de travesses prefabricades, també es va
realitzar la fabricació substituint la sorra per sorra ceràmica reciclada en percentatges del 15 i 30% de
substitució.
En la primera fase, Fase Preliminar es va fer servir la dosificació segons el mètode de Fuller, d’aquesta
fase es va concloure que l’estat de saturació que s’havien d’utilitza
d’utilitzarr els àrids reciclats i la sorra per la
fabricació del formigó, tal com deien els autors mencionats en aquesta tesina.
En la Fase 1 es van estudiar les propietats del formigó fresc densitat i consistència, i les seves
resistències: compressió, tracció indirecta
indirecta i flexo
flexo-tracció
tracció del formigó endurit, durant la Fase 1
d’ampliació es va acabar d’analitzar el comportament del formigó endurit, amb els assajos de succió
capil•lar, retracció, UPV (ultrasound pulse velocity), resistivitat elèctrica, penetració de clo
clorurs
rurs i la
densitat del formigó endurit.
Després de realitzar els anàlisi de les propietats dels formigons fabricats, es pot concloure que el
formigó reciclat amb percentatges d’àrid reciclat fins el 100% procedent de les travesses i dels
formigons fabricat
fabricatss amb sorra ceràmica obtenen similars o millors propietats físiques, mecàniques i de
durabilitat a l’obtingut pel formigó convencional. Per una altra banda, els àrids reciclats procedents de
formigons de 60 i 40 MPa, podrien ser utilitzats fins un 50% sens
sense
e patir ninguna reducció en les
propietats respecte a les obtingudes pel formigó convencional. No obstant això, sols el formigó amb
100% d’àrid reciclat de procedència de formigó de 40MPa, no compleix alguna de les exigències
demandades per ADIF).
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ABSTRA
ABSTRACT
CT
TITLE: Influence of recycled aggregate in structural concrete
AUTHOR: Anna Galindo Marco
TUTOR: Miren Etxeberria Larrañaga
The present study analysis the influence of recycled aggregate In
n structural concretes, studying its
performance in terms of stating
stating the physical and mechanical characteristics as well as durability
properties of concrete
concrete-making.
making. Highlights the appropriateness of this material for its use as building
material, as this recycling would promote a more sustainable growth
growth, it will lead eventually
ventually to a greener
environment.
First of all the materials used for the production of concrete were defined, specifically the recycled
coarse aggregate of recycling origin of the different concrete typology, and it was proved its acceptance
as a mater
material
ial used in concrete. Recycled coarse aggregate were used in di
different
ferent resistance
characteristic ( 40 and 60 MPa), and waste of concrete sleepers were used as well as ceramic waste for
producing thick recycle
recycled
d coarse aggregate in the first three and fine recycled
ecycled aggregate in the ceramic
one.
The experimental phase was divided into three production stages. At all stages of recycled concrete
production were made with the substitution of natural aggregate by recycled aggregate concrete,
different typologies that used it; 40 and 60MPa, and prefabricated concrete sleepers, also made by
replacing the sand for ceramic aggregate fine in percentages of 15 and 30% substitution.
In the first stage, the Preliminary phase Fuller’s Method concrete mix proportions was ap
applied,
plied, in this
phase it can be concluded that the level of saturation that had to be used the recycled aggregate and
the fine aggregate for the production of concrete, according to what the authors mentioned in the
thesis concluded.
In phase 1 the properti
properties of fresh concrete were analyzed as well as the density, slump and resistances:
compression, splitting tensile strength and flexural strength of hardened concrete, during extension
phase 1 it was finally analyzed the hardened concrete ability to perform, by capillary suction test,
retraction, UPV
UPV(ultrasound
(ultrasound pulse velocity),
velocity), electric resistivity, chloride penetration and hardened
concrete density.
After analyzing the properties of concrete manufacturing the following conclusions can be drawn, the
recycled concrete with percentages of recycled aggregate up to 100% from sleepers concrete and
ceramic concrete, they all obtain similar or better physical properties, mechanical and durability to
those obtained by conventional concrete. On the other hand, the recy
recycled
cled aggregates from concrete of
60 and 40 MPa, it could be used up to 50% without any reduction in the properties compared to those
obtained with the conventional concrete. However, only the concrete with 100% of recycled aggregate
aggregat
concrete from 40 MPa, d
doesn’t
oesn’t meet some of the requirements demanded by ADIF.
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1 Introducció
El present document s’ha desenvolupat amb la intenció potenciar l’ús del formigó reciclat com
formigó estructural, fent un estudi detallat de les seves propietats, ja que eell formigó, no és
conegut per ser un material ecològic, degut qque
ue per la seva obtenció es necessita recursos
naturals i això provoca un impacte sobre el medi ambient, tot i això, el formigó es un dels
principals materials de la construcció utilitzats en el món. Si prenen el concepte de
sostenibilitat en el medi, la industria
in dustria del formigó i les noves construccions han de trobar noves
línies d’estratègia per la substitució del formigó convencional per nous materials
materials,, d’aquí neix la
necessitat de reciclar el formigó i potenciar la seva utilització com àrid.
àrid
Avui en dia, molts
olts països han introduït mesures legislatives i polítiques per fomentar l'ús
d'àrids reciclat
reciclatss en obres d'enginyeria civil. EEls
ls beneficis i desavantatges potencials de la
utilització d'àrid reciclat en el formigó nou estant sent àmpliament estudiades
estudiades. Ara bé els seus
usos fins a l’actualitat han sigut més aviat per formigons en massa i per recobriments, i l’estudi
vol determinar que aquest àrids reciclats es poden utilitzar per fer formigons estructurals,
inclús formigons d’altes prestacions resistents. El treball d’investigació portat a terme
mitjançant aquesta tesina, forma part del projecte d’investigació INNPACTO anomenat “ Noves
travesses de formigó amb àrid reciclat, TRAVIREC” finançat pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat. S’ha reproduït la dosificació
dosificació d’una planta de prefabricació de formigó per la
fabricació de travesses de formigó, i juntament amb la normativa per ADIF s’ha verificat aquest
formigó reciclat procedent de travesses, i formigons d’altres tipologies de resistències, per
veure que aquest pot ser un formigó estructural i d’altes prestacions.

1.1 Objectius
L’objectiu general d’aquest estudi és la validació de la utilització de formigó fabricat amb
reciclat procedent l’àrid gruixut de formigons de travesses i d’altres tipologies de formigo
formigons, i
verificar que aquest formigó compleix les propietats físiques, mecàniques i químiques per la
seva fabricació com a formigó estructural.
La intenció de l’estudi es d’obtenir els següents objectius específics:
-

Validació de la qualitat de l’àrid recicla
reciclatt procedent de formigons i ceràmic per ser
utilitzat en la fabricació de formigons.
determinar l’adequat procés de fabricació del formigó d’altes prestacions amb àrid
reciclat.
Verificar el percentatge màxim de l’àrid reciclat a utilitzar en la fabricació dels
formigons d’acord a les especificacions d’ADIF dels formigons per travesses.
Verificar el comportament d’acord a les propietats físiques, mecàniques i de durabilitat
del formigó amb àrids reciclats envers el formigó convencional.
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1.2 Estructura de la tesina
tesi
La tesina s’organitza en 6 capítols, que permeten seguir les diferents fases del procés de la
investigació.
El primer capítol de la fase d’estudi, consisteix en l’Estat de l’art, aquí es pretén presentar de
forma detallada els materials utilitzats en aq
aquesta
uesta recerca i contextualitzar-los.
contextualitzar-los.
los. Es realitza un
anàlisis de les normatives i les publicacions dels diferents estudis realitzats pel cas dels
formigons amb àrid reciclat de formigó i el formigó reciclat d’alta resistència, a més a més, hi
ha una recopil
recopilació
ació de les normatives referents a les travesses, i en el cas d’aquests estudi la
normativa espanyola d’ADIF pels seus requeriments.
En el capítol de Material i Metodologia, s’explica el procés realitzat per la fabricació del
formigó reciclat, la caracterització
ació i anàlisis dels materials a utilitzar i les diferents fases de
fabricacions amb les seves dosificacions.
Tot seguit es detalla la Metodologia de fabricació on queda determinada de forma detallada
els diferents processos de la producció de formigó i la realització dels assajos en el laboratori,
així quedaran determinades les propietats d’aquest.
A con
continuació
tinuació es presenten els resultats
sultats dels assajos descrits en el capítol anterior, on s’ha
discutit els resultats obtinguts dels diferents assajos als que s’ha sotmès el formigó.
Finalment, a l’últim apartat es detallen les conclusions, i es realitza
realitza una proposta de les futures
línies d’investigació per la continuació de la recerca d’aquest estudi.
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2 Estat de l’art
La utilització dels formigons d’àrids reciclats
reciclats en la construcció ha sorgit recentment, degut a la
necessitat de la reutilització dels material
materialss i per l’impacte mediambiental que produeix
l’extracció dels àrids sobre el medi. La investigació de l’ús dels RCD s’ha centrat en obtenir un
formigó estr
estructural
uctural que compleixi els requeriments exigits per la normativa, i cada vegada més
s’estudia els usos dels formigons
formigons reciclats estructuralment,els avantatges i els inconvenients
que comporta el seu ús.

2.1 Definició àrid reciclat
L’àrid reciclat s’entén que és el material que prové del processament dels materials inorgànics
utilitzats prèviament en la construcció.
La matèria prima està formada pels materials petris generats com a residu durant el procés de
la construcció i demolició. Aquests residus obtinguts, es poden classificar ens les següents
categories aten
atenen
entt el seu origen:
-Procedents
Procedents de la demolició parcial o total d’edificis i infraestructures.
-Procedents
Procedents de la construcció d’edificis i infraestructures.
-Procedents
Procedents d’obres de rehabilitació, reforma i ampliació d’edificis i infraestructures.
Degut a la diferent procedència d’aquests residus, la composició d’aquests pot ser des de molt
senzilla (sols sigui un component) fins a molt complexa (barreja
(barreja de components molt
diferents), tal com s’il·lustra a la Figura 1.

Figura 1 Composició dels residus [1]
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2.2 Tipus
ipus d’àrids reciclats
2.2.1 Àrid reciclat de formigó
Aquesta tipologia d’àrid reciclat s’obté després del pas dels següents processos que
transformen el formigó a àrid; matxucar, garbellar i processar els residus de formigó de ciment
de clinker
linker de Portland i àrids naturals en plantes de reciclatge. L’àrid que s’extreu prové d’un
sòl tipus de material, el formigó on la seva composició es heterogènia (ciment, aigua, àrids,
additius i addicions), el producte resultant no es pot considerar un material uniforme
uniforme. De
e l’àrid
resultant és molt important la quantitat de morter adherit que s’hi
s i troba, ja que condicionarà
paràmetres com la fluència i la retracció del formigó resultant.

2.2.2 Àrid reciclat ceràmic
Àrid que s’obté de processar residus amb pres
presència
ència predominant de material ceràmic, el 85%
d’aquest àrid ha de tenir una densitat seca superior a 1600kg/m3, per tal d’evitar que els
materials siguin excessivament porosos i lleugers.

2.2.3 Àrid reciclat mixt
En el cas de la normativa holandesa; defineix co
com
m l’àrid que ha de contenir un percentatge de
formigó al 50% amb una densitat seca superior a 2100 kg/m3, i no més del 50% de materials
petris reciclats de diferent naturalesa que el formigó, com n’és el cas del material ceràmic amb
una densitat seca super
superior
ior a 1600 kg/m3.[2]

2.3 Obtenció dels àrids reciclats
Seguint els objectius que estableix la Unió Europea i la legislació vigent, una de les prioritats en
matèria de gestió dels residus de la construcció a Catalunya és la de reciclar i valoritzar les
runes i les terres per tal d’aprofitar totes les fraccions reutilitzables, sempre que sigui possible.
Els
ls diferents sistemes de tractaments i les tècniques utilitzades per la selecció, la separació i la
classificac
classificació
ió dels residus que passen per les plantes de reci
reciclatge
clatge es descriuen a continuació:

2.3.1 Trituració dels RCD
Les
es plantes de reciclatge tenen com objectiu l’obtenció d’un material granular que la seva
fracció sigui menor a 40 mm. Per tal d’obtenir aquesta mida del material granular, la
maquinària que es emprad
emprada
a es similar a les instal·lacions de la mineria, com ara pedreres i
graveres, tot i que hi ha modificacions ja que es tracta d’un material reciclat.
El material procedent de les runes o de la demolició ha de provenir
prove ir mides individuals ja que
han de ser ac
acceptades
ceptades per la planta de reciclatge, per un triturador primari (1200 mm per les
plantes fixes i de 400
400-700
700 mm per les plantes mòbils). A més a més, aquest procés es
determinant per les diferents característiques de l’àrid reciclat com són la forma, la dis
distribució
tribució
de les partícules i la quantitat de morter adherit. Pel procés de trituració poden ser usades les
diferents tipologies de trituradores.
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Tipologia de les trituradores:
-

Trituradores de mandíbula (Figura
Figura 22),, sistema de matxucat basat en el moviment
d’una mandíbula mòbil respecte l’altr
l’altra mandíbula que es troba de forma fixa
fixa. L’ús
d’aquestes trituradores permeten obtenir àrids amb una bona distribució
granulomètrica per a la seva utilització en el formigó, ja que es produeix una quantitat
de fins que és
és reduït (inferior al 10%), però la forma de les partícules és més angulosa.

Figura 2 Trituradora de mandíbula

-

Molí d’impacte, es tracta d’un impacte rotatiu, admet material molt heterogeni en la
seva entrada, on les característiques
característiques físiques són molt diferents, aquest tipus de
trituradora l’àrid resultant és de bona qualitat, encara que el seu principal
inconvenient que les partícules pateixen un fort desgast amb els impactes i produeixen
una gran quantitat de fins (pot arribar a una producció fins el 40%).

-

Trituradora de con; ell seu funcionament es degut al impacte dels martells lliures i
oscil·lants units a un eix giratori.
giratori. Podem utilitzar qualsevol tipus de material en la seva
entrada, però s’ha de vigilar.
vigilar. D
Degut
egut que la presen
presencia
cia de materials de baixa
granulometria pot produir bloqueigs, la mida màxima de l’àrid que s’admet és de 200
mm aproximadament, pel que són més apropiades per un matxucat secundari, la
producció de partícules fines es troba en una quantitat menor a un 20%.
2 0%.

Poden existir un o diversos processos de trituració en els quals on es combinen els diferents
tipus de maquinària per triturar. Les combinacions més freqüents de trituració primària i
secundaria es detallen a la Taula
aula 1:
Taula 1 Tipologia de trituradores

Trituració primària
Trituradores de mandíbula
Trituradores de mandíbula
Molí d’impacte
Molí d’impacte

Trituració secundària
Trituradora de con
Molí d’impacte
Molí d’impacte
-

El fet d’escollir una combinació o l’altra
l’altr depèn
depèn,, principalment, de tres factors com són: consum
d’energia, cost de la producció i la qualitat del producte.
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2.3.2. Eliminació d’impureses
Un
n dels aspectes més important en el procés de l’obtenció de l’àrid reciclat
recicla respecte al natural,
és l’eliminació de les imp
impureses
ureses i contaminant que es puguin presentar. Durant el procés de
demolició que es realitza prèviament,
prèviament, s’ha d’evitar que la runa de formigó es mescli amb la
terra,, i aconseguir que es redueixi al màxim el contingut d’altres materials de construcció
construcció. Si
s’aplica
aplica aquestes mesures es pot aconseguir utilitzant diferents tècniques depenent de la
naturalesa d’aquest.
Equips de separació i control
-

Pantalles: permeten la separació dels materials segons la seva mida, es per això, que
tenen una malla a la superfície de la pantalla a través del qual els materials passen
pas
degut a la vibració o al pendent de l’equip.

-

Classificació manual: és un procés de selecció manual utilitzat, per rebutjar els
materials no desitjats com poden ser la matèria orgànica, guix, etc, que és realitza el
durant el procés. Permet rebutjar els contaminants de mida superior.

-

Garbells: són usats per a l’eliminació de la terra, plàstic i altres contaminants dels
residus per deixar una quantitat de material petri net. Utilitzant el garbellat s’eliminen
iminen
les impureses més petites i es pot realitzar en diverses etapes perquè resulti més
efectiu.

-

Ventiladors: utilitzats per a l’eliminació de materials més lleugers com poden ser la
fusta, plàstic o cartó a través de mitjans pneumàtics.

-

Ciclons: es crea
crea un cicló d’aire que separa mitjançant la centrifugació els elements més
lleugers.

-

Flotació: la separació per via humid
humida
a s’efectua en un bany d’aigua. A
Aquest
quest sistema fa
passar els materials a contracorrent, però té per inconvenient la generació de fangs
fangs.

-

Separació per infrarojos: procés de selecció molt precis dels materials no desitjats,
com els materials no ferruginosos, plàstic o guix per mitjà de sensors d’infrarojos
propers.

-

Separació magnètica: es pretén detectar i eliminar els materials ferrugin
ferruginosos
osos ja que els
residus de demolició contenen importants quantitats d’acer que poden ser separats
magnèticament. La separació sol tenir lloc just després de la trituració, abans que
l’acer solt pugui malmetre les cintes transportadores. El material tritura
triturat es
transportat per una primera cinta fins a una magneto rotatòria o fixa.

-

Separació per corrents de Foucault: es els residus pot trobar-se
trobar se també alumini, coure,
plom, zinc i aliatges, Aquest mètode es basa en fer travessar els metalls per un camp
magnètic
ic variable que provoca la creació en el metall conductor de les corrents de
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Foucault,, produint la separació per repulsió dels metalls no magnètics i no
ferruginosos. El material més senzill de separar és l’alumini.
-

Recirculació dels agregats: permet que els agregats que no són de la mida desitjada
siguin retornats a un punt anterior del procés per obtenir la granulometria idònia o la
neteja adequada.

El formigó
formigó, en que consisteix la matèria primera per a l’obtenció del nou àrid reciclat
reciclat, ha de ser
examina
examinatt per la possible presència d’àrids potencialment reactius davant els aalcalins,
lcalins, a més a
més,, s’ha d’evitar el formigó de ciment aluminós i determinar els continguts originals de
sulfats i clorurs
clorurs.[2]
[2]
Per tal d’obtenir un àrid de qualitat, és molt important la qualitat del material pprocessat
rocessat i
controlar el material contaminat ja sigui per fusta, plàstic, alumini, guix i vidre que segons el
tipus, pot comportar reaccions àlcali-sílice
àlcali sílice futures.
Un altre factor molt important a controlar,
rolar, és la presència de gu
guix.
ix. Ha
Ha de ser reduïda segons els
criteris d’acceptació prèvia del residu de demolició, rebutjant les partides que contingui
continguin
quantitats importants. A més, el guix del material fi ja triturat pot ser eliminat durant el rentat,
en qualsevol cas el control de sulfats a l’àrid reciclat resultant ha de ser sistemàtic.

2.4 Propietats dels àrids reciclats aplicats a la fabricació del formigó
2.4.1 Granulometria
La granulometria dels àrids reciclats éss de gran importància, ja que té un efecte sobre les
propietats del formigó que es volen dissenyar, les diferents propietats que es veuen
condicionades segons les distribucions de mida de l’àrid, són la treballabilitat, la porositat, la
permeabilitat, la resistència, el grau de compactació i la durabilitat.[3]
durabilitat
Quan s’obté una distribució
distribució contínua de l’àrid, aquest està uniformement graduat per totes les
mides, el fet de tenir aquesta uniformitat ens proporciona un grau de compacitat i una
resistència mecànica més elevada.[4]
elevada
La distribució granulomètrica dels àrids reciclats varia segons el procés de trituració que s’hagi
sotmès i podem modificar la mida fent ajustaments de l’obertura de la trituradora, el gran
problema d’utilitzar una trituradora és que es produeix més quantitat de fins que si s’utilitzes
una matxucadora
matxucadora, la fracció
ió d’àrid gruixut que s’obté sol variar entre el 70% i el 90% de l’àrid
total produït. Normalment, la fracció gruixuda té una corba granulomètrica adequada, es pot
englobar dins dels fusos granulomètrics que recomanen algunes normes internacionals
(ASTM).
En
n el cas de l’EHE
l’EHE-08,
08, especifica les distribucions granulomètriques òptimes per a graves,
sorres o fins que poden ser utilitzats per a la fabricació de formigó. La instrucció té com a
propòsit l’obtenció d’una classificació uniforme de totes les mides, la qual cosa condueix a una
major compacitat, i per tant, una major resistència i durabilitat del formigó. De fet, obtindríem
una corba on la distribució granulomètrica seria continua i no uniforme, garantint així les
propietats òptime
òptimess tan del formigó fresc com a l’endurit.
endurit.
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Contingut de fins <0.063mm

Degut els procés de trituració de l’àrid reciclat éss genera una quantitat de fins, (petites
petites
partícules que es desprenen).
desprenen . Segons alguns assaigs real
realitzats
itzats en els laboratori, es pot
classificar el percentatge de fins pot variar entre 0.27% i 1.14%, situant-se
situant se per sota del límit de
l’1.5% de l’àrid gruixut establert per l’EHE.
l’EHE.[5]
L’aparició de partícules fines a la superfície de l’àrid reciclat pot originar problemes
d’adherència entre l’àrid i la pasta de ciment, a més a més provoca un augment de la quantitat
d’aigua de pastat necessària.
2.4.1.2

Morter adherit

L’àrid de fracció gruixuda conté una quantitat de morter adherit, el fet que contingui una certa
quantitat de morter és lo que fa diferència entre les propietats d’un
d’un àrid natural i un àrid
reciclat; una menor densitat, una capacitat d’absorció més gran, reacció àlcali
àlcali-àrid,
àrid, àtac dels
sulfats i l’àtac dels clorurs entre d’altres, que influeixen de manera negativa al formigó com és
el cas de la fluència, la retracció i els problemes de durabilitat que es presenten
presenten.. A més
proporció de morter adheri
adheritt a l’àrid reciclat, el formigó presentarà durabilitat dolenta.
2.4.1.3

Densitat i capacitat d’absorció
d’

La densitat de l’àrid reciclat es troba entre 2100 i 2400 kg/m3, i en el cas de la densitat
saturada amb superfície seca varia entre 2300 i 2500 kg/m3, veient les diferents densitat que
presenten els àrids es poden considerar com àrids de densitat normal, ja que presenten una
densitat superior a 2000 kg/m3, definit per la norma UNE 1146.120:97
46.120:97 “Àrids
“Àrids per formigons.
Especificacions
Especificacions”.[[2]
Dins de les propietats físiques que l’àrid reciclat presenta una major diferència pel que fa l’àrid
natural és l’absorció, ja que presenten una elevada absorció degut a la pasta de ciment que
queda adh
adherida
ida a l’àrid natural i als ceràmics. El rang de valors de l’absorció està entre 44-10%,
de fet aquest rang de valor incompleix el valor límit de l’EHE que l’estableix en un 7%.
La influència de la mida de les partícules i la qualitat del formigó original, aafecta
fecta de forma
important en la densitat i a la capacitat d’absorció, Per
P a les fraccions més petites es presenta
una menor densitat i una major absorció que en el cas de les fraccions més gruixudes.[
gruixudes.[2,5
5]
Pel que fa la qualitat del formigó original, els fo
formigons
rmigons d’una baixa relació aigua/ciment, són
els que tenen una elevada resistència,
resistència, donen àrids reciclats de més qualitat, per tant una
major densitat i una menor absorció. Per una altr
altra banda, d’una mateixa planta de reciclat on
treballi amb diferents qualitats
alitats de resistències (10
(10-50
50 N/mm2) es produiran àrids amb un rang
de coeficient d’absorció molt ampli d’entre un 10% a 5% respectivament.[6]
respectivament
Un altre
altres factors que influeixen
en en aquestes propietats són les tècniques de processat, si l’àrid
gruixut reciclat
lat s’ha realitzat per successives etapes de trituració, llavors es produeix una major
eliminació de la quantitat de morter adherit a l’àrid, i per tant la qualitat de l’àrid millora
substancialment, on la capacitat d’absorció disminueix i hi ha un increment
increme nt de la densitat,
degut aquesta millora l’àrid reciclat assoleix uns valors propers als de l’àrid natural.
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2.4.2 Coeficient de forma
El coeficient de forma i l’índex de llenques dels àrids reciclats que procedeixen dels formigons
tenen valors similars i poden arribar
arribar a tenir millors resultats que els obtinguts pels àrids
naturals[
naturals[8]. En
n el cas dels àrids ceràmics de diàmetre nominal superior de 20 mm poden donar
valors pitjors que els obtinguts en els àrids naturals, no obstant això, en la majoria dels casos
compleixen
pleixen els requisits exigits per l’EHE.

2.4.3 Coeficient de los Ángeles
En ell coeficient de los Ángeles també es produeix un in
increment
crement dels valors respecte el que s’ha
obtingut per l’àrid natural. Els valors més elevats corresponen a mostres amb un elevat
contingut
ngut de partícules de morter, i els valors més reduïts són els que provenen de les mostres
amb origen ceràmic.
Aquest assaig, s’utilitza per a avaluar la resistència a l’abrasió, el desgast, i l’impacte dels
agregats. El valor de l’àrid reciclat es pot
po sit
situar
uar en un rang molt ampli, entre 25
25-45%,
45%, depenent
entre d’altres factors de la grandària de les partícules i la qualitat del formigó del formigó
original
original.[5-8]
Normalment, el coeficient de los Angeles
Angel s augmenta en les fraccions de menor mida, ja que són
les que contenen una major quantitat de morter adherit a l’àrid natural. En disminuir la relació
aigua/ciment del formigó original, el coeficient de los Ángeles també disminueix, i es poden
trobar diferències en el valor del coeficient de fins a un 10% en els resultats corresponents a
un ampli rang de les relacions aigua/ciment (1.2
(1.2-0.4)..[2]
La normativa EHE, estableix un coeficient màxim del 40% per a la seva aplicació en formigó
estructural i no estructural, de manera que l’àrid gruixut reciclat en la majoria
majoria dels casos podrà
complir aquest requeriment
requeriment.. A més, s’haurà de realitzar controls per detectar aquelles partides
que ho incompleixin, de forma que, la limitació del 7% d’absorció selecciona partides amb
coeficient de los Ángeles sempre menor de 40%
40%.[9]
Com
om s’ha esmentat anteriorment, els valors més elevats corresponen a les partícules amb un
elevat contingut de morter i els valors més reduïts a mostres majoritàriament d’origen
ceràmic. Totes les mostres examinades pel grup CLEAM [[7]] s’inclouen en la categ
categoria
oria LA50,
però cal destacar que el 70% es troba dins de la LA 50 que recull la norma UNE
UNE-EN
EN 12620:03
“Àrids per formigó”.

2.4.4 Contaminants
Contamina s i impureses
Un dels principals problemes que comporten els àrids reciclats es que molt sovint poden
incorporar impureses i contaminants que influeixen de forma negativa en les propietats del
formigó. L’origen d’aquests contaminants
contaminants pot ser molt variat entre ells; plàstic, fusta, guix,
totxanes,
xanes, vidre, matèria orgànica, alumini, asfalt,...
Les impureses de l’àrid reciclat produeixen
produeixen en tots els casos un descens de la resistència del
formigó, en cas de trobar
trobar-se
se calç o argila encara seria més rellevant aquest descens en la
resistència. A més de reduir la resistència, segons la tipologia de la impuresa es poden originar
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altres p
problemes,
roblemes, com són les reaccions àlcali
àlcali-àrid
àrid (vidre), àtac per sulfats (guix
(guix),
), una elevada
retracció (sorres argiloses) o un mal comportament als cicles de glaç-desglaç.[
glaç
[2,4]
El fet de que hi hagi impureses depèn
dep n en gran mesura dels tipus d’àrid reciclat i la procedència
del material de la demolició.
demolició En
n el cas dels àrids procedents de les runes de formigó, que
presenten genera
generalment
lment un reduït contingut d’
d’impureses,
impureses, mentre que la incorporació de runes
de material ceràmic tot i ser un petit percentatge, augmen
augmenta
ta generalment la presència de
diferents materials com la fusta, guix o el vidre.
El contingut de les impureses en l’àrid reciclat es determinarà d’acord
d’acord a les normatives
següents:
Per determinar el contingut d’impureses m
méss gran es pot adoptar
adoptar la norma U
UNE
NE 7133-58
7133
“Determinació de terrossos d’argila”,
”, CCaldrà quantificar i classificar les impureses que
contingui l’àrid (metall o asfalt).
La normativa europea especifica per a la determinació de la composició dels àrids reciclats,
prEN 933
933-11
11 “Test for geometrical
geome
properties of Aggregates”. Part 11: Classification test form
the constituents of coarse Recycled Aggregates”. Es necessari
nece sari analitzar tots aquells
components presents en els àrids reciclats ja que poden causar problemes de durabilitat, entre
els que destaquen els clorurs, sulfats o bé reacció alcali
alcali-àrid. La normativa estableix la següent
classificació pels constituents de l’àrid reciclat (Taula2
Taula2):
Taula 2 Normativa prEN 933-11
933

Designació
Rc
Ru

Rb
Ra
Rq
Rx

Origen
Formigó, productes de formi
formigó
gó i morter
Unitats d’obra de formigó
Àrids no tractats, pedra natural
Àrids tractats amb conglomerants hidràulics
Unitats d’obra d’argila (maons, teules)
Unitats d’obra de silicat càlcic
Formigó airejat no flotant
Materials bituminoso
bituminososs
Vidre
Altres cohesius (argiles i sorres)
Metalls, fusta, plàstic i cautxú
Guix

L’EHE estableix els següents continguts màxims per als diferents tipus d’impureses esmentades
anteriorment en l’àrid gruixut:
Contingut màxim de partícules lle
lleugeres:
ugeres: 1% del pes total de la mostra.
Contingut màxim de terrossos d’argila: 0.25% del pes total de la mostra.
Compostos totals de sofre expressats com S: 1% del pes total de la mostra (contingut
de sulfats solubles en àcid expressats com SO 3, inferior al 0.8%).
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2.5 Disseny de mescla d’un formigó amb àrid reciclat
D’acord a Etxeberria et.al
al [10],
[
ell formigó reciclat es pot dosificar, mesclar, transportar,
col·locar, compactar i el curar de la mateixa manera que el formigó convencional. No obstant
això, degut a la capacitat d’absorció del material es recom
recomanable
ble que l’àrid estigui amb una
alta humitat per reduir la seva capacitat d’absorció i d’aquesta manera no influeixi en la
treballabilitat del formigó fresc i que es pugui controlar la relació d’aigua/cimen
d’aigua/cimentt efectiva.
Per una bona dosificació del formigó es important tenir en compte aquestes factors
factors:[10,11
11]
1.
Determinar la densitat de l’àrid reciclat i natural per definir el seu mateix volum d’àrid
reciclat utilitzat en substitució de l’àrid natural.
2.
Mesurar
surar la capacitat d’absorció de l’aigua que tenen els àrids reciclats a l’hora de
fabricar i afegir la quantitat d’aigua que ser
serà absorbida per ells en 10 o 30 minuts per
assegurar
egurar la treballabilitat i una relació d’aigua/ciment efectiva constant.
3.
Es possible
ossible que sigui necessari
nece sari ajustar la relació d’aigua/ciment per a el formigó amb
l’àrid reciclat obtingui una resistència semblant al formigó convencional.
4.
S’ha de valorar la quantitat d’aigua que es nece
necessita
sita per obtindré la relació d’aigua
/ciment necessària.
necessària
5.
Per
er tal de tindre una adequada unió entre l’àrid reciclat i la pasta de ciment, es
recomana realitzar la mescla en dues fases
fases[11]; els àrids fins i els gruixuts es mesclen en
l’amasadora durant 1 minut. S’afegeix la meitat d’aigua nece
necessàri
riaa i es mescla 1 minut més. A
continuació s’afegeix el ciment i es torna a mesclar durant 1 minut. Per últim s’
s’acaba
acaba d’afegir
la meitat d’aigua restant i es mescla durant uns 90 segons. Si s’utilitzés cendres volants es
milloraria la interfase entre la pasta
pasta del ciment i l’àrid.
6.
Els
ls formigons reciclats dosificats amb el m
mètode
tode anomenat Equivalent mortar
volumen, (EMV)
(EMV)[[12] s’obtenen propietats semblants al formigó convencional. En aquest cas
cas,
l’àrid reciclat procedent del formigó es tractat com material constituït
nstituït per dues fases, morter i
àrid natural. Quan
uan es determina la mescla de les dues fases es considera per separat i per tant
tant,
aquest m
mètode
tode no considera que l’àrid reciclat substitueixi solament l’àrid natural sinó que
l’àrid i el morter.
Respecte als punts descrits anteriorment es pot determinar, que per obtenir una resistència,
consistència i treballabilitat que en un àrid natural, s’hauria de variar les proporcions d’aigua i
ciment.
Es vol una mateixa consistència, la demanda d’aigua del formigó amb l’àrid gruixut reciclat és
de l’ordre de 55-10%
10% més gran que per el formigó convencional.
El fet de que es nece
necessiti
siti una major demanda d’aigua, el contingut de ciment necessari serà
una mica més gran pel cas de formigons amb àrids reciclats que pel cas del convencional, així
s’obtindrà una mateixa resistència.
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Els àrids reciclats es recomanable que es trobin saturats abans d’utilitzar-los
d’utilitzar los ddegut a la seva
alta capacitat d’absorció, els àrids reciclats es recom
recomanable
nable que estiguin humits abans
d’utilitzar
d’utilitzar-los, sinó,
sinó, aquests absorbirien aigua de la pasta i es perdria
perdr a la treballabilitat, a més de
perdre el control de la relació aigua/ciment efectiva.

2.6 Propietats físiques del formigó reciclat
A continuació es detallarà els estudis que determinen la propietat física de la densitat, ja que la
porositat i la permeabilitat s’analitzarà a l’apartat ““2.8.2
2.8.2 Durabilitat. Propietats físiques
físiques”

2.6.1 Densitat
Resultats experimentals [[13]] mostren una densitat mitjana del formigó reciclat de 2250 kg/m 3,
aproximadament un 3,6% inferior a la densitat observada en el formigó convencional de 2230
kg/m3.

2.7 Propietats mecàniques del formigó reciclat
En el següent apartat s’estudiarà les propietats físiques i mecàniques del formigó reciclat,
veient els diferents percentatges de substitució del
delss àrids, per àrids reciclats provinents de
formigó. Com detallen els estudis esmentats a continuació la importància de la zona de
transició entre el morter i l’àrid reciclat serà un aspecte molt important , ja que influirà a les
propietats mecàniques del fformigó
ormigó reciclat.

2.7.1 Resistència a la compressió del formigó reciclat
Butler et al. [[14]] estudien el fenomen de ruptura a compressió , assumint la capacitat resistent
de la fase de morter com constant en provetes cilíndriques d’un formigó reciclat que conté
àrids
ids reciclats i naturals de nova aportació, establint que el factor limitant de la resistència del
formigó reciclat es troba en les zones de transició interficial existents en els àrids reciclats
originals (entre l’àrid natural i el morter adherit) o bé le
less de nova creació (entre els morters
original i nou); els plans de fractura que travessen els àrids reciclats indiquen en tal cas que la
resistència dels mateixos és el factor limitant. La conclusió que s’extreu de l’estudi és que
l’enclavament és més resi
resistent
stent en les ITZ de nova creació i d’entre aquestes, ho és més entre
els morters original i nou que no en les zones de transició interficial entre el morter nou i l’àrid
natural, per efecte de la major rugositat superficial dels àrids reciclats per compara
comparació
ció amb la
textura superficial més suau dels àrids naturals afegits a la mescla.
Liu et al. [15
[15],
], per un cas en què el formigó original té una resistència a compressió més baixa
que la del formigó reciclat resultant, expliquen el mecanisme de trencament pe
perr compressió
per l’acció combinada de la superfície rugosa i la forma irregular dels àrids reciclats, que
provoca la concentració de tensions que a la vegada indueix la fissuració al llarg de la superfície
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dels àrids naturals originals. Les investigacions també reporten que en comparació amb les
zones de transició interficial que envolten l’àrid fi, les ITZ al voltant dels àrids gruixuts
tendeixen a contenir més discontinuïtats i de mides més grans, que redueixen la resistència del
formigó però, per altra b
banda,
anda, absorbeixen energia durant el procés de ruptura, millorant la
ductilitat del material. Apunten també que la resistència a la compressió del formigó reciclat
s’incrementa amb els guanys d’aquesta propietat que experimenta la fracció de morter nou en
ell seu enduriment.
Altres investigadors confirmen [10],
[ ], que l’adquisició de la resistència a la compressió en el
formigó reciclat es dóna per la textura rugosa i la capacitat d’absorció del morter adherit
original, que proporciona un millor enclavament ent
entre
re la pasta de ciment i els àrids reciclats,
respecte d’un formigó convencional.

Figura 3 Evolució de la resistència a compressió dels 77-28
28 dies, segons la substitució d’àrid reciclat

Tabsh i Abdelfatah [[16]] analitzen la capacita
capacitatt resistent en una mescla de formigó reciclat a
partir d’àrids reciclats procedents d’un formigó original més resistent i obtenen un formigó
reciclat amb gairebé la mateixa resistència a la compressió que la del formigó de control, tot i
que casos en què eell formigó d’origen té una resistència a la compressió menor o desconeguda
produeixen formigons reciclats de més baixa capacitat resistent. La resistència del formigó
depèn tant de l’àrid gruixut com de la pasta de ciment, cosa que comporta que un increment
de la quantitat de ciment vagi en detriment de la col·laboració de la fracció d’àrid. Per a la
quantificació del fenomen, un formigó produït amb àrids reciclats a partir d’un formigó
caracteritzat a 30 MPa experimenta pèrdues del 30% de resistència a la compressió
compressió i de fins el
40% quan la procedència dels àrids reciclats és desconeguda. La utilització d’àrids reciclats
provinents de formigó amb una resistència a la compressió de 50 MPa resulta en valors
comparables d’aquesta variable assolits en el formigó reciclat resultant i en el formigó de
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control, afirmació extensible a l’emprament de formigons originals més resistents. S’extreu del
mateix estudi que el fet d’incrementar el contingut d’aigua en un 10% en la producció del
formigó reciclat respecte de la dosificació del formigó de control per mantenir la consistència
del formigó reciclat fresc té efectes sobre la resistència a la compressió adquirida; l’ús
d’additius millora la treballabilitat tot mantenint els continguts d’aigua en les dues mescles,
raó per la qual s’hipotetitza que d’haver estat aquest el procediment la resistència del formigó
reciclat hauria superat la del respectiu formigó de control.
En la mateixa línia d’investigació, Domingo et al. [[17
17],
], observen que en el formigó reciclat
l’assoli
l’assoliment
ment en 7 dies del 80% de la capacitat resistent a compressió de la resistència
característica del formigó de control als 28 dies. A mesura que s’incrementa els percentatges
de substitució d’àrid reciclat per àrid natural, es detecten augments en la capaci
capacitat
tat resistent,
contràriament a allò establert en altres estudis. El fenomen s’explica per causa de la reducció
de la relació aigua/ciment efectiva causada, degut a la gran capacitat absorbent dels àrids
reciclats alhora que per efecte de l’additiu superpla
superplastificant
stificant utilitzat. S’observa, per altra
banda, que si es manté constant la relació a/c efectiva, l’assentament del formigó en estat
fresc i la resistència a la compressió es mantenen constants, motiu pel qual es dedueix que
l’efecte de la substitució no és significant, concloent que la qualitat dels àrids reciclats emprats
és molt bona.
Els resultants de la investigació de Gomes i de Brito [[19]] mostren que la resistència a la
compressió no es veu alterada en la substitució d’àrid natural per àrid reciclat quan els àrids
reciclats aporten una alta fracció de morter endurit original amb gran resistència mecànica.
Una altra explicació que es dóna al fenomen observat es relaciona amb el procés de mescla
que s’utilitza, que incorpora la quantitat d’aigua en due
duess fases separades en el temps tot
deixant que la pasta de ciment embolcalli millor els àrids reciclats i això es reflecteixi en zones
ITZ més resistents, omplint les fissures i els porus presents en els àrids reciclats.
Segons l’experiència de Rahal [13],
[
el formigó reciclat en comparació amb el respectiu formigó
convencional de control, que guanya la majoria de la resistència que té als 28 dies durant els
primers 7, segueix adquirint bona part de les propietats resistents més enllà el període inicial
de ma
maduració
duració de 28 dies; passats 56 dies des de la producció d’ambdós formigons, l’augment
de les resistències a la compressió en el formigó reciclat i el formigó de control és,
respectivament, del 7 i el 4% de la resistència característica als 28 dies. En sínt
síntesi
esi i segons
exposa l’autor, la rellevància de les diferències en les reduccions de la capacitat resistent
mostra l’efecte de factors diversos tals com l’origen dels àrids reciclats i fa patent la necessitat
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de particularitzar la caracterització dels mater
materials
ials emprats per a poder descriure’n el
comportament de manera acurada.

2.7.2 Resistència la tracció del formigó reciclat
Etxeberria et al. [[10]] constaten en la seva experimentació que la resistència a tracció indirecta
pel formigó reciclat és més alta que en el formigó de control per l’efecte de la capacitat
d’absorció del morter adherit original. El fet que no hi hagi efectes perjudicials en la resistència
a tracció del formigó reciclat és indicatiu de les bones característiques de l’enclavament entre
els àrids reciclats i la matriu de morter. En els resultats del seu estudi tots els formigons
reciclats obtenen resistències a tracció majors que el respectiu formigó de control, excepte en
el cas de dosificar la mescla amb un percentatge de substitució del 100%.
Una
na anàlisi del model de ruptura en l’assaig del formigó reciclat a tracció indirecta la es troba a
l’obra de Liu et al. [[15],
], que també reporten resistències a la tracció majors en formigons
reciclats respecte dels formigons de control corresponents: els plans de fractura en el formigó
són més desiguals que en provetes de morter i se situen resseguint les ITZ entre el morter
original i el de nova producció (punt 1 de la Figura 4);
4); la longitud i irregularitat dels plans de
fractura, a la vegada que l’enclavament
l’enclavament entre els àrids gruixuts millora les capacitats resistents
a la tracció en el formigó reciclat. Algunes fissures s’observen també en les zones de transició
interficial entre els àrids naturals originals i el morter endurit original (punt 2 de la Figura
Figur 4),
entre àrids naturals i morter nous (punt 3 de la Figura 4)) i fins a través dels àrids naturals (punt
4 de la Figura 4);
); tot i així, molt poques obertures travessen les ITZ entre els morters original i
nou; s’apunta que la resistència d’aquestes zones de transició interficial és aproximadament
del 60% de la resistència a tracció observada en provetes elaborades amb morter de nova
produ
producció
cció emprat en la mescla del formigó reciclat
reciclat.

Figura 4 Trencament a tracció d’una secció de formigó reciclat [15]

Tabsh et al. [[16]] fan un estudi en formigons reciclats a partir d’àrids de formigons originals
amb diferents resistències característiques
característiques de disseny. En el formigó reciclat obtingut a partir
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d’àrids reciclats d’un formigó de 50 MPa no s’aprecien diferències en la resistència a tracció
entre el formigó reciclat i el de control. No obstant això, quan l’origen dels àrids reciclats és un
formigó de 30 MPa i també si la font n’és desconeguda, es donen descensos en la capacitat
resistent a la tracció d’entre un 10 i un 15% si el formigó reciclat es produeix per tal que tingui
una resistència a la compressió elevada, de 50 MPa, i d’entre un 25 i un 30% quan el formigó
reciclat produït també es caracteritza als 30 MPa (Figura
Figura 5).
5

Figura 5 Resistència a tracció[16]
tracció[

En la mateixa línia d’investigació, Butler et al. [[14]] fan notar la sensibilitat de la resistència a
tracció (indirectament assajada) a les característiques resistents dels àrids reciclats
caracteritzats p
per
er a alts nivells de resistència a la compressió, condicions per a les quals és
necessari mantenir baixes les relacions aaigua/ciment
iment i això produeix morters més resistents
cosa que porta als àrids reciclats a governar la capacitat resistent global del form
formigó
igó reciclat —
en cas de dotar al formigó reciclat de resistències característiques moderades (per exemple, 30
MPa), l’enclavament entre els àrids i el morter determina el comportament a tracció.
A partir de l’experiència de Rahal [13],
[ ], de mitjana la resist
resistència
ència a tracció indirecta estima en un
87,7% de la del formigó convencional, proporció similar a l’anàlisi de la resistència a
compressió del formigó reciclat. El mateix assaig de determinació de la resistència a tracció
efectuat als 56 dies dóna resultats un 8 i un 5% més alts que en l’assaig a 28 dies,
respectivament per al formigó reciclat i el corresponent formigó de control.

2.7.3 Mòdul elàstic del formigó reciclat
Segons Etxeberria et al. [[10],
], el mòdul elàstic del formigó reciclat es veu reduït per increme
increments
en el tant per cent de substitució amb àrids reciclats; ja que els àrids reciclats són més
propensos a la deformació que els àrids naturals i com que és ben conegut que el mòdul del
formigó depèn significativament del mòdul elàstic dels àrids, és esper
esperable
able aquest
comportament en el formigó reciclat.
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Per a Liu et al. [[15
15]] el morter endurit nou en el formigó reciclat té una influència significativa
sobre el seu mòdul de Young, cosa que implica que els efectes del morter endurit original són
minoritaris, p
principalment
rincipalment per causa de la quantitat i la distribució del morter endurit original:
volums més grans de morter de nova producció el fan el factor dominant del mòdul elàstic.
Aquestes observacions no entren en contradicció amb les exposades en paràgrafs an
anteriors
teriors si
tenim en compte que per a l’anàlisi fotogràfic de la composició del producte final, els autors
utilitzen un formigó blanc menys resistent en l’elaboració del formigó original (de què els àrids
reciclats es componen) i un formigó gris d’alta resi
resistència
stència per a configurar la nova matriu de
morter: així, i precisament perquè el mòdul elàstic està governat pel volum de la fracció i el
mòdul de Young dels àrids que s’empren [[20],
], la pitjor qualitat dels àrids reciclats fa que sigui
el morter de nova cr
creació
eació la fase més contribuent al rendiment mecànic del material.
Rahal [[13]] reporta significatius augments del mòdul elàstic per increments de la resistència a
compressió en formigons convencional, observació menys òbvia en el cas de formigons
reciclats ja que les dosificacions dels elements assajats resulten en resistències a la compressió
entre 25 i 30 MPa, rang per al qual la comparació entre ambdues variables (el mòdul i la
resistència) mostra una reducció de tan sols el 3% en el mòdul elàstic del formi
formigó
gó reciclat
respecte el corresponent de control.
Domingo et al. [1
[17]] noten en casos de graus de substitució de més del 50% un descens del
valor del mòdul elàstic; la influència dels àrids reciclats s’observa en que la seva gran porositat
comporta reduccion
reduccionss importants del mòdul de Young si el nivell de substitució és del 100%. En
la preparació d’un grup de mescles amb la relació a/c constant (tot ajustant
ajustant-ne
ne el contingut
d’aigua tenint en compte l’absorció dels àrids reciclats) no s’observen modificacions rrellevants
ellevants
en el mòdul del formigó reciclat, observació que mena a la conclusió que la qualitat dels AR
emprats és alta.
Gomes i de Brito [[18]] atribueixen els resultats d’assaig del mòdul d’elasticitat més baixos per a
formigó reciclat que convencional a la menor compacitat dels àrids reciclats, això és, a la
presència de morter adherit en els àrids reciclats originals, l’alta deformabilitat de la pasta de
ciment del qual els confereix una menor rigidesa que la pedra natural. S’observen petites
afectacions aall voltant del 10% en la pèrdua de rigidesa del formigó reciclat per a graus de
substitució de fins el 50%, mostrant que l’afectació de la capacitat mecànica d’aquest formigó
es troba limitada a un cert nivell, contràriament a allò afirmat en alguns casos.
Choi et al [[19]] avaluen els resultats experimentals de valors del mòdul elàstic en formigó
reciclat i, en comparar
comparar-los
los amb formulacions per a formigó convencional (concretament la
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proposada per la normativa americana ACI 318), obtenen valors que sobreesti
sobreestimen
men les
propietats dels materials produïts, independentment del grau de substitució emprat per a la
dosificació.
Dhir et al. [20
[20]] subscriuen que, en general, el mòdul elàstic es considera proporcional a la
resistència a la compressió tot i referir-se
referir se a ca
casos
sos d’estudi en què s’ha vist que el mòdul de
Young no és proporcional a la capacitat resistent del formigó o en què s’han observat
variacions de fins a 15 kN/mm2.

2.8 Durabilitat del Formigó
Fins ara la major part dels estudis realitzats sobre els formigons reciclats
reciclats han analitzat les
propietats físiques i mecàniques d’aquest. A continuació, es desenvoluparà les propietats del
formigó reciclat en el cas de la durabilitat, quin comportament es pot esperar del formigó
reciclat.

2.8.1 Característiques físiques
2.8.1.1

Porositat
at

En les investigacions realitzades per [21],
], lla
a porositat es mesurada a través del mètode de la
intrusió de mercuri (ASTM 04404), aquest assaig és realitza en provetes cilíndriques de
diàmetre de 0.02m i l’alçada 0.1m,
0.1m, les provetes han estat curades a la cambra humida
humida, i
analitzades a 7 i 28 dies.
Les provetes de 7 a 28 dies són
s n deshidratades, submergides en alcohol durant 8 dies, i
posteriorment secades a una temperatura de 70° unes 24 hores, finalment les provetes són
posades a l’assecador fins la realització
realització del test. MIP; introducció de la pressió, mesura el radi
teòric del porus on en el procés inclou la típica intrusió i extrusió per cicles, es mesura la MIP
pressió exercida contra el volum introduït de mercuri.[
mercuri.[21]
En el cas de formigó convencional i el formigó amb àrids reciclats, per una mateixa dosificació,
presentaven una porositat similar als 28 dies de curat. Però després de 5 anys de curat amb
aigua, es detecten diferències significatives. Després de 5 anys, el formigó fet amb àrids
reciclats procedents
ocedents de formigó van obtenir una porositat menor que el convencional, la
porositat es va quasi un 45% respecte l’obtingut als 28 dies , i en canvi el formigó convencional
es va obtenir
tenir una reducció del 7% dels 28 dies als 5 anys (Figura
Figura 6 i 7).[22]
7
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Figura 6 Mida dels porus als 28 dies segons el tipus de formigó[22]
formigó

Figura 7 Mida del porus als 5 anys segons el tipus de formigó[22]
formigó
(on CC és el formigó convencional, RA
RA-C
C formigó reciclat amb un 10% dd’àrids
’àrids reciclats i RCA formigó reciclat 100% amb àrid reciclat
de formigó).

En el cas dels formigons substituït l’àrid natural per un 50 i 100% d’àrid reciclat, es comprova
que tenen unes densitats menors i una alta capacitat d’absorció d’aigua que els àri
àrids
ds naturals,
principalment degut a la major porositat del morter d’adherit.[
d’adherit.[23]
El factor de substitució dels àrids reciclats demostra una correlació entre el volum total i la
mida del porus, aquesta influencia comença a ser més important a les primeres ed
edats
ats del
formigó i va disminuint amb l’edat del formigó, això esta atribuït a la cristal·
cristal
cristal·lització
lització dels nous
productes per reduir el número i la mida del porus.[
porus.[24
4]
2.8.1.2

Permeabilitat

Permeabilitat.
ermeabilitat. Flux d’aigua
En el cas del formigó reciclat endurit; alguns estu
estudis
dis demostren que el ús d’àrids reciclats fa
que el formigó sigui significament més permeable que els formigons fabricats amb àrids
naturals, això influeix en les propietats de la durabilitat
durabilitat, que aquestes poden ser millorades
usant algun tipus d’a
d’addició com
om és les cendres volants o el fum de sílice. [25,20
[ 20]
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Per un formigó amb 100% d’àrid substituït es va trobar que tenia un índex de permeabilitat de
l’aigua d’ 2.3
2.3·10-7
m3/min1/2 que es mostra un increment d’un 21% en comparació amb el
formigó convencional (mostra de control)
control), Figura 8. [2
26]

Figura 8 Permeabilitat segons el % d’àrid reciclat substituït[26]
substituït

Permeabilitat del oxigen (OPI)
Descriu el procés de moviment de fluids a través de l'estructura de porus sota la pressió
aplicada
ada externament, mentre que els porus es saturen amb un fluid particular.
Per tant, la permeabilitat es refereix a un mesura de la capacitat de formigó per al transport de
fluids per penetració i és depenent de la microestructura de formigó, la condició d'
d'humitat
humitat del
material i les característiques del fluid que penetra.
Aquesta tècnica implica el mesurament de la caiguda de pressió de gas oxigen que es fa passar
a través d'una mostra de formigó.

Figura 9 Permeabilitat al pas de l’oxigen [27]

Les gràfiques anteriors (Figura
Figura 9),
9 , s’observa que a una edat de curat donada, l’OPI va disminuir
per increments en la proporció d’àrid reciclat a una mescla de formigó.
Pel cas de les mescles de formigó curades durant un període de 3 dies, l’augment
l’augment del contingut
d’àrid reciclat d’un 0% al 100% va produir a una reducció del 15% del valor de l’OPI.
Reduccions corresponents per les mescles de formigó que es van curar durant un període de 7,
28 i 56 dies, són 16%, 10% i un 10% respectivament.
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Aquesta
esta tendència de la reducció de l’OPI, amb els augments en els nivells de substitució dels
àrids reciclats, s’espera que per una mostra de formigó reciclat presenti fissures i esquerdes a
les mostres d’àrid ja que han sigut sotmesos a processos de trituració
trituració i això pot fer que tingui
un comportament més dèbil en el cas de l’àrid. A més a més, aquestes fissures i esquerdes dels
àrids creen trajectòries per la facilitat del pas dels fluids a través de la mescla resultant de
formigó en el que s’incorporen. [27]
[

2.8.2 Durabilitat. Processos físics
2.8.2.1

Resistència del formigó reciclat a les altes temperatures

Un aspecte molt important és el comportament del formigó reciclat a les altes temperatures
enfront
front del formigó convencional i formigó convencional amb addicions cend
cendres
res volants i
escòries de forn elèctric “GGBS
GGBS”(substituint
(substituint entre 35
35--55%).
S’han realitzat diversos estudis[28-33]
estudis
on es posa de manifest la resposta formigó fabricat amb
àrid reciclats procedents del formigó, a diferents temperatures estudiant les seves pr
propietats
opietats
mecàniques i la durabilitat d’aquest, i com influeix el percentatge d’àrid natural que ha sigut
substituït per l’àrid reciclat.
La resposta de la resistència a compressió es determinant per saber el grau que ha sigut
malmesa la proveta respecte la temperatura, després de l’exposició d’una temperatura a
300ºC, es va obtenir que els formigons fabricats amb cendres volants i GGBS, la seva
resistència era major que el formigó convencional de Portland ( un 15% i 8% respectivament).
Encara que la millora de la resistència obtinguda amb les addicions,
addicions és degut a la reacció
putzolanica que consumeix el Ca(OH)2. Tot i aquesta millora del formigó convencional amb les
addicions, no era comparable amb els valors obtingut amb el formigó reciclat substituït el
100%
0% de l’àrid natural per àrid reciclat, ja que la resistència a compressió era més gran.
A més a més, després de l’exposició a les altes temperatures del formigó reciclat es va
determinar que hi havia un increment de la porositat menor que en els formigons
convencionals
convencionals, i la mida del porus era menor que en el cas del formigó fabricat amb àrid
natural.
Els formigons elaborats amb la substitució del 100% de l’àrid natural per l’àrid reciclat va patir
menys danys a les seves propietats mecàniques i de durabil
durabilitat
itat que en el cas del formigó
convencional.[
convencional.[24
24]
Per tant es pot concloure mitjançant diversos estudis experimentals que els
els formigons amb
àrids reciclats, que tenen una relació menor aigua/ciment es comporten de millor forma que
els formigons convencional
convencionals,
s, quan aquests estan exposats a altes temperatures.[
temperatures.[33]
2.8.2.2

Resistència, cicles glaç-desglaç
glaç

La resistència els cicles de glaç-desglaç
glaç desglaç en els formigons fabricats amb àrids reciclats, es va
trobar aquests es comportàvem de forma adequada i que el morter que es trobava adherit no
afectava de forma negativa al rendiment
rendiment del formigó
formigó.. [34]
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Per una altra banda també es va concloure que utilitzant àrids reciclats que no provenien de
formigons amb aire incorporat, la resistència era bastant pobre, en canvi si s’utilit
s’utilitzava
zava un àrid
que incorporava un airejant a la seva naturalesa aquests formigons eren altament resistents.[]
Les deficiències mes probables en el rendiment dels formigons d’àrids reciclats enfront els
cicles de glaç
glaç-desglaç
desglaç pot ser atribuït a l’estructura ddels
els porus de la pasta de ciment endurit
prèviament que s’adhereix a la superfície dels àrids reciclats, ja que la matriu dels porus
absorbeix aigua durant la mescla, incrementant la relació d’aigua/ciment de la pasta.[
pasta.[35]
Els resultats obtinguts per [35
35] demostren
emostren que les provetes cúbiques de formigó reciclat són
lleugerament més durables que les provetes fabricades amb formigó convencional. A més a
més si a les provetes l’hi introduïm l’adició de fibres de polipropilè, encara es millorava més la
resistènci
resistència
a mitjana a la compressió de les provetes cúbiques 13.8 N/mm22 mentre que les
provetes realitzades amb el formigó convencional més les fibres de polipropilè s’obté una
resistència de 12.9 N/mm2, una diferencia d’un 7% que esta dins la tolerància de la dosif
dosificació
normal.
Les provetes de formigó reciclat son més durables que les provetes realitzades amb formigó
convencional en un 68% [[36]

Figura 10 Pèrdua de massa després de 56 ccicles de glaç –desglaç
desglaç [38]

A la Figura 10 s’observa que el formigó convencional “virgin” presenta una major pèrdua
després de 56 cicles en comparació el formigó reciclat.
A més a més, s’han realitzat estudis on l’àrid reciclat utilitzat per el formigó conté impureses
per sulfats, i un cop realitzat 14 cicles
cicl es de glaç
glaç-desglaç;
desglaç; les inspeccions visuals no permeten
detectar qualsevol deteriorament significatiu de la mostra, obtenint una correlació entre la
pèrdua de massa i l’absorció d’aigua que es va determinar que la pèrdua de massa en els àrids
reciclats con
contaminats
taminats no era superior al 1% [[4].
]. Aquests formigons tenen una resistència molt
bona en el clima hivernal extrem, encara que tinguin una major porositat. [38
[ 38]
2.8.2.3

Fluència I Retracció

En el cas de la fabricació de formigons
formigons reciclats si es substitueix un 100% de l’àrid natural per
àrid reciclat, si s’estudia aquest formigó a l’edat de 180 dies, s’observa que hi ha un increment
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en les deformacions per la fluència de 52% i per la retracció del 70%, en comparació del
formigó convencional.
convencional.[39]
Si s’observa més detalladament
detalladament els fenòmens que afecten al comportament físic dels formigó,
ens trobem que en el cas de la fluència, pel formigó reciclat amb una substitució del 20% es va
trobar que era un 42% major que el formigó convencional, mentre que per un nnivell
ivell de
substitució
stitució del 100%, el increment de la deformació de la fluència va ser del 51%.
I en el cas de la retracció, els formigons reciclats van augmentar després de 28 dies, si l’àrid
natural ha estat substituït un 20% presenten una retracció similar al formigó convencional en
les primeres edats
edats.. Durant un període de 6 mesos, la contracció en els formigons reciclats va
ser un 4%
% superior en el cas d’un nivell de substitució del 50%, i després de 6 mesos aquest
augment va estar al voltant d’un 12% superior al form
formigó
igó convencional.

Figura 11 Retracció als 120 dies de curat, formigó reciclat R(0,20,50,100) i formigó reciclat amb l’addició de cendres volants
R(0F25,0F35,20F25,20F35, 50F25, 50F35, 100F25, 100F35 )[40]

En el cas que s’introdueixi
s’introdue una addició al formigó reciclat com potser el fum de silice, es troba
una petit
petita disminució de la fluència en el formigó, ja que aquesta addició té millores sobre la
porositat i la permeabilitat que tenen influencia sobre la fluència i retracció del fo
formigó.
rmigó.
[20,38,40
20,38,40] (Figura
Figura 11)
11
Ara bé, els estudis demostren que el fenomen de la fluència passat un any disminueix i
s’obtenen valors 20% aproximadament menors que el formigó convencional.

2.8.3 Durabilitat. Processos químics
2.8.3.1

Corrosió de l’acer dins del formigó

L’oxidació del ferro de les armadures del formigó armat i pretensat o d’altres elements d’acer
inclosos dins del formigó el converteixen en òxids de ferro (II) i de ferro (III). Aquests productes
es formen a la superfície de les armadures augmentant el seu volum, amb la qual cosa es
provoca la fissuració i despreniment del recobriment de formigó que les protegeix de l’aire.
Això provoca una acceleració de la corrosió.
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Els acers recoberts de formigó no s’oxiden degut al pH altament alcalí (12-13)
(12 13) del formigó
formigó. Es
forma una capa d’òxid a la superfície de micres de gruix que protegeix l’interior
(passivació).L’oxidació és causada pels ions clorurs que difonent
difonent-se
se a través del formigó entren
en contacte amb l’element d’acer trencant la capa de passivació i oxidant
oxidan t l’acer.
El formigó amb el temps es va carbonatant per acció del diòxid de carboni de l’aire. Aquesta
carbonatació disminueix el pH i l’acer deixa de passivar
passivar-se.
se. Aleshores l’oxigen de l’aire humit
que penetrant pels porus entra en contacte amb l’element d’acer l’oxida.
2.8.3.2

Àtac per clorurs en els formigons reciclats.

Si es té en compte el mètode EMV, on la hipòtesis que els àrids reciclats que provenen d’un
altre formigó es com un morter de material compost i d’àrids naturals [41],
[ ], on es mesura la
concentr
concentració
ació inicial dels clorurs.
Els coeficients de difusió aparent dels clorurs de totes les mostres de formigó reciclat,
realitzades pel mètode EMV van resultar ser del mateix ordre de magnitud de les mostres fetes
per formigó convencional.
De fet, els coefici
coeficients
ents de difusió de clorur aparent per les mostres de formigó reciclat sense
materials suplementaris (addicions) i proporcionats pel mètode EMV van ser menors que les
mostres obtingudes pel convencional.
La resistència a la penetració dels clorurs en el for
formigó
migó d’àrids reciclats, va ser millorada amb
l’adició de materials (EMV) suplementaris com a substitució parcial del ciment Portland.
En el cas que els àrids reciclats que es troben contaminats, es demostra que són més sensibles
als clorurs que als sulfats
sulfats,, la sensibilitat a la corrosió repercuteix al pes del ciment, entre 0.3 i
0.5% e inclús per sota d’aquests valors, pot generar un risc de corrosió, la probabilitat que
afectin a les armadures de reforç en el formigó es del 100% amb àrids reciclats
contami
contaminats.[41]]
Si no es té en compte el mètode EMV,
EMV i es fa servir el mètode convencional. Es demostra que
contra més temps de duració del curat, menor serà la conductivitat del formigó reciclat, tal
com es mostra en les següents gràfiques, per exemple; pel cas de 0% d’àrid reciclat ((formigó
formigó
convencional
convencional)) la proveta que va ser curada durant 56 dies tenia un 69% d’augment en la
conductivitat del clor en front de la proveta que tant sols es va curar 3 dies [2].
[ 2].
En el cas de substitució del 50% i 100% del àrid per àrid reciclat van ser d’un 62.7% i un 59.2%
respectivament.
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Figura 12 Conductivitat (pas dels ions clorurs)
clorurs)[2]

En comparació amb els valors recomanats per la conductivitat de clorurs de la classificació de
la durabilitat del form
formigó
igó presentant sols el 100% d’àrids naturals en el formigó arribant a una
bona classificació amb un valor de
de 1.48mS/cm a l’edat de 56 dies (Figura
(
12).
Totes les altres proporcions de mescles cauen per sota de la classificació de pobres o dolentes.
De fet, la naturalesa més dèbil i la formació d’esquerdes i fissures en l’àrid reciclat, pot explicar
la tendència del formigó amb àrids reciclats a difondre’s fàcilment els ions clorurs.
Si determinem la resposta del formigó a la resistència a la penetració dels clorurs segons la
normativa ASTM C1202, tal com va estudiar Kou i Poon [43],
], s’analitza la resistència del
formigó al pas del ió clorur com la resposta de la carga total que passa (Coulomb) durant 6
hores, per les provetes que tenen una edat de 28 i 90 dies,
dies, es va observar que si s’augmenta la
quantitat d’àrid reciclat disminueix la resistència a la penetració però si introduïm l’addició de
cendres volants, reduint la relació aigua/ciment milloraria la resistència al pas del ió clorur.
Per tant, es pot con
concloure
cloure que la conductivitat de clorurs augmenta amb els nivells de
substitució de la quantitat d’àrid reciclat durant un període de curat determinat per les
proporcions d’àrids pel formigó.
Però, en un nivell de substitució particular dels àrids reciclats
reciclats,, a major és la duració del curat,
menor serà la conductivitat de una mescla de formigó.[
formigó.[38]
Si el formigó reciclat s’afegeix additius de naturalesa de cendres volants, millora la
permeabilitat del formigó reciclat, i la penetració dels ions de clorurs a 90
9 0 dies seran menors
que a l’edat de 28 dies
dies,, tal com es pot observar a la Figura 13.[43]
13
]
En el cas de l’addició de cendres volants per substitució del ciment, augmenta la resistència als
clorurs, les raons d’aquestes millores es poden ser degudes a una redistribució
redistribució de la mida dels
porus, a la formació de més C-S-H
C H productes format per la hidratació de les cendres volants
que absorbeix els ions clorurs.[43]
clorurs.[
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Figura 13 Penetració dels ions clorurs al formigó [43]

2.8.3.3

Carbonatació

Els es
estudis
tudis realitzats per unes substitucions d’àrid reciclat petites que no tenien gaire
influencia en la profunditat de la carbonatació del formigó i que tenien un comportament com
els formigons convencionals.

Figura 14 Profunditat ddee carbonatació [45]

Però, els formigons amb àrids reciclats fabricats tendeixen a presentar índex de carbonatació
lleugerament més alts de la profunditat de carbonatació (uns 5mm), que ens els formigons
convencionals, com és el cas del formigó amb el 100% àrids substituïts per reciclat que la
profunditat de carbonatació esta al voltant d’un 43% més alts que els formigons fets amb àrids
naturals.
No obstan
obstantt això, quant més gran es la relació aigua/ciment, donarà la major profunditat de
carbonatació ccom
om es pot
pot observar en la Figura 14 pel cas b). L’influencia de la relació
aigua/ciment a la profunditat de carbonatació del formigó degut a la porositat de la matriu i la
facilitat de penetració del diòxid de carboni (CO 2) pel formigó.
La difusió del CO2 a través del formigó es produeix principalment degut als porus capil•lars
interconnectats, així com per les microfissures o bombolles d’aire de la matriu.
Com la durabilitat, la zona de la transició i la porositat de la pasta del ciment hidratat i de
l’agregació pr
predominen
edominen , són zona d’accés dels agents agressius. [38,45]
[
Per tant quan hi ha una substituït més d’un 50% de l’àrid per àrid reciclat, la carbonatació que
presentava el formigó després de 6 mesos de curat, una profunditat de carbonatació ens els
formigons reciclats del 1.3 a 2.5 cops superior que el formigó convencional de referencia.
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Aquest augment en la profunditat de la carbonatació es pot atribuir a una major permeabilitat
dels formigons reciclats.[
reciclats.[44,45
44,45]

Figura 15 Evolució de
de la carbonatació, 100% RCA: a) 7dies; b) 14 dies; c) 28 dies; d) 56 dies

Si substituïm l’àrid fi per àrid reciclat de mida fina, i a més a més l’ús de les cendres volants
com substitució parcial del ciment o bé com addició, la profunditat de la carbonatac
carbonatació
augmenta en el formigó reciclat.[40,41]
reciclat.[

2.9 Formigó d’alta resistència amb d’àrid reciclat
El formigó d'altes prestacions (HPC) pot ser dissenyat per tenir unes propietats mecàniques
superiors, una treballabilitat més alta i més resistència als agents químics
químics agressius que el
formigó tradicional [[50].
]. Alguns residus han estat utilitzats amb èxit en el fabricació de formigó
convencional i, fins i tot, en HPC. No obstant, només hi ha hagut alguns intents d'utilitzar àrids
reciclats de formigó en la producció de
de HPC a causa dels aspectes negatius inherents que
presenten els RCA. Tot i això, és important la utilització dels àrids reciclats en HPC, ja que l’ús
de HPC és cada vegada més extensa a tot el món. La utilització d'àrids reciclats podria dirigir la
indúst
indústria
ria del formigó cap a una situació molt més propera al desenvolupament sostenible.
La idoneïtat dels àrids reciclats de formigó (RCA) per al seu ús en diverses aplicacions amb un
grau de requeriment moderat, és a dir, paviments, formigons de neteja o refor
reforços i
recobriments, ha estat àmpliament examinat i demostrat per nombrosos autors [10, 11]. S’han
establert mètodes de dosificació i percentatges de substitució de l’àrid natural tenint en
compte les propietats dels àrids reciclats de formigó en la producció
producció de formigó per a que el
formigó reciclat convencional presenti propietats adequades en estat fresc i sigui capaç de
desenvolupar propietats mecàniques, un cop endurit, comparables a les del formigó fabricat
amb àrids nat
naturals.
urals. Alguns treballs sobre RCA suggereixen que l'ús de RCA gruixut es podria
estendre a formigó d’alta resistència (HPC), oferint així més valor afegit al material reciclat de
formigó per a la seva futura venta [51,
[ 52
52].
L’estudi de Acker [[53]] que valorava la resistència a compressió del
del formigó d'altes prestacions
amb uns continguts de RCA gruixut de 5, 10 i 12,5% va indicar que la resistència amb una
determinada relació aigua/
aigua/ciment
ciment (w/c) era similar a la dels formigons que contenien àrids
naturals. Resultats similars van ser publicats per altres investigadors [51,52
[ 52].
]. Si bé aquests
estudis indicaven la possibilitat per a l'ús de RCA en el formigó d'alta resistència, les qüestions
relatives a la durabilitat o a llarg termini, rellevants per a la seva pràctica, no van ser
considerades.
En
n la línia de les anteriors investigacions, l’article de Limbachiya [47] examinava la influència
dels RCA gruixut en el formigó d’alta resistència, 50 MPa o més, el rendiment del formigó i,
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alhora, també abordava qüestions pràctiques i de durabilitat relacionades
relacionades amb el seu ús.
Demostraren la idoneïtat del RCA per al seu ús en la producció de formigó d'alta resistència.
Els resultats mostraven que, fins un 30% de RCA gruixut, el formigó podia ser utilitzat en un
ampli ventall d'aplicacions d'altes prestacio
prestacions
ns en l'enginyeria i que les propietats de durabilitat
eren similars a les del formigó convencional amb àrid natural.
D’altra banda, l'objectiu de Ajdukiewicz i Kliszczewicz [48] era aclarir la forma d’obtenir unes
altes prestacions del formigó utilitzant àrids procedents de la demolició estructures existents
fetes de formigons de resistència moderada o alta. Alhora van analitzar l’afectació de les
propietats del formigó reciclat degut a la introducció de fum de sílice i superplastificants. El
formigó origi
original
nal conté una gran quantitat de pasta de ciment que, a l’hora de triturar
triturar--lo, es
conserva adherida als àrids i que manté algunes propietats cimentants quan la zona
carbonatada no és gaire profunda. Aquesta activitat que pot ser activada amb mescles de
cendres
res volants o fum de sílice [24, 28] i col·laborar en l’estalvi de consum de ciment va ser
investigada.

2.9.1 Dosificacions i materials:
El disseny de les dosificacions de formigó amb àrid reciclat, sigui per a resistències moderades
o altes, és molt similar a la procediment seguit per al formigó amb àrid natural. Tal i com es fa
habitualment amb el formigó reciclat, les correccions en el contingut d'aigua són necessàries
per obtenir una treballabilitat adequada en el formigó reciclat d’altes prestacions, però eels
canvis a la proporció d'aigua / ciment cal que sigui relativament petita per a no afectar a la
resistència [48].
El mètode utilitzat en l'estudi de Limbachiya [47], tenia en compte l'efecte dels RCA en la
resistència del formigó per, posterioment, ajust
ajustar
ar la relació w / c de les mescles amb una
proporció alta de la RCA per millorar les resistències. Es tractava d’un mètode simple i que
podia ser integrat dins els actuals procediments de mescla i disseny de formigó a nivell
industrial. Reconeixien, pel cas
cas del mètode de disseny de formigó reciclat segons les
resistències finals, la necessitat de configurar particular i periòdicament les dades de
dosificació degut a les característiques pròpies de les diferents lots de material reciclat i ajustar
les quanti
quantitats
tats establertes amb posterioritat.
Limbachiya [47] va utilitzar ciment Portland amb una resistència característica de 42.5 MPa.
Mentre que altres autors [[50
50,48]
,48] van utilitzar ciment tipus I 52.5 amb addicions de fum de
sílice, cendres volants i escòries d'alt
d'alt forn tamany pols.
Les relacions aigua
aigua-ciment
ciment més utilitzades per al formigó reciclat d’altres prestacions es troben
situades al interval 0,29
0,29-0,45.
0,45. Tu i Chen [50
[50]] van optar per tres ràtios aigua/ciment: 0,32; 0,36 i
0,40; però amb el mateix contingut d'aigua de 160 kg/m3 per a les dosificacions dissenyades
per a cada grup.
Limbachiya [47] va escollir elements prefabricats de formigó estructural de rebuig per produir
RCA, per la seva disponibilitat en grans quantitats i les seves característiques mecàn
mecàniques
adequades per al seu ús en la producció de formigó d'alta resistència. A més, aquests elements
són nets i lliures d’impureses químiques perjudicials i altres components nocius. Ajdukiewicz i
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Kliszczewicz [48] van aplicar a la fabricació de formigó àr
àrids
ids fins i gruixuts triturats procedents
de formigons convencionals amb resistències característiques entre 35-70
35 70 MPa.

2.9.2 Propietats del formigó fresc
Com s’ha comentat a l’apartat anterior, el disseny de la mescla del formigó reciclat és molt
similar a la pr
procediment
ocediment per al formigó amb àrids naturals però són necessàries lleus
correccions en el contingut d'aigua per obtenir una treballabilitat adequada. Per obtenir
resistències altes la relació aigua/ciment, tot i la correcció, serà igualment baixa. Aquest fe
fet
sumat a la major absorció de l’àrid reciclat farà que la treballabilitat del formigó sigui, en
general, seca o plàstica [48].
Segons Tu i Chen [[50],
], les dosificacions amb àrids reciclats satisfeien els requisits pel que fa a
consistència i treballabilita
treballabilitatt en comparació HPC, però després d'una hora la seva treballabilitat
disminueix considerablement respecte HPC a causa de l’alta capacitat d’absorció de l’àrid
reciclat [[52,53].

2.9.3 Propietats mecàniques
2.9.3.1

Resistència compressió

El mètode establert per Limbachiya [47] va demostrar que es podien igualar o millorar les
resistència a compressió del formigó d’altes prestacions utilitzant elevats percentatges de
substitució d’àrid reciclat amb la disminució de la relació aigua
aigua-ciment
ciment efectiva [48]. Tot i això,
indicava que fins una substitució del 30% de RCA gruixut i sense modificar l’aigua no es
presentava cap efecte sobre la resistència a compressió i, posteriorment, produïa una reducció
gradual proporcional a l'augment del contingut de RCA. Als 28 dies, la resistènc
resistència
ia màxima
assolible per al formigó amb un 100% de RCA era inferior a 75MPa mentre que per al formigó
que contenia fins a un 30% de RCA gruixut s’assolien els 80 MPa (Figura
Figura 16).
16

Figura 16 Relació entre resistència a compressió i relació a/c per a substitucions de 0, 30 i 100% [47]

Ajdukiewicz i Kliszczewicz [48] van concloure que els àrids reciclats obtinguts a partir de
formigó de resistència moderada o d'alta resistència amb àrids naturals de granit o basalt
podien suposar un co
component
mponent útil per HPC. Afegint també que la substitució de la fracció fina
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(0/2) per sorra natural no era desaconsellable. Aconseguir una resistència a compressió
característica de més del 80MPa amb àrid reciclat de formigó original del voltant de 60 MPa,
utilitzant
tilitzant un contingut raonable d'additius i addicions de fum de sílice, és factible i la diferència
amb les resistències del formigó convencional són mínimes [48].
D’altra banda, altres autors afirmen haver observat una reducció del 20-30%
20 30% en la resistèn
resistència a
compressió en comparació amb el formigó d’altes prestacions [50].
[ ]. Tot i la disminució
asseguren que si s’assoleixen propietats adequades de durabilitat el formigó reciclat d’altes
prestacions podrien complir amb solvència el seu servei en les aplicacions
aplica cions pràctiques.
2.9.3.2

Resistència tracció, flexo tracció i mòdul elàstic

Les resistències a tracció de les mescles amb àrids naturals són sempre més altes, però les
diferències no són superiors al 10% als 28 dies d'edat. Alhora la influència dels additius i
addicions
dicions en la resistència a la tracció és molt més gran que la influència en la resistència a
compressió quan s’introdueixen àrid reciclats [48].
Les resistències a la flexo
flexo-tracció
tracció trobades eren similars entre formigons amb RCA i formigons
convencionals aamb
mb NA.
Mentre que alguns autors [47] afirmen que el mòdul d'elasticitat era similar per a formigons
amb RCA o amb NA. Altres [48] asseguren que el mòdul elàstic era lleugerament menor en el
formigó reciclat.
2.9.3.3

Retracció i fluència

La retracció i la fluència en formigons d’alta resistència han resultat ser temes d’extens debat,
és per aquest motiu que degut a la major capacitat d’absorció dels àrids reciclats, els estudis
de formigó reciclat d’altes prestacions presentin generalment avaluacions de fluència i
retracció.
etracció. El seu possible ús en alguns elements de formigó estructural propens a deformacions
requereix algunes consideracions especials respecte aquestes propietats.
Generalment, la fluència i la retracció incrementen alhora que augmenta la substitució d’
d’àrid
natural del formigó [47]. Això és degut tan a la major proporció de ciment en el formigó RCA i
la baixa relació w / c de la mescla com a la presència de morter adherit a l’àrid natural.
Limbachiya [47] va observar que l’efecte de retracció era més accentuat
accentuat en el seu treball ja que
augmentava el contingut de ciment per aconseguir igual resistència a 28 dies.
2.9.3.4

Adherencia

Ajdukiewicz i Kliszczewicz [48] van mesurar valors d'adherència més baixos per a formigó
reciclat. Per a formigó amb àrid reciclat gru
gruixut,
ixut, el descens mitjà va ser de fins un 20% mentre
que en el cas de substituir la sorra natural per àrid fi, va ser només fins a un 8%.

2.9.4 Propietats de durabilitat
Els resultats de les propietats relacionades amb durabilitat, incloent velocitat d'absorció,
penetració de clorurs, corrosió induïda per clorurs, gel
gel-desgel
desgel i resistència a l'abrasió,
mostraven un rendiment satisfactori amb independència del contingut de RCA gruixut per a
mescles on la resistència de disseny era similar [47, 48]. Les dades obtingudes
obtingudes han motivar els
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enginyers a adoptar un ambient més relaxat i racional actitud cap a l'ús de la RCA en la
producció de formigó.
Diversos autors [[50
50,47]
,47] coincideixen en el bon comportament del àrid reciclat pel que respecta
al gel
gel-desgel.
desgel. En tots
t
els percentatges
centatges de substitució d’àrid natural per àrid reciclat es constata
un comportament molt bo del formigó d’alta resistència resultant, per sobre del límit del 90%
del factor de durabilitat establert, Figura 17

Figura 17 Relació entre factor de durabilitat per gel
gel-desgel
desgel respecte el percentatge de substitució [47].

Limbachiya [47] suggereix que el RCA gruixut, que s'obté a partir d'elements prefabricats de
rebutjats, pot ser utilitzat en els formigons d'alt rendiment. No obstant això,
a ixò, la idoneïtat del
RCA derivat de fonts diferents ha de ser avaluat individualment. A més, és important
demostrar que aquests materials poden ser utilitzats amb èxit en la pràctica sota una àmplia
gamma de condicions d'exposició.
En contraposició, Tu i Chen suggereix no utilitzar els àrids reciclats en formigons d’altes
prestacions, amb aplicacions concretes de resistència a causa de problemes de durabilitat a
llarg termini . Tot i això, afirma poder-se
poder se millorar encara amb les addicions en les mescles.

2.10 Aplicació
plicació del formigó reciclat: la travessa
La travessa és l’estructures que s’encarrega de suportar els esforços provinents del carril i
transmetre’ls a la capa inferior. Quan es va inventar el ferrocarril les travesses que s’utilitzaven
en aquella època eeren
ren de fusta, degut a la seva facilitat d’obtenció, abundància i la facilitat de
col·locar
col·locar-les
les en cas de que una d’elles quedes inutilitzada. Amb l’aparició del formigó pretensat
després de la segona guerra mundial, es van començar a fabricar les travesses amb aquest
material. El fet de que les travesses siguin fabricades amb formigó pretensat, presenten una
vida útil fins a 3 vegades major respecte a les de fusta (estimada en 20 anys), a part d’un millor
comportament resistent.
Un dels principals problemes
problemes que es presentava amb les travesses es que el pas dels
ferrocarrils
ferrocarrils,, la fusta podia esberlar-se
esberlar se amb facilitat i deixar de fixar correctament els carrils,
mentre que les travesses de formigó pre o postesat restaven quasi inalterades al llarg dels
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anys. Es
Estudis
tudis posteriors han posat de manifest que no totes les fustes són iguals, i que hi ha
algunes varietats que tenen unes qualitats millors a les del formigó.
Tot i això
això,, donat que la separació entre dues travesses consecutives es situa entre els 50 i 70
cm i les dimensions són aproximadament de 260x24x14 cm, la quantitat de fusta necessària
per a construir i mantenir les vies és molt elevada, per tant es necessitaria molta matèria prima
que és un impacte ambiental massa elevat.
Avui en dia, pràcticament totes
totes les travesses de la xarxa ferroviària espanyola són fetes de
formigó, conservant
conservant-se
se les de fusta en algunes estacions i vies secundàries en les quals
segueixen essent útils degut a la seva facilitat ha ser maniobrades (80 Kg en front dels 180 Kg
de les ttravesses
ravesses de formigó bibloc,
bibloc o els 300 Kg de les monobloc), la possibilitat de la
reutilització i el bon comportament en front dels descarrilaments.
Recentment es va iniciar amb la investigació de la utilització i fabricació de les travesses de
plàstic reci
reciclat
clat on els principals components són de poliestirè i polietilè, els principals països
s’hi troben Anglaterra, Alemanya i Estats Units, de les quals als Estat Units es troben
instal·lades 1.5 milions de travesses de plàstic en les seves vies (2010).
Difere
Diferents
nts estudis realitzats fins al moment [[49],
], atribueixen a aquest tipus de travessa unes
bones característiques en comparació a les tradicionalment utilitzades. Entre aquestes
qualitats destaquen:
-

Una llarga vida útil, similar a la de travesses de formigó
formigó.
Una resistència igual o superior a aquestes
aquestes.
Un pes reduït, similar al de les travesses de fusta
fusta.
Una reducció important dels sorolls provocats durant el pas dels vehicles ferroviaris.

2.10.1 La travessa de formigó
A Europa, on la major part dels països utilitzen l’ample de via internacional tant per als trens
convencionals com d’alta velocitat, sorprèn veure com les semblances entre la infraestructura
es limita al tipus de carril. Tots els altres elements són diferents per a cada país, i entre ells s’hi
troba la travessa.
La principal característica que defineix una travessa és la seva àrea de recolzament amb la capa
de balast. Depenent del país i del tipus de línia ferroviària es donen diferents valors, situant
situant-se
2
la majoria al voltant de 2400 cm en el cas de le
less línies convencionals, i 3000 cm2 en les línies
d’alta velocitat.[
velocitat.[5
54]
Avui en dia hi ha dos grans grups de travessa de formigó:
La trave
travessa bibloc,
oc, (popularment anomenada RS en honor al seu inventor, Roger Sonneville)
utilitzada principalment a França,
França Figura
igura 18
18:
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Figura 18 Travessa bibloc

i la travessa monobloc, utilitzada a països com Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Espanya
Espanya, Figura
19::

Figura 19 Travessa monobloc

Les travesses han de resistir grans esforços
esforços de curta durada i molt repetitius. Per aquest motiu
és necessari utilitzar un formigó d’alta resistència i una estructura d’acer pre o postesat que
ajudi a reduir els danys causats per la fatiga.
fatiga.[55]

2.10.2 Especificacions tècniques del formigó de les tra
travesses
vesses
Cada país ha anat desenvolupant al llarg de la vida del ferrocarril, el seu propi disseny de la
infraestructura, i en igual mesura, cada país ha desenvolupat la seva pròpia normativa
respecte als requisits que han de complir els diferents components d’aquesta.
Les especificacions de les diferents normatives són les següents:
2.10.2.1 Especificació AAC
Els assaigs realitzats a les provetes cúbiques hauran de complir amb les
les següents resistències
mínimes Taula 3:
Taula 3 Especificació AAC
AA

Temps d’assaig
24 hores
7 dies
28 dies

Resistències mínimes MPa
30
45
60
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Per aprovar
aprovar-ne
ne la producció serà necessari que la resistència característica a 28 dies superi els
60 MPa, no donant
donant-se,
se, en cap dels assaigs, un
una
a resistència inferior a 51 MPa. [[54]
2.10.2.2 Especificació Índia
Les provetes cúbiques de 15 cm de costat hauran de donar una resistència
resistència superior a 55 MPa
als 15 dies, Taula 4:
-

M55: quantitat de ciment menor a 350 kg/m3

-

M60: quantitat de ciment menor a 500 kg/m3
Taula 4 Especiacions normativa Índia

Característica

M55

M60

Resistència a compressió
(curat al vapor)

40 MPa

40 MPa

Resistència mínima a compressió
a 15 dies (curat en aigua)

55 MPa

60 MPa

Coeficient de variació màxim

7%

7%

2.10.2.3 Especificació espanyola
És una de les que limita més les propietats del formigó, tant en la seva composició com en els
assaigs de les provetes. Les exigències són les següents
següents, Taula 5:
Taula 5 Especificació espanyola

FORMIGÓ
Resistència a la compressió
Ciment
ment
Relació aigua/ciment
Resistències compressió simple 28 dies (cúbica 15cm)
Diferencia entre valors compressió simple 28 dies
Resistència mitjana flexotracció 7 dies (prismàtica de 15 x 10 x 70 cm)
Resistència
sistència mínima flexotracció 7 dies (prismàtica de 15 x 10 x 70 cm)
Resistència mitjana tracció indirecta assaig B. (proveta cilíndrica de ∅ 15 x 30 cm) a los 28 dies
Porositat
Resistència a la compressió abans de la transferència de tensió (cúbica de 15 cm de costat)

C45/55
>300 kg/m3
<0,45
>60N/mm2
<18N/mm2
>6,5 N/mm2
>5,10 N/mm2.
>4,5 N/mm2
<12%
>46 N/mm2

2.10.3 El manteniment de les vies
Les vies de ferrocarril requereixen unes qualitats geomètriques per tal
tal de garantir el confort i
la seguretat dels vehicles que per ella hi circulen. Aquestes qualitats es veuen alterades al llarg
del temps a causa dels esforços que exerceix el trànsit i es fa necessària una inspecció cíclica.
Hi ha diferents tipus de vehicles
vehicles i brigades a peu que avaluen periòdicament l’estat de la via.
Entre els vehicles s’hi troba el d’auscultació, que proporciona dades sobre la qualitat
geomètrica de la via, paràmetre clau en la decisió d’intervenir per tal de corregir l’alineació i
possibles
ibles desnivells creats amb el pas dels vehicles ferroviaris.
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La renovació de les travesses no es fa de forma sistemàtica, sinó que s’actua en funció d’un
anàlisis visual cada cert temps. El procediment habitual en països com França consisteix en
transport
transportar,
ar, juntament amb els vehicles d’auscultació, un vagó amb travesses noves.
D’aquesta manera, si al llarg del trajecte s’observa una travessa en mal estat o alguna es trenca
durant les operacions de manteniment (bateig, anivellament, etc.), es passa a fer lla
a substitució
de les travesses fora d’ús.
Per tant, el manteniment de les vies fa necessària la producció de noves travesses de formigó
que substitueixin les existents que queden fora d’ús, alhora que cal trobar alguna solució per
aquestes travesses reemp
reemplaçades.
laçades.
Hi ha empreses de reciclatge de travesses de formigó que trituren aquestes de tal manera que
per una part n’obtenen la part metàl•lica i per l’altra uns àrids que s’utilitzen posteriorment
com a tot
tot-u
u en projectes de carreteres.
Actualment, en la licitació de projectes de renovació de vies, es valora de forma important el
fet d’incloure quin serà el tractament que es donarà a les travesses extretes. D’igual forma,
també es valoraria molt positivament el fet d’utilitzar noves travesses fabricades a partir d’àrid
reciclat.
És en aquest punt quan cal preguntar-se
preguntar se la possibilitat d’obtenir una travessa de formigó a
partir d’àrids reciclats, provinents d’altres travesses.

49

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

3 Materials i Metodologia
En el present capítol s’explicarà el procés realitzat pe
perr la fabricació del formigó reciclat pels
diferents tipus de formigons reciclats i els diferents percentatges de substitució de l’àrid.
Inicialment es va caracteritzar els materials que s’han d’usar en la fabricació dels diferents
formigons, per tal de co
conèixer
nèixer les característiques dels materials que disposàvem per treballar.
Un cop realitzada la caracterització dels materials, es va entrar en la fase de fabricació del
formigó, en la fabricació es va dividir en tres fases el procés, on es va realitzar dife
diferents
dosificacions mantenint els percentatges de ciment i aigua però modificant el percentatge
d’àrid natural a substituir per reciclar ( d’àrid gruixut). Els percentatges de substitució de l’àrid
reciclat de 0%, 20%, 50% i 100% pels diferents orígens de l’àrid reciclat 40MPa, 60MPa i
travesses.
A mesura que s’anava fabricant es realitzava els assaigs de les diferents propietats mecàniques
de les provetes a 7, 28 dies, com és el cas de l’estudi del comportament de la resistència a
compressió, tracció ind
indirecta
irecta així com altres propietats com són la permeabilitat, l’absorció
superficial i la durabilitat del formigó reciclat.
El fet de dividir la fabricació en diferents fases, s’ha pogut anar modificant respecte la fase
anterior per tal de obtindré els resultats
resultats esperats pel que fa a la resistència requerida pel
l’estudi a les 24 hores, 7 dies i 28 dies. Tot això mantenint la treballabilitat en tots els
formigons frescos per analitzar els resultats obtinguts respecte l’àrid reciclat i l’àrid natural.
La fabr
fabricació
icació es va dividir en tres fases:
-

Fase preliminar: fabricació de formigó convencional, formigó reciclat de travesses
substitució del 20,50 i 100% de l’àrid natural per àrid reciclat; de 60 MPa de 20,50 i
100% i en el cas de 40 MPa
M a de 20 i 50% de l’àrid nnatural
atural per àrid reciclat, en aquesta
fase preliminar no van fixar la relació a/c efectiva, per tant ens va servir per conèixer el
comportament del formigó reciclat i per ajustar tots els paràmetres com la humitat de
l’àrid reciclat, la relació aigua/ciment i la quantitat d’additiu per a la mescla
mescla,, a més a
més aquesta primera fase preliminar es va observar que els àrids no podien estar
sobresaturats, ja que, ens causava molta dispersió en els resultats en quant a la
resistència que s’havia d’arribar a les 24 hores (60 MPa).
MPa)

-

Fase 1: en aquesta fase, ja es va fixar una relació d’aigua/ciment efectiva per tal de
poder estudiar i comparar els resultats obtinguts respecte els uns amb els altres, es va
realitzar les següents fabricacions: formigó convencional,
convencional, travesses 20,50 i 100% de
substitució de l’àrid natural per àrid reciclat, 40MPa de 20, 50 i 100%, 60 MPa de 20,50
i 100% i també es va realitzar la fabricació amb material ceràmic substituint un 15 i
30% de l’àrid fi, la relació aigua/ciment efectiva pe
perr tots els casos és de 0.287. En
aquesta
sta fase els àrids reciclats es trobàvem per sosté de la seva capacitat de saturació,
gràcies això es van obtenir les resistències esperades a les 24 hores.
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Fase 1 ampliació: es va decidir ampliar la fase 1, amb les fabricacions
fa bricacions de travesses,
40MPa i 60MPa, amb les substitucions de 20, 50, 100% i de material ceràmic substituït
un 15 i 30%, per realitzar els assajos de resistència, durabilitat, retracció, resistivitat
elèctrica, UPV, densitat dels formigons, en total es van realitzar 14 fabricacions en la
fase d’ampliació.

3.1 Caracterització dels materials
Tal com s’ha esmentat a la introducció, el primer pas de la fase experimental va ser la
determinació de les propietats més importants dels materials utilitzats per la fabr
fabricació.

3.1.1 Ciment
En totes les fases de la fabricació s’ha utilitzat el mateix ciment CEM I 52.5R (Taula
Taula 6 i 7)
7 baix
en àlcalis (SO3 3.4%), les propietats del qual es detallen a la taula que es mostren a
continuació:
Taula 6 Contingut del ciment CEM I 52.5R

%SiO2
21.75

%Al2O3
3.38

%Fe2O3
4.55

%CaO
64.65

%MgO
1.63

%K2O
0.64

%Cl0.01

%P_Fueg
0.91

%R_Ins
0.52

%SO3
2.66

Taula 7 Propietats del ciment CEM I 52.5R

Clínker (%)
Component
Component minoritari (%)
Pèrdua al foc (%)
Residu insoluble (%)
Clorurs, Cl- (%)
Sulfats, SO3 (%)
Àlcalis (%)
Expansió (mm)

Especificació
<5
<5
< 0.1
<4
< 10

Valor mitjà
98
2
0.9
0.5
0.01
2.67
0.5
0.7

La Taula
aula 8 es mostra les principals característiques, obtingudes pel fabricant
fabricant a partir d’assajar
d’assajarne 105 mostres:
Taula 8 Valors resistents del ciment i temps d’enduriment CEM I 52.5R

Resistència a 2 dies (Mpa)
Resistència a 28 dies (Mpa)
Inici de l’enduriment (minuts)
Final de l’enduriment (minuts)

Especificació
> 30
> 52.5
> 45
< 720

Valor mitjà
34.7
65.6
262
361

Desviació típica
1.54
1.78
35
40

3.1.2 Àrids
Els àrids utilitzats en els procés de fabricació del formigó reciclat han estat els següents:
Àrids naturals
-Àrid
Àrid gruixut: riu natural 4/11 mm i triturada
riturada natural dolomítica 4/10 mm .
-Sorra:
Sorra: sorra natural del 0/
0/2 mm i 0/4mm
mm,, totes dues procedent de sorra de riu
riu.
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Àrids reciclats
Aquests àrids han estat prèviament triturats per tal de obtindré la fracció 4/10 que ha sigut la
utilitzada per la fabrica
fabricació,
ció, en substitució de l’àrid gruixut. Aquestes mostres han sigut
triturades per varies màquines per tal de trobar aquesta fracció, s’han utilitzat la matxucadora
de l’UPC del laboratori del Departament de materials de la construcció i la matxucadora petit
petita
de l’UB Facultat de Geologia , un cop s’han triturat les mostres, el següent pas ha sigut
garbellar
garbellar-les
les pels tamisos de 10 mm com la fracció més gran i la fracció de 4 mm com la més
petita.
Àrid gruixut: Grava R40, Grava R60 i Grava R de travesses.
Àrid fi: Sorra ceràmica, en aquest cas s’ha utilitzat una matxucadora especial per treure una
fracció fina de 2mm a menys de 0.063 mm, Facultat de Geologia de l’UB.
3.1.2.1

Granulometria dels àrids naturals i dels àrids reciclats

La norma UNE EN 933
933-1:1998
1:1998 especifica lles
es mides nominals i la forma de les obertures dels
tamisos utilitzats per determinar la mida de les partícules dels àrids assajats. Per a la
determinació de la granulometria dels àrids s’utilitzen els tamisos. En el cas de les graves :12.5,
10, 8, 6.3, 5, 4, 2 i per les sorres els tamisos utilitzats: 5, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 i 0.063.
Àrids naturals
La granulometria obtinguda per la grava natur
natural
al triturada (4/10 mm) i de riu (4/11 mm) ha
estat la següent, Figura 20:
20

Figura 20 Granulometria dels àrids naturals

Pel cas de les sorres, les granulometries obtingudes per la sorra natural (0/
(0/2 mm) i sorra
natural ((0/4 mm),
mm) Figura 21:
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Figura 21 Granulometria sorres naturals

Àrids reciclats
Els àrids recicla
reciclats
ts gruixut prèviament han estat garbellats per quedar-nos
quedar nos amb les fraccions de
10 mm a 4 mm.
La granulometria obtinguda pels àrids reciclats de Travesses (4/10 mm),
mm) 40MPa (4/10 mm) i
60MPa (4/10 mm) són les següents Figura 22
22:

Figura 22 Granulometria dels àrids reciclats
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Sorra ceràmica

La granulometria de la sorra ceràmica (0/4 mm) esta descrita a continuació, Figura 23
23:

Figura 23 Granulometria de la sorra ceràmica

3.1.2.3

Densitat de les partícules, absorc
absorció
ió de l’aigua

Per la realització de l’assaig de la densitat es va seguir la normativa prEN 1097
1097-6:2000,
6:2000, s’ha
utilitzat el mètode del picnòmetre.
Inicialment es satura la mostra submergida en aigua durant 24 hores, es garbella el material
saturat per un tam
tamís
ís de 0.063 mm per l’eliminació de la quantitat de fins que hi ha a la mostra.
Es seca la mostra amb una tovallola per tal de treure la humitat superficial de l’àrid, llavors es
pesa la mostra.
Una vegada es té la mostra saturada amb la superfície seca i pesada,
pesada, s’introdueix en el
picnòmetre on es pot procedir a pesar-ho
pesar ho el mateix amb aigua i la mostra. Quan tenim el pes
del picnòmetre més la mostra, es buida el picnòmetre i es col·loca la mostra en una safata per
procedir al assecat en una estufa a 105°C
105 C ddurant
urant 24 hores, i finalment s’obté el pes sec de la
mostra.
Densitat aparent de les partícules (D.a.)






    




Densitat de les partícules després de l’assecat en l’estufa (D.s.)



Densitat de les partícules saturades amb la superfície seca (D.s.s.s.)
Absorció d’aigua  




    









    




  


On;
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M1 és la massa de l’àrid saturat i amb la superfície seca, pesa
pesada
da a l’aire.
M2 és la massa del picnòmetre que contenen la mostra de l’àrid saturat.
M3 és la massa del picnòmetre ple d’aigua únicament.
M4 és la massa de la mostra de l’assaig seca en l’estufa i pesada a l’aire.
Densitat i capacitat d’absorció de l’aigua,
l’aigua, Taula 9 i 10::
Taula 9 Densitat de les sorres naturals i ceràmica

Sorra 00-2
2.57
2.5
2.53
1.02

(kg/m3)
3
 (kg/m )
3
 (kg/m )

 (%)


Sorra 0-4
0
2.7
2.57
2.62
1.93

Sorra Ceràmica
2.81
2.0
2.29
14.37

Taula 10 Densitat dels àrids naturals i reciclats

3

ρa(kg/m )
3
ρrd(kg/m )
ρssd(kg/m3)
WA24h(%)

G.Nat. Riu
2.71
2.61
2.65
1.29

G.Nat. Matx
2.84
2.66
2.72
2.4

G.Rec.40
2.66
2.30
2.44
5.91

G.Rec.60
2.7
2.39
2.51
4.9

G.Rec.Trav
2.73
2.47
2.57
3.74

Si s’observa els valors obtinguts en els àrids gruixuts, totes les mostres compleixen el límit del
7% d’absorció que marca l’EHE per a formigó estructural.
3.1.2.4

Coeficient de los Angeles

El coeficient los Angeles o bé el desgast L.A., el seu objectiu és determinar la resistència a la
fragmentació pel xoc dels àrids gruixuts. Es determina d’acord a la normativa UNE EN 109
1097-2.
El procediment de l’assaig es tracta de fer passar el material que necessitem per fer l’assaig pel
tamís 10 mm, 6.3 mm i 5 mm, i s’elimina el material que queda retingut pel tamís 10 mm i el
que passa pel tamís 5 mm. S’introdueix la quantitat d’àrid ((està
està entre 10 mm a 5mm) en
l’estufa a 110 ±5
5°C.
La quantitat de material que tenim de les fraccions de l’àrid, és de 5000 ±
±0.5g.
0.5g. El material
reciclat es sotmès a l’assaig Los Angeles, fem girar el tambor on hi ha 8 boles d’acer de 400 i
445g i fem donar 50
500
0 voltes a una velocitat de 32 ±1
1 rpm.
Passem el material resultant de l’assaig pel tamís de 1.6 mm, utilitzant aigua per rentar els
àrids fins i d’aquesta manera retirem tot el material inferior a 1.6 mm. El material retingut pel
tamís 1.6 mm assecat en ll’estufa
’estufa a 110 ± 5°C
C fins arribar massa constant i obtenim el pes
d’aquest i procedim el càlcul del coeficient los Angeles
Angeles, Taula 11.
. . 

5000 
5000

100
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Taula 11 Valor del Coeficient de los Angeles pels àrids naturals i reciclats
recicl

L.A.

3.1.2.5

G.Nat. Riu
19.614

G.Nat.Maxt
24.768

G.Rec.40MPa
24.312

G.Rec.60MPa
25.244

G.Rec.Trav
24.01

Índex de llenques

Es determina segons la normativa UNE 933
933-3,
3, aquest assaig ens indica la relació entre el pes de
les partícules en forma de llenca respecte
respecte el pes total, on es mira segons les diferents franges
granulomètriques.
Per la realització de l’assaig és fa passar l’àrid pel tamís de 4 mm, així eliminem la fracció fina,
la fracció d’àrid que queda retingut s’introdueix a l’estufa a 105
105°C
C durant 24 hores.
Es separen les mostres segons l’obertura del tamís 25, 20, 16, 12.5, 10, 8, 6.3, 5 i 4 mm, a
continuació es pesen cadascuna de les diferents fraccions retingudes entre els tamisos Di/di,
després es fan passar pel tamís de barra Di/2 i es pesa cada uuna
na de les fraccions.
Taula 12 Valor del índex de llenques pels àrids naturals i reciclats

I.L.

G.Nat. Riu
17.705

G.Nat.Maxt
7.805

G.Rec.40MPa
9.59

$. . 

∑
∑

#

G.Rec.60MPa
13.57

G.Rec.Trav
16.53

100

#

On, ∑ # és la suma de les masses de les fraccions granulomètriques di/Di i ∑ # és la suma
de les masses de les partícules que passen pels tamisos de les barres de l’ample Di/2
corresponents a cada fracc
fracció
ió granulomètrica, Taula 12.
12
Es pot determinar que
ue els àrids reciclats presenten una granulometria totalment adequada ja
que els percentatges d’ obtinguts són semblants pel cas de l’àrid natural,
natura l, ara bé, aquests
presenten menys densitat i més capacitat d’
d’absorbir
absorbir l’aigua,
l’aigua, pot causar que no sigui fàcil
controlar tant la treballabilitat com la relació d’aigua/ciment en el formigó, aquest àrids
presenten un desgast semblant als àrids naturals.

3.1.3 Additiu
Per la fabricació dels formigons reciclats s’ha utilitzat un additiu del tipus superplastificant d’alt
rendiment.
SIKA VISCOCRETE 20HE
20HEcombina
combina diferents mecanismes d’acció, l’adsorció a la superfície dels
fins així com la seva millor dispersió durant el procés d’hidratació es produeixen els següents
efectes:
-

Pronunciada
nciada aptitud d’autocompactació, s’utilitza en formigons autocompactables.
Reducció molt important de l’aigua d’amassat obtenint formigons d’altes resistències i
grans impermeabilitats.
Altes resistències inicials.
Disminució de la fluència i la retracció
retracció.
Retardador dels efectes de la carbonatació del formigó.
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Les dosificacions recomanades són entre 0.5 i l’1.5% del pes del conglomerant.
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4 Metodologia i Assajos del Formigó
En el present capítol es detallarà el procés de fabricació del formigó, on s’explicar
s’explicarà
à de forma
detallada els diferents processos de la fabricació i els assajos realitzats en el laboratori, en el
cas del formigó fresc i del formigó endurit en les diferents edats, de forma que quedaran
determinades les propietats d’aquest i la seva caracter
caracterització.

4.1 Procés de fabricació del formigó
4.1.1 Fabricació
La fabricació de tots els formigons s’ha realitzat al laboratori de Materials de la Construcció del
departament d’Enginyeria de la Construcció de la UPC.
El procés de fabricació (Figura
Figura 24),
24 ha sigut el mateix en tots els casos, utilitzant una
mescladora d’eix vertical, primerament s’humidifica el cabàs de la mescladora i s’introdueix la
fracció d’àrid més grans (àrid reciclat, grava natural de riu i grava natural de matxuqueu), a
continuació s’aboca el ciment, i es mescla amb una petita quantitat d’aigua. Després
s’introdueix la fracció més fina de l’àrid i es va barrejant amb l’aigua que es va introduint poc a
poc per tal que arribi a tota la superfície, mentre es fa aquest cicle de mesclat s’aboca l’ad
l’additiu
amb una petita proporció d’aigua, un cop finalitzat el primer cicle de barreja es torna a donar
donarl’hi una volta més per què s’acabi tot d’homogeneïtzar. L’additiu s’afegeix per últim, degut si es
creu necessari introduir
introduir-hi
hi més quantitat de la calcula
calculada
da per si el formigó es veu poc
treballable.

Figura 24 Àrid gruixut més el ciment per fer un primer cicle de la barreja

Per avaluar la consistència del formigó fresc fabricat es realitza l’assaig del Con d’Abrams,
abans de col•lo
col•locar
car el formigó a les provetes
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4.1.2 Dosificacions utilitzades
La fabricació dels formigons s’ha dividit en 3 fases experimentals, les
l dosificaci
dosificacions es van
va
realitzar mitjançant el model teòric de Fuller amb una relació aigua/ciment efectiva compresa
entre 0.27
0.27-0.32.

Figura 25 Corba teòrica de Fuller – C.del formigó

On la corba dissenyada per la dosificació s’adapta amb la corba teòrica de Fuller, Figura 25 es
pot observar que s’ajusta l’àrea de la part de dalt amb la donada per sota.
La fase preliminar
preliminar, Fase0 ens va servir per determinar de forma correcte la humitat necessària
dels àrids reciclats i de les sorres naturals per tal de obtindré les resistències esperades
esperades,, ja que,
en aquesta fase es trobàvem sobresaturats, fet que ocasiona
ocasionava
va dispersions als resultats. Es van
fabricar 14 pastades, de les quals 6 eren de formigó convencional amb àrid natural i amb les
mateixes característiques que usen a la planta de fabricació de les travesses per tal d’observar
el comportament i les resistències
resistències al laboratori, i quan l’ús de l’àrid reciclat es van realitzar 8
pastades, de les quals 3 de travesses (20, 50, 100% HR), 3 de 60 MPa (20, 50, 100% HR) i 2 de
40 MPa (20, 50% HR).
En la segona fase
fase, Fase1 es va fixar la relació d’aigua/ciment efectiva
efectiv a per tal de comparar els
resultats entre els diferents formigons segons el percentatge d’àrid reciclat substituït al
formigó i d’acord als resultats obtinguts en la Fase0 els àrids reciclats es van utilitzar amb un
80% de saturació, les sorres naturals de 3-4%
4% d’humitat i els àrids naturals gruixuts en estat
sec.. En aquesta Fase1 la relació efectiva d’a/c va ser de 0.287, i es van realitzar diferents
fabricacions segons els tipus d’àrid reciclat i el percentatge de substitució, en total es van
realitzar 12 dosificacions.
Tercera fase, Fase 1 ampliada, es va seguir el mateix procediment que la fase 1, amb les
mateixes dosificacions, per tal d’obtenir els mateixos resultats, durant aquesta fase de
fabricació s’anava realitzant els assajos de la resistència al pas dels clorurs, ja que, ja havien
transcorregut els 28 dies per la realització de l’assaig. En aquesta fase es va realitzar 14
fabricacions.
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Quan es fabrica formigó reciclat on la sorra natural es substituïda per l’àrid reciclat fi d’origen
ceràmic, aqu
aquest
est es troba sec a l’hora de fabricar i s’afegeix a la mescladora aigua per l’àrid
ceràmic que absorbeixi el 100% de la seva capacitat.
A la TTaula 13 es mostra la nomenclatura utilitzada per identificar les tipologies de formigons
fabricats en cadascuna de les fases experimentals
exp rimentals plantejades.
Taula 13 Nomenclatura dels formigons

Tipus de formigó
Formigó convencional
Formigó amb un 100% de substitució per àrid de travesses
Formigó amb un 50% de substitució
substitució per àrid de travesses
Formigó amb un 20% de substitució per àrid de travesses
Formigó amb un 100% de substitució per àrid de 60MPa
Formigó amb un 50% de substitució per àrid de 60MPa
Formigó amb un 20% de substitució per àrid de 60MPa
Formigó
Formigó amb un 100% de substitució per àrid de 40MPa
Formigó amb un 50% de substitució per àrid de 40MPa
Formigó amb un 20% de substitució per àrid de 40MPa

4.1.2.1

Nomenclatura
TR-HC
TR-HR-100-TRAV
TRAV
TR-HR-50-TRAV
TRAV
TR-HR-20-TRAV
TRAV
TR-HR-100-60MPa
TR
60MPa
TR-HR-50-60MPa
60MPa
TR-HR-20-60MPa
60MPa
TR-HR-100-40MPa
TR
40MPa
TR-HR-50-40MPa
40MPa
TR-HR-20-40MPa
40MPa

Fase 0

Per tots els formigons fabricats es va utilitzar ciment CEM II-52.5R,
52.5R, sorra 0-2
0 2 i 00-4,
4, grava de riu i
grava de matxuqueu subministrades per la planta de fabricació de les travesses que van ser
substituïdes per àrid gruixut reciclat en funció del cas.
En quant els àrids reciclats per a la fabricació de formigons requereixen una major quantitat
d’aigua degut a la seva capacitat d’absorció. Per tant, s’han d’utilitzar aquests àrids en estat de
saturació amb superfície seca o amb una alt
alta
a quantitat d’humitat, encara que es determina la
seva humitat abans de la fabricació, és del tot convenient afegir l’aigua suficient (un 80% de la
seva capacitat d’absorció), per millorar la treballabilitat del formigó fresc en tots els formigons
fabricat
fabricatss es va utilitzar un additiu superplastificant.
A continuació es descriuen les dosificacions utilitzades totes realitzades per Fuller
Fuller, Taula 14,
14 la
corba granulomètrica descrita pels percentatges utilitzats de sorra i d’àrids reciclats en la
fabricació de formigons es compara amb la corba teòrica Fuller, que segueix una distribució
contínua d’àrids.
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Taula 14 Dosificació Fase 0 preliminar
Formigons
TR-HC
HC-P1
TR-HC
HC-D1
TR-HC
HC-D2
TR-HC
HC-D3
TR-HC
HC-D4
TR-HC
HC-D5
TR-HR--20-TR
TR-HR--50-TR
TR-HR
HR-100TR
TR-HR--20-60
TR-HR--50-60
TR-HR
HR-10060
TR-HR--20-40
TR-HR--50-40

4.1.2.2

Sorra 00
2
207.5
207.5
207.5
207.5
201.1
198.9
207.5
207.5

Sorra 04
713.9
713.9
713.9
713.9
674.7
667.7
713.9
713.9

Grava 44
11
298.1
298.1
298.1
298.1
286.3
283.3
238.4
149.1

Grava 4410
793.1
793.1
793.1
793.1
743.6
735.9
634.5
396.5

------------212.5
531.3

AIGUA
(Kg)
140,6
133
136,8
144,4
129,2
136,8
144,4
152

CIMENT
(kg)
380
380
380
380
380
380
380
380

A/C
EFECTIVA
0.32
0.26
0.27
0.29
0.28
0.31
0.29
0.29

ADDITIU
(%)
1.37
1.93
2.22
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

207.5

713.9

---

---

1061.9

167,2

380

0.29

1.50

207.5
207.5

713.9
713.9

238.4
148.9

634.5
396.6

210.2
525.4

148,2
159,6

380
380

0.29
0.29

1.50
1.50

207.5

713.9

---

---

1050.3

182,4

380

0.29

1.50

207.5
207.5

713.9
713.9

238.3
148.9

634.2
396.4

206.9
517.4

140,6
155,8

380
380

0.29
0.29

1.50
1.50

AR

Fase 1

Per comparar els resultats entre les diferents tipologies de formigons es va fabricar amb la
relació d’aigua/ciment efectiva d’0.287, amb la substitució de 20,
20 , 50, 100% de l’àrid natural
per l’àrid reciclat. Mitjançant la fase preliminar es va establir que era necessari que els àrids
reciclats estiguessin amb una humitat del 80% i la sorra natural amb una sobresaturació del 334% per controlar adequadament la treballabilitat
treballabilitat com la resistència a les 24 hores dels
formigons. Tal com es va realitzar amb anterioritat els àrids reciclats es van utilitzar amb la
mateix percentatge d’humitat òptim per la seva capacitat d’absorció de l’aigua del formigó.
En tots els cas
casos
os hi ha la mateixa quantitat d’additiu pels diferents formigons,
formigons , Taula 15.
Taula 15 Dosificació Fase 1
Formigons
TR-HC
HC-D6
TR-HR--20-TR
TR-HR--50-TR
TR-HR
HR-100TR
TR-HR--20-60
TR-HR--50-60
TR-HR
HR-10060
TR-HR--20-40
TR-HR--50-40
TR-HR
HR-10040
TR-HRHR-15-C
TR-HRHR-30-C

4.1.2.3

Sorra 00
2
215.5
215.2
215.2

Sorra 04
711.7
711.8
711.8

Grava 44
11
302.1
241.6
151.0

Grava 4410
784.5
627.6
392.2

--202.0
505.1

AIGUA
(kg)
136,8
136,8
144,4

CIMENT
(kg)
380
380
380

A/C
EFECTIVA
0.29
0.29
0.29

ADDITIU
(%)
1.50
1.50
1.50

215.2

711.8

---

---

1010.2

163,4

380

0.29

1.50

215.2
215.2

711.8
711.8

241.6
151.0

627.6
392.2

195.0
487.5

136,8
144,4

380
380

0.29
0.29

1.50
1.50

215.2

711.8

---

---

975.1

167,2

380

0.29

1.50

215.2
215.2

711.8
711.8

241.6
151.1

627.6
392.3

187.8
469.4

136,8
148,2

380
380

0.29
0.29

1.50
1.50

215.2

711.8

---

---

938.8

167,2

380

0.29

1.50

182.9
150.6

605.0
498.2

302.0
302.0

784.5
784.5

108.6
217.2

136,8
136,8

380
380

0.29
0.29

1.50
1.50

AR

Fase 1 ampliació

En aquesta fase de fabricació, es va seguir el mateix procediment que l’anterior en quan a la
relació d’aigua/ciment efectiva i les proporcions d’additiu utilitzades amb anterioritat. Si
l’anterior fase l’objectiu era arribar a les resistències esperades a les 24 hores, i mantindré la
resistència
istència adequada a les 7, i 28 dies. En aquest cas, es va canviar la tipologia de les provetes,
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per la realització dels assajos de retracció, densitat i succió que és realitzaran a la ultima fase
de l’estudi.
En tots els casos hi ha la mateixa quantitat dd’additiu
’additiu pels diferents formigons,
formigons, Taula 16.
Taula 16 Dosificació Fase 1 ampliació
Formigons
TR-HC
HC-D6/1B
TR-HR
HR-50TR/1B
TR-HR
HR-100TR
TR/1B
TR-HR
HR-20TR
TR/1B
TR-HR
HR-50TR
TR/1B
TR-HR
HR-100TR
TR/1B
TR-HR
HR-2060
60/1B
TR-HR
HR-5060
60/1B
TR-HR
HR-10060
60/1B
TR-HR
HR-2040
40/1B
TR-HR
HR-5040
40/1B
TR-HR
HR-10040
40/1B
TR-HR
HR-15C/
C/1B
TR-HR
HR-30C/1B
/1B

Sorra 00
2
215.5

Sorra
0-4
711.7

Grava 411
302.1

Grava 4410
784.5

---

AIGUA
(kg)
136,8

CIMENT
(kg)
380

A/C
EFECTIVA
0.29

ADDITIU
(%)
1.50

215.2

711.7

151.0

392.2

505.1

144,4

380

0.29

1.50

215.2

711.7

---

---

1010.2

163,4

380

0.29

1.50

215.2

711.7

241.6

627.6

202.0

136,8

380

0.29

1.50

215.2

711.7

151.0

392.2

505.1

144,4

380

0.29

1.50

215.2

711.7

---

---

1010.2

163,4

380

0.29

1.50

215.2

711.7

241.6

627.6

195.0

136,8

380

0.29

1.50

215.2

711.7

151.0

392.2

487.5

144,4

380

0.29

1.50

215.2

711.7

---

---

975.1

167,2

380

0.29

1.50

215.2

711.7

241.6

627.6

187.7

136,8

380

0.29

1.50

215.2

711.7

151.0

392.2

469.4

148,2

380

0.29

1.50

215.2

711.7

---

---

938.8

167,2

380

0.29

1.50

182.94

605.0

302.0

784
784.5

108.6

136,8

380

0.29

1.50

150.6

498.2

302.0

784.5

217.2

136,8

380

0.29

1.50

AR

4.1.3 Con d’Abrams
Pel desenvolupament de l’assaig, es necessita una placa metàl·lica com a base del con
estandarditzat, es necessita com a mínim dues persones per la realització del Con d’Abrams, ja
que una d’elles s’ha de col·locar-se
col·locar se a sobre de les pestanyes del con per realitzar pressió amb
la placa metàl·lica que es fa servir de base, aquesta mateixa persona compactarà el formigó
amb l’ajuda de una barra metàl·lica
metàl·lica donant 25 cops, l’altre persona introduirà el formigó
mitjançant una pala metàl·lica i ho omplirà cada un 1/3 del con, i així la persona que subjecte
el con pot realitzar la compactació del formigó.
Una vegada s’ha omplert i compactat tot el con, s’enra
s’enrasa
sa la part de dalt amb l’ajut d’un
triangle, i la persona encarregada de subjectar el con, el va aixecant de mica en mica, i el
col·loca el costat de forma inversa que mesurar l’assentament produït pel formigó fresc.
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Figura 26 Mesura
sura de la consistència Con d’Abrams

Es mesura l’assentament amb la barra i un regle, i obtenim els centímetres de descens que
s’ha generat, la taula següent mostra la consistència obtinguda segons l’assentament de la
mostra, en el cas de les travesses la consistència esperada és la seca.
Taula 17 Article 31.5 Docilitat del formigó fresc; EHE-08
EHE

Tipus de consistència
Seca (S)
Plàstica (P)
Blanda (B)
Fluida (F)
Líquida (L)

Assentament (cm)
0-2
3-5
6-9
10-15
16-20

4.1.4 Provetes,
Provetes densitat i compactació del formigó fresc
Les provetes utilitzades durant el procés de fabricació han estat les següents; 6 provetes
cúbiques
cúbiques,, 5 provetes cilíndriques i 2 provetes prismàtiques.
El procés que s’ha seguit per l’omplerta de les provetes es el que es
e s detalla a continuació:
Primer de tot les provetes havien d’estar pintades amb oli per tal que a l’hora de desemmotllar
sigui més fàcil i que el formigó no es quedi adherit a elles, es col·loquen totes les provetes en
sèrie i s’omplen fins a la meitat i es
es realitza la compactació mitjançant la taula de vibrat, així
ens assegurem que s’han omplert tots els buits, i no obtenir porositat ni buits en el formigó,
usem la taula de vibrat ja que és un formigó sec i amb la compactació manual mitjançant la
barra me
metàl·lica
tàl·lica és molt dificultós i impossible, un cop totes han sigut compactades per la
meitat es realitza la segona fase d’omplir però abans d’això, la mescla que encara esta dins de
l’amassadora és sotmesa a un altre cicle de mesclat, i s’acaba d’omplir i vvibrar
ibrar totes les
mostres.
Una vegada totes les mostres han estat compactades, es produeix a rasurar les provetes, així
tenim la cara de la proveta llisa i trèiem el material residual que queda en elles, el fet
d’assegurar
d’assegurar-nos
nos de tindré la superfície ben lli
llisa
sa es important pels futurs assaigs que seran
sotmesos les provetes.
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Un altre assaig, que és realitza en el formigó fresc, és la determinació de la seva densitat,
densitat es
determina el pes inicial de la proveta metàl·lica d’un litre de volum, i a continuació s’o
s’omple
mple de
formigó fresc amb la seva compactació corresponent i es torna a pesar la proveta, per tal
d’obtenir la densitat del formigó, i aquesta densitat experimental s’ha de correspondre amb la
determinada realitzada per la dosificació del formigó.

Figura
Figur 27 Provetes una vegada compactades i enrasades

Per últim, protegim les provetes amb una malla humida i un plàstic, així evitem l’evaporació de
l’aigua de les provetes, passaran 24 hores abans que les provetes sigui desemmotllades
desemmotllades.

Figura 28 Cambra humida

4.1.5 Desemmotllar i marcatge de les provetes
Un cop ja han passat les 24 hores, procedim a desemmotllar les provetes, i són marcades
segons la tipologia de formigó que ha estat fabricat i la data de la fabricació,
fabricació, ja que, el pas
següent és introduir
introduir-les
les a la cambra humida, es manté en condicions estacionàries de 21ºC i un
95% d’humitat, fins que siguin retirades a 7, 28 dies per realitzar els assaig de resistència i de
durabilitat.
TR-HR-100
100-Trav
Trav ../../..
Figura 29 Marcatge de les provetes

En aquest cas, la provet
proveta
a ens indica que ha sigut fabricada amb el 100% de l’àrid gruixut
reciclat procedent de les travesses i que ha estat fabricada en aquella data.
65

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

4.2 Assajos del formigó endurit
4.2.1 Assaig de compressió
Per tal d’avaluar la resistència a compressió del formigó fabr
fabricat,
icat, es va realitzar l’assaig a l’edat
de 24 hores, 7 i 28 dies pel cas de les provetes cilíndriques de 10x20 cm i a 28 dies per les
provetes cubiques 10x10x15 cm, segons la normativa UNE
UNE-EN
EN 12390-3.
12390
La realització de l’assaig consisteix en aplicar una cà
càrrega
rrega a les provetes de forma que aquestes
són comprimides fins arribar al punt del seu trencament.

Figura 30 Premsa, trencament de les provetes

La màquina de trencament de les provetes esta formada de dos plats d’acer amb les ca
cares
planes i de superfície superior, com a mínim un 3% de la superfície de la proveta en que es
realitza l’assaig. El gruix dels plats ha de garantir la indeformabilitat d’aquests durant la
realització de l’assaig, un cop s’introdueix la proveta es va aplicant
aplicant la càrrega de forma
contínua, i l’augment de la tensió mitjana que es va aplicant a la proveta serà d’un 0.5 ±2
MPa/s (N/mm2s). Es important que la velocitat en que s’introdueix la càrrega sigui constant
fins el trencament.
El valor de la càrrega de trencament serà la càrrega màxima aconseguida i es calcularà la
resistència a compressió del formigó.
Per tal d’obtenir uns resultats adequats, s’ha de recapçat la proveta amb morter de sofre sobre
la cara rugosa, de manera que les cares de les provetes es
estiguin
tiguin totalment planes, ja que
alhora de que van ser enrasades manualment poden quedar irregularitats a la superfície
d’aquesta.

4.2.2 Assaig de tracció indirectaindirecta Assaig Brasiler
Les provetes van ser assajades a l’edat de 28 dies de curat. Per cada tipus de do
dosificació
sificació es van
assajar 2 provetes cilíndriques de 10x20 cm, seguint la norma UNE 83
83-306-85.
85. L’assaig
consisteix en comprimir les mostres aplicant una càrrega fins a la ruptura a la mateixa màquina
de premsat en que es realitza l’assaig de compressió. Ara bé, la proveta es col·locada
horitzontalment, de forma que les superfícies planes queden perpendiculars al plat de la
càrrega així la càrrega aplicada es sobre la generatriu de la proveta. En aquest assaig, la
66

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

càrrega també es aplicada de forma contínua, l’avançament de la tensió de la tracció indirecta
sigui de 0.3 ±0.1
0.1 Kp/cm2/s (0.03 ±0.01
0.01 MPa/s).
La tensió indirecta es calculada utilitzant la següent formulació:
%&# 

2 (
) * +

On;
fti la tensió indirecta
P càrrega aplicada
l longitud de la p
proveta
roveta
d diàmetre de la proveta
la tensió de ruptura a tracció indirecta s’arrodonirà a 1 kp/cm2 (0.1 MPa).

4.2.3 Assaig a flexo-tracció
flexo tracció
S’avalua la resistència a flexo-tracció
flexo tracció als formigons passats 7 dies de la fabricació (curat
(curat), són
assajades 2 provetes prism
prismàtiques
àtiques de 10x10x40 cm, segons la normativa UNE 83 305.
L’assaig consta en l’aplicació d’una carrega de flexió a les provetes fins el seu trencament,
l’assaig es realitza en una maquina de premsat. Els elements de transmissió de les carregues
han d’asseg
d’assegurar
urar que la força s’aplica perpendicularment a la cara de la proveta. L’aplicació de
la carrega es deu a dos rodets pel recolzament de la proveta i uns altres dos per la seva
aplicació, aquests tenen una secció circular amb un diàmetre de 20mm i una longit
longitud
ud superior
a 10mm a la dimensió menor de la proveta assajada, la distància dels rodets de recolzament ha
de ser 3 vegades la dimensió menor de la proveta.

4.2.4 Assaigs de densitat, absorció i porus accessibles
Per a la determinació de la densitat, l’absorció dd’aigua
’aigua i els porus accessibles del formigó
endurit es van assajar 2 provetes cúbiques de 10x10x10 cm de cada tipus de formigó, seguint
la norma ASTM C642
C642-97.
Primer de tot, les mostres són pesades i s’extreu el seu pes inicial, llavors s’introdueixen en eel
forn a 110ºC durant 24 hores, un cop passades les 24 hores es deixen refredar a una
temperatura de 20
20-25º
25º i s’extreu un pes, si les mostres estaven relativament seques quan la
seva massa es va determinar per primera vegada i el pes del segon es més petit que el 0,5 per
cent que el pes inicial, la mostra es considera seca sinó es torna a introduir al forn 24 hores
més i es torna a determinar el seu pes, i el valor obtingut se’l denominarà A.
El pes satura, un cop les provetes han estat assecades al forn, aquestes
a questes són submergides a
21ºC durant un període de 48 hores, fins que els 2 successius valors de massa seca de la
superfície de intervals 24h mostren un augment de la massa de menys de 0,5% del valor del
més gran. La superfície seca de la mostra mitjançan
mitjançantt l’eliminació de la humitat de la superfície
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amb una tovallola, i llavors es determina la massa, designant a la final de la superfície de massa
seca després de la immersió B.
La massa saturada després de bullir, s’introdueix la mostra saturada en un recip
recipient
ient amb aigua,
es deixa bullir durant 5 hores, a continuació es deixa refredar la mostra a una temperatura de
20º a 25º, es treu la humitat superficial i es determina la massa de la mostra, designat la lletra
C.
Determinació de la massa aparent, després dde
e la mostra ha sigut saturada i bullida, es
determina la massa aparent en aigua, i es designa amb la lletra D.
Absorció després de la immersió %, =[(B
=[(B-A)/A]·100
A)/A]·100
Absorció després de la immersió i bullit %, =[(C
=[(C-A)/A]·100
Densitat aparent sec, =[A/(C-D)]·ρ=g
=[A/(C
ρ=g1
Densitat aparent després de la immersió i el bullit =[C/(C
=[C/(C-D)]·ρ
Densitat aparent, =[A/(A-D)]·ρ=g
=[A/(A
2
Volum dels porus accessibles %, =[(g 2-g1)/g2 ]·100

4.2.5 Assaig UPV ( Ultrasonic Pulse Velocity)
L’assaig consisteix en determinar la velocitat de propagac
propagació
ió dels impulsos ultrasònics a través
de les provetes cúbiques de 10x10 cm a l’edat de 28 dies de curat, segons la normativa BS EN
12504
12504-4:2004,
4:2004, es tracta d’un assaig no destructiu.
L’aparell emet uns impulsos elèctrics, que serà l’objecte de mesura, aquest
aquest està format per un
parell de palpadors (emissor-receptor),
(emissor receptor), un amplificador i un temporitzador elèctric per
mesurar l’interval de temps transcorregut.
Per la realització de l’assaig és necessari calibrar l’aparell prèviament, per tal de fer una lectura
adequada.
dequada.

Figura 31 Calibració de l’aparell UPV

Un cop la calibració esta realitzada, a dos costat oposat s’impregna un cercle de vaselina per
col·locar el palpador a sobre, per realitzar la mesura, llavors es realitza la lectura de l’impuls.
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Figura 32 Mesura de l’UPV

Les velocitats de l’ UPV proposades per alguns autors, com n’és el cas de Whitehurts [56] pels
formigons amb una densitat al voltant de 2400 kg/m3 es consideren com:
Taula 18 Velocitat de l’UPV

Excel•lent
Bones
Dubtoses
Pobres

Velocitat (m/s)
4500
4500--3000
3500--3000
3000--2000

4.2.6 Assaig de Succió Capil·lar
La succió capil·lar és un cas de transport, la força impulsora del qual la consisteix la tensió
superficial de l’aigua actuant sobre la xarxa de capil•lars del formigó. Aquest mecanisme de
transport està directament vinculat amb l’estructures poroses del formigó, amb la distribució i
connectivitat dels porus capil·lars.
capil
La succió es definida com la relació entre el volum d’aigua absorbida per unitat d’àrea entre
l’arrel quadrada del temps:
,

- . +/  0 /

/

on S és la succió.

L’assaig consisteix a submergir una proveta de formigó en aigua de manera que aquesta
només pugui ser absorbida per la part inferior
inferior de la proveta, per això s’impermeabilitzen uns 2
centímetres de la part inferior a les cares laterals. El nivell de l’aigua ha de ser 5mm superior a
la superfície de formigó en contacte amb l’aigua, tal com es pot veure a continuació, Figura 33:
33
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Figura 33 Assaig de succió capil·lar

Es prenen mesures a els temps 0 (inici), 10, 30, 60 , 90 i 120 minuts i es continua a les 6, 24, 48
i 72 hores. Es pesa la mostra en cadascun d’aquests instants, de manera que l’increment de
pes de la mateixa, és directament el pes de l’aigua.
Inicialment, les mostres han d’estar completament seques, per això després del període de
curat de la cambra humida de 28 dies, s’introdueixen en un forn a 50ºC durant 4 dies més.
D’aquesta manera, el procés d’assecat és lent i no produeix fissures, la qual cosa podria
provocar resultats erronis.

4.2.7 Assaig de penetració de clorurs
L’assaig de penetració de clorurs, consisteix a mesurar la resistència que experimenta el
formigó al pas dels ions clorurs, a través dels seus porus, com més resistència tingui el formigó
menys serà el pas dels clorurs, per tal serà més durable a l’acció dels clorurs, la realització
d’aquest assaig es segueix la normativa ASTM C 1202
1202--92.
Prèviament , per la realització de l’assaig de la penetració dels clorurs, les provetes són
extretes de la cambra humida a l’edat de 28 dies, aquestes són tallades per tres parts de 5.1
cm cadascun, de forma que la proveta es dividida en 2 bases i un mig, Figura 34
34.. A continuació
aquestes són pintades am
amb
b pintura impermeabilitzant per tal que en la superfície lateral no hi
hagi cap tipus de porus i durant la realització de l’assaig no hi hagi cap valor incorrecte degut
això.

Figura 34 Provetes impermeabilitzades

Per cada dosific
dosificació
ació són assajades una base i un mig, per tal de veure si hi ha molta dispersió
entre les diferents parts.
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Durant les 24 hores prèvies a la realització de l’assaig, les provetes són introduïdes a la bomba
del buit, Figura 35.
35

Figura 35 Bomba del buit

Passades aquestes 24 hores, ja es pot realitzar l’assaig, del qual es necessiten dues dissolucions
una que faci de medi conductor d’hidròxid de sodi (NaOH) i l’agent Clorur de sodi (NaCl) que
serà el que registrarà la quantitat de clo
clorurs
rurs que passen pel formigó. Les dissolucions són
preparades per 1 litre d’aigua, on es necessita 12 grams de d’hidròxid de sodi i per l’altre
dissolució 30 grams de clorur de sodi.
Un cop tenim les estructures muntades i les dissolucions preparades, es connecta
co nnecta a la font de
corrent l’estructura, i pel pols positiu es connecta d’hidròxid de sodi i el pol negatiu el clorur
de sodi, són connectades a 60 volts, i es mesurada la corrent amperímetres que passen cada
30 minuts durant 6 hores que és el temps de dduració
uració de l’assaig, Figura 36.
36

Figura 36 Assaig penetració de clorurs

A la Taula 19
19,, es mostren els valors segons determina la normativa:
Taula 19 Valor voltímetre
voltímetre-Rang
Rang de valor

Valor del voltímetre
>4.000
2.000-4.000
4.000
1.000-2.000
2.000
100-1.000
1.000
<100

Rang del
d valor
Alt
Moderat
Baix
Molt baix
Negligible
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De l’assaig de la resistència al pas dels clorurs es determina la carga elèctrica passades 6 hores
mitjançat la fórmula:
2  900 $ 4 2 $5 4 2 $6 4 ⋯ 4 2 $5

4 2 $55 4 $56

4.2.8 Retracció
L’assaig de retracció consisteix en determinar els canvis de longitud que experimenta la
proveta prismàtica de 7.5x28.5 cm, degut a la pèrdua d’aigua, fet que produeix una retracció
del formigó. L’assaig s’ha realitzat
realitzat seguint la normativa ASTM C-157.
157.
De cada dosificació realitzada s’han assajat 3 mostres a l’edat de 1, 2, 3, 4, 7, 14 i 28 dies. Un
cop s’han desemmotllat les provetes prismàtiques i han estat marcades correctament, amb la
tipologia de formigó i amb la
la direcció d’amunt i avall dels claus per tal de posar de forma
correcta la proveta, per mesurar la retracció.
Per la primera mesura, es submergeix la m
mostra
ostra en aigua durant 30 minuts
minuts,, un cop
transcorreguts aquests 30 minuts, es procedeix assecar les mostres
mostres i realitzar la mesura,
prèviament calibrant la màquina que realitza la lectura per tal d’obtenir valors correctes. Una
vegada que la lectura ja esta realitzada, introduïm les mostres amb aigua de forma que
estiguin submergides a la cambra humida, i es van treien per realitzar les mesures, amb el
menor temps de contacte amb el medi exterior, ja que, produiria una major re
retracció
tracció en les
mostres, Figura 37.
37

Figura 37 Assaig de retracció

4.2.9 Assaigs de resistivitat elèctrica
L’assaig es realitza a l’edat de 28 dies de la proveta curada a la cambra humida, les provetes
que han sigut assajades són cúbiques, de dimensions 10x10 cm.
El procediment de l’assaig és el següent, en dos costats de la proveta s’aplica un gel
d’ultrasons, que aq
aquest
uest gel és un conductor elèctric i ens servirà per passar la corrent, sobre
aquests gel es col·loquen dues plaques de coure una a cada costat, aquestes aniran
connectades a la font de corrent, i per últim es col·loca un plàstic que ens farà d’aïllant.
L’assaig
ssaig analitza el voltatge i la corrent que travessa la proveta, en aquest cas la font de corrent
emet una corrent de 10V, i un cop s’emet aquest voltatge apuntem la resistència
resistència, Figura 38.
38
La resistivitat és calculada com:
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On,
ρ

Resistivita (Ohm·cm)
Resistivitat
·cm)

A

Àrea (cm2)

L

Llargada (cm)

R

Resistència (Ohm)

Figura 38 Assaig Resistivitat elèctrica

Els valors que determinen la Resistivitat enfront el risc de Corrosió van ser determinants per
Langford i Broomfiel al 1987
1987,, Taula 20[555].
Taula 20 Valors de la Resistivitat

Resistivity Ohm
Ohm-cm
<5,000
5,000-10,000
10,000
10,000-20,000
20,000
>20,000

CorrosionRate
Molt alt
Alt
Moderat -baix
Baix
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5 Resultats
En el present capítol s’analitzaran els resultats obtinguts en el laboratori pel formigó fresc i
endurit, de forma que quedarà determinades les seves propietats físiques, mecàniques i de
durabilitat.

5.1 Resultats
esultats Fase Preliminar
Duran
Durantt la fase preliminar s’estudien les resistències obtingudes pels assajos de compres
compressió,
resistència a tracció indirecta i flexo-tracció,
flexo tracció, tal com es veurà en el desenvolupament de
l’apartat els valors obtinguts no van ser els esperats i en l’apartat 5.2 Resultats Fase 1 aquestes
propietats ja seran les desitjades.

5.1.1 Assajos del formigó fresc
fres
Taula 21 Consistència i Densitat del formigó fresc Fase 0

TR-HC-P1
P1
TR-HC-D1
D1
TR-HC-D2
D2
TR-HC-D3
D3
TR-HC-D4
D4
TR-HC-D5
D5
TR-HR-20
20-TRAV
TR-HR-50
50-TRAV
TR-HR-100
100-TRAV
TR-HR-20
20-60MPa
TR-HR-50
50-60MPa
TR-HR-100
100-60MPa
TR-HR-20
20-40MPa
TR-HR-50
50-40MPa

Con d’Abrams (cm)

Densitat (kg/m3)

10
0
0
0
2
col·lapse
1
1
2
2,5
1
0,5
6
2,

2,56
2,55
2,56
2,54
2,53
2,47
2,47
2,49
2,46
2,42
2,48
2,42

El formigó ha sigut dissenyat mitjançant la corba de Fuller per tal de representar les mateixes
condicions
ondicions de fabricació de les travesses a la planta de FPS (Sagunto, Valencia)
Valencia). Del formigó
s’espera una consistència seca per tal d’obtenir una resistència mínima de 56MPa
MPa a les
24hores,
hores, 10MPa per sobre del requeriment imposat per ADIF per l’acceptació dde
e les travesses,
travesses
en el cas de l’estudi realitzat la resistència mínima imposada per poder comparar respecte al
formigó convencional, que es tracta del patró de la mostra era de 60 MPa a les 24 hores
hores.
Aquest tipus de formigó amb una consistència seca (poc treballable)
reballable) i el fet que l’aigua
absorbida de l’àrid reciclat no era l’òptima provocava consistències
onsistències que no eren les
adequades
adequades.
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5.1.2 Assajos del formigó endurit
Taula 22. Resistència a compressió Fase0

TR-HC-P1
P1
TR-HC-D1
D1
TR-HC-D2
D2
TR-HC-D3
D3
TR-HC-D4
D4
TR-HC-D5
D5
TR-HR-20
20-TRAV/1
TR-HR-50
50-TRAV/1
TR-HR-100
100-TRAV/1
TR-HR-20
20-60MPa/1
TR-HR-50
50-60MPa/1
TR-HR-100
100-60MPa/1
TR-HR-20
20-40MPa/1
TR-HR-50
50-40MPa/1
HC-60MP
MPa/1

Compressió 24 h
42
71,9
61,7
58,3
70,6
54,9
63,2
44,1
61,1
54,1
49,9
63,5
60,1
54,3
-

Compressió 7 ds
85,8
96,5
88,1
88,
90,5
87,4
89,7
89,7
91,9
83,2
87,8
79,4
81,9
84,9
-

Compressió 28ds Cúbiques
106,7
104,2
97,2
102,0
104,9
95,2
102,3
94,0
94,3
90,3
89,7
91,6
69,36

Es van realitzar diverses dosificacions del formigó cconvencional
onvencional amb àrid natural per obtenir el
patró més adequat que servis per comparar els formigons reciclats i que complís els
requeriments d’ADIF. De la fase 0 “preliminar” es pot concloure;
concloure observant la resistència a
compressió a les 24 hores, on s’hauria d’obtenir
’obtenir el valor de 60MPa, que hi ha molta dispersió
en els resultats obtinguts entre formigons amb el mateix àrid però diferents substitucions.
Aquesta dispersió obtinguda en la resistència a compressió es deguda a la humitat de l’àrid
reciclat, i en conseqüència a l’aigua
l’aigua lliure de la mescla que influeix ens aquest valor. En les
resistències obtingudes a 7 dies i 28 dies, tot i disminuint la dispersió, alguns valors continuen
sent il·lògics i divergents de la seva tendència. Tal com van demostrar en les publicacions
d’Etxeberria [10]] i Poon[40]
Poon[ ] és molt important controlar l’estat de saturació de l’àrid reciclat,
de fet en les següents fases experimentals es va modificar l’estat de saturació, utilitzant la
sorra en condicions de sobresaturada,
sobresaturada , tal i co
com
m s’usen a la fabricació industrial de travesses, i
l’àrid reciclat al 80% de la seva capacitat de saturació, amb aquesta modificació com es
demostrarà més endavant els resultats obtinguts eren els esperats inclús millorant el valor de
la resistència mínim
mínima.(Taula
Taula 22)
2
Taula 23 Resistència a tracció indirecta i Flexo
Flexo-tracció
tracció

TR-HC
HC-P1
TR-HC
HC-D1
TR-HC
HC-D2
TR-HC
HC-D3
TR-HC
HC-D4
TR-HC
HC-D5
TR-HR
R-20-TRAV/1
TR-HR
HR-50-TRAV/1
TR-HR
HR-100-TRAV/1
TR-HR
HR-20-60MPa/1
TR-HR
HR-50-60MPa/1
TR-HR
HR-100-60MPa/1
TR-HR
HR-20-40MPa/1
TR-HR
HR-50-40MPa/1

Tracció 28 ds

Flexo-tracció
tracció 7 ds

6,7
5,1
5,3
4,9
4,7
5
5,4
4,4
5,4
4,9
4,9
4,6

7.9
6.5
8,4
7.6
6,9
7,4
7,6
7,5
7,9
5,8
6,2
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Si s’observa els valors obtinguts (Taula
Taula 223) d’assajar les provetes a 28 dies en el cas de la
resistència a tracció indirecta i pels 7 dies en el cas de flexo
flexo-tracció,
tracció, la gran majoria de les
provetes assajades compleixen els requeriments establerts per la resistència de 4,5 MPa i 6,5
MPa respectivament
respectivament. Tot i complir amb la norma, la presència d’aigua a la superfície dels àrids
reciclats continua tenint un efecte important que desvirtua els resultats obtinguts.

5.2 Resultats Fase 1
En
n aquesta fase es descriuen els resultats obtinguts de les resistències a compress
compressió,
ió, tracció
indirecta i flexo
flexo--tracció,
tracció, verificant que
que les provetes fabricades siguin acceptades pels seus
límits de resistències míni
mínimes
mes que han de complir, i quedarà determinant el comportament del
formigó reciclat envers el formigó convencional. En aquesta
aquesta fase es controla exhaustivament
l’estat de la saturació dels àrids per evitar possibles efectes negatius deguts a una mala
adherència provocada per un excés d’aigua a la zona d’interfase.

5.2.1 Assajos del formigó fresc
En aquesta fase experimental, com s’ha comentat amb anterioritat, els àrids reciclats es troben
al 80% de la seva capacitat màxima. De fet les consistències que s’espera
s’
d’obtenir en aquesta
fase han de ser seques (0-2
2 cm)
cm de la mesura del Con d’Abrams i una densitat de 2.45-2.5
2.45
3
kg/m .
S’observ
S’observa
a en els resultats obtinguts que, a mesura que s’augmenta la quantitat d’àrid reciclat,
es dóna una menor densitat, es deu a la major presencia de l’àrid reciclat amb una densitat
inferior que l’àrid natural. Tot i la substitució es tracta d’un ciment dens on els valors es troben
entre 2450
2450-2500
2500 kg/m3. (Taula
Taula 24)
2
Taula 24 Consistència i Densitat del formigó fresc Fase1

TR-HC-D6
D6
TR-HR-20
20-Trav/2
TR-HR-50
50-Trav/2
TR-HR-100
100-Trav/2
TR-HR-20
20-60MPa/2
TR-HR-50
50-60Mpa/2
TR-HR-100
100-60MPa/2
TR-HR-20
20-40MPa/2
TR-HR-50
50-40MPa/2
TR-HR-100
100-40MPa/2
TR-HR-15
15-Cerm/1
TR-HR-30
30-Cerm/1

Con d’Abrams (cm)
8
0
0
0
2
0
0
1
0,5
0
6,5
col·lapse

Densitat (kg/m3)
2,55
2,53
2,52
2,45
2,52
2,49
2,45
2,50
2,47
2,43
2,55
2,522

5.2.2 Assajos del formigó endurit
5.2.2.1

Resistència
istència a compressió simple

En la Fase 1, es van assajar les provetes a compressió tots els formigons fabricats a les 24
hores, 7 i 28 dies. Aquests formigons han sigut dissenyats per obtindré 56 MPa a les primeres
24 hores, per tal que es reprodueixi les resistències del formigó convencional i un valor més
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gran que el cas de la planta de prefabricació 46MPa
MPa,, ja que és el requeriment demanat per
ADIF,, i així els formigons compleixen i estan al marge de la seguretat.(Taula
seguretat
255)
Taula 25 Resistència a compressió Fase1

24h (MPa)

7dies (MPa)

28d Cub.(MPa)

28d Cil.(MPa)

TR-HC-D6

56,45

94,31

104,20

….

TR-HR
HR-20-TRAV/2

73,79

88,50

107,38

85,48

TR-HR
HR-50-TRAV/2

73,03

104,62

105.86

99.98

TR-HR
HR-100-TRAV/2
/2

73,18

100,67

108.82

88.6

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

73,54

102,90

103,40

90,24

TR-HR
HR-50-60MPa/2
60MPa/2

72,38

98,77

102,10

80,64

TR-HR
HR-100-60MPa/2
60MPa/2

79,42

100,83

104,76

73,57

TR-HR
HR-20-40MPa/2
40MPa/2

67,15

91,73

96,78

83,90

TR-HR
HR-50-40MPa/2
40MPa/2

60,69

84,38

95,17

80,36

TR-HR
HR-100-40MPa/2
40MPa/2

56,62

79,87

85,98

62,82

TR--HR-15-CER/1

72,05

89,97

112,15

96,33

TR--HR-30-CER/1

67,59

93,39

112,90

97,19

En la següent Figura
igura 39,, s’analitza de forma comparativa els resultats obtinguts a les primeres
24 hores del formigó, on es veu els valors que superen la resistència del formigó co
convencional
nvencional
(HC), on HC representa el 100% de la resistència que s’ha d’assolir, de la gràfica s’observa els
valors que superen i que estan per sota d’aquest valor de referència.

Figura 39 Anàlisi comparatiu de la resistència a compressió a les 24 hores, respecte a el HC Fase 1

Si es compara les resistències obtingudes per la diferent tipologia de formigó i el percentatge
d’àrid reciclat utilitzat, podem observar com es mostra a continuació (Figura
igura 440) que aquests
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formigons
formigons, a 28 dies d’edat, han obtingut i inclús superat el límit mínim demanat pper la
resistència a compressió
compressió.

Figura 40 Anàlisi comparatiu de les diferents tipologies de formigó segons el percentatge de substituci
substitució a 28 dies

En la Figura 40,, es
es pot observar, que la resistència obtinguda amb l’àrid reciclat procedent de
les travesses és major que el obtingut pel HC, el formigó fabricat amb l’àrid ceràmic i el fabricat
amb l’àrid reciclat de 40MPa, a mesura que substituint la proporció d’àrid natural per àrid
reciclat les resistències disminueixen en una petita proporció, menys en el cas de 60MPa
substituït al 100%, en que la resistència es major. Pels formigons on s’ha reemplaçat la fracció
de sorra per sorra ceràmica, en quant hi ha més subs
substitució
ució la resistència disminueix, hagen
superat sempre la resistència del HC.
Un altra manera de veure la resistència a compressió es segons l’evolució d’aquesta en el
temps de curat (maduració
(maduració, Figura
F
41).

79

Influenc
Influencia
ia de l’àrid reciclat en formigons estructurals

ETSECCP

Figura 41 Evolució de la resistència a compressió en el temps per a la Fase 1

De la Figura 41,, es veu com influeix el curat en el formigó, a mesura que el formigó va creixent
en edat a la cambra humida aquest obté una resistència major, ja que van reaccionant els
diferents ele
elements
ments entre si, en el cas del formig
formigó
ó reciclat on l’àrid reciclat procedent de les
travesses de formigó, experimenta
experimenta una menor evolució respecte els 7 dies, una de les
conseqüències més possibles per l’explicació d’aquesta davallada és l’estat de les prove
provetes,
degut a la seva poca treballabilitat
treballabili es complicat realitzar una compactació adequada de forma
que no quedi porositat en el seu interior, en la fase 1 d’ampliació s’observarà que els resultats
obtinguts als 28 dies ja tenen valors més adequats, ja que es va millorar la seva compactació.
Per un altre costat, s’aprecia que el formigó fabricat amb sorra ceràmica obté el major
creixement de la resistència de 7 a 28 dies, probablement es degut a l’efecte putzolànic que té
el material ceràmic fi.
En vista de totes les figures i taules mostrades dels resultats, s’observa que:
-

Si s’analitza les resistències obtingudes a les primeres 24 hores, els formigons
procedents de les travesses s’obté una resistència més gran que les altres classes
d’àrid reciclat, menys en el cas del formigó fabricat amb el 100% d’àrids reciclats de
60MPa que s’obté la major resistència
resistència.

-

En el cas de l’evolució en el temps tots els formigons es comporten d’una forma
semblant, la major resistència obtinguda a l’edat de 28 dies és TR
TR-HR-20-Trav
Trav. El
resultats a 28 dies compleix les expectatives ja que la substitució del 20% de l’àrid de
travesses, presenta resultats molt notables, és l’àrid de millor qualitat.
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Resistència a tracció indirecta

A la Taula 26, s’observa els resultats obtinguts en tots els formigons fabricats, es van assajar
provetes cilíndriques de 20 cm d’alt i 10 cm de diàmetre, a l’edat de 28 dies de curat
curat,, on el
valor de la resistència a tracció és la mitjana
jana de les dues provetes assajades.
Taula 26 Resistència a tracció indirecta, assaig Brasiler

Tracció (MPa)
TR-HC
HC-D6

5,10

TR-HR-20--TRAV/2

5,71

TR-HR-50--TRAV/2

5,20

TR-HR-100
100-TRAV/2

5,17

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

6,32

TR-HR-50-60MPa/2
60MPa/2

5,10

TR-HR-100--60MPa/2

5,88

TR-HR-20-40MPa/2
40MPa/2

5,30

TR-HR-50-40MPa/2
40MPa/2

6,21

TR-HR-100--40MPa/2

4,20

TR-HR-15
15-CER/1

5,14

TR-HR-30
30-CER/1

5,25

El requeriment que imposa ADIF pels valors de la resistència a tracció indirecta és de 4.5
.5 MPa
tal com s’indica a l’apartat 2.8.2.3.Especificació espanyola
espanyola.
De la taula anterior (Taula
la 26)
2 i la Figura 42
42, podem veure que totes les dosificacions
compleixen aquest valor, menys el cas de TR-HR-100
100-40MPa/2 que és inferior a 4.5MPa. Tant
sols la substitució total de l’àrid amb menor resistència original queda per sota.
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Figura 42 Anàlisi comparatiu de la resistència a tracció indirecta als 28 dies, respecte a el HC Fase 1

Figura 43 HC representa el 100% de la resistència a tracció que s’ha d’assolir

En els resultats obtinguts s’observa que:
q
-

El formigó TR-HR-20--60MPa/2 és el que té una major resistència a tracció, mentre que
TR-HR-100
100-40MPa/2
40MPa/2 és el que té la menor i no compleix la normativa d’ADIF. La
majoria els àrids excepte l’esmentat superen el resultats que presenta el formigó
convencional.
cional.
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Resistència a flexoflexo-tracció

La resistència a flexo
flexo-tracció va ser analitzada a l’edat de 7 dies de curat, utilitzant provetes
prismàtiques de 110 x10 x 40 cm,, a continuació es mostra els valors obtinguts en aquest
assaig.
assaig.(Taula 27)
Taula 27 Resistència a flexo-tracció
flexo

Flexo-tracció
Flexo
(MPa)
TR-HC-D6
D6

6,50

TR-HR-20-TRAV
RAV/2

7,41

TR-HR-50-TRAV
TRAV/2

7,65

TR-HR-100-TRAV
TRAV/2

….

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

7,98

TR-HR-50-60MPa/2
60MPa/2

6,80

TR-HR-100-60MPa/2
60MPa/2

6,33

TR-HR-20-40MPa/2
40MPa/2

6.70

TR-HR-50-40MPa/2
40MPa/2

7.26

TR-HR-100-40MPa/2
40MPa/2

6.52

TR-HR-15-CER
CER/1

8,31

TR-HR-30-CER
CER/1

6,55

Els requeriments que han de complir les provetes assajades a flexo-tracció
flexo tracció han de ser
superiors a 6.5 MPa, normativa segons ADIF, com es pot observar sols hi ha una proveta que
incom
incompleix
pleix aquesta especificació, ara bé, en el nostre cas les provetes assajades són més
petites en quan alçada que les provetes analitzades per ADIF, si s’utilitzés un paràmetre
corrector estimat de forma d’1.5,
d’1.5, les provetes obtindrien una resistència a flex
flexo-tracció
tracció més
elevada.
A la TTaula 27, es pot veure que totes les provetes assajades estan per sobre d’aquest valor
mínim exigit, i obtenim el valor més gran de la resistència a flexo-tracció
flexo
de 7.98 MPa per TRHR-20
20-60MPa/2 i 8.31 MPa per TR-HR-15
15-Cerm/1(Figura
Figura 44).
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Figura 44 HC representa el 100% de la resistència a flexo
flexo-tracció
tracció que s’ha d’assolir
d’assoli r

5.3 Resultats Fase 1 Ampliació
En aquesta part de l’estudi s’analitzen els resultats que s’han trobat a partir dels assajos
realitzats p
pel
el formigó, en el cas que el fo
formigó
rmigó es trobi fresc es va estudiar la consistència i la
densitat per les diferents tipologies del formigó, i en el cas del formig
formigó
ó endurit es va
determinar
determinar:: penetració dels ions clorurs, retracció del formigó, succió capil·l
capil·lar,
ar, resistivitat
elèctrica, densitat i velocitat dels ultrasons.

5.3.1 Assajos del formigó fresc
Les dosificacions utilitzades en la Fase 1 d’ampliació, han sigut les mateixes que les usades per
la Fase 1, ja que donaven valors correctes. L’única variació respecte
respecte a la Fase 1, és la quantitat i
la forma de les provetes, ja que s’ha dissenyat pels posteriors assajos en el formigó endurit tal
com s’explicaran més endavant.
Taula 28 Consistència i Densitat del formigó fresc Fase1 d’ampliació

TR-HC
HC-D6/1B

Densitat
(kg/m3)
2.5

Con d’Abrams
(cm)
2

Densitat
(kg/m3)
2.5

Con d’Abrams
(cm)
0

TR-HR
HR-50-TRAV/3

2.5

4

2.5

0

TR-HR--100-TRAV/3

2.45

0

2.53

0-2
2

TR-HR--20-TRAV/1B

2.52

1.5

2.5

0-2
2
Col·lapse

0-2

TR-HR-50-40MPa/1B
TR-HR-100TR
40MPa/1B
TR-HR
HR-15-CER/1B

TR-HR--50-TRAV/1B

2.5

0.5

TR-HR--100-TRAV/1B
TR
TR-HR-2060MPa/1B

2.47

2.5

0-2
2

2.53

0

TR-HR
HR-30-CER/1B

2.49

0-2
2

TR-HR-50-60MPa/1B
TR-HR-100TR
60MPa/1B
TR-HR-20-40MPa/1B

2.4
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5.3.2 Assajos del formigó endurit
5.3.2.1

Resultats densitat, absorció i porus accessibles

La determinació
eterminació de la densitat dels formigons a la fase 1 d’ampliació, l’assaig es va realitzar en
provetes cúbiques de 10x10 cm.
Taula 29 Densitat aparent i volum p.accesibles(%)

Formigó
TR-HC-D6
D6
TR-HR-20--TRAV
TR-HR-50--TRAV
TR-HR-100
100-TRAV
TR-HR-20--40MPa
TR-HR-50--40MPa
TR-HR-100
100-40MPa
TR-HR-15--CER
TR-HR-30--CER

Dens
Densitat aparent
2.60
2.60
2.43
2.52
2.58
2.56
2.52
2.57
2.56

Volum de porus acc.%
3.6
5.13
3.56
3.54
3.10
5.15
5.20
3.24
3.25

A mesura que es va substituint el percenta
percentatge
tge d’àrid reciclat de formigó per la fabricació de
formigó la densitat d’aquest va disminuint com es pot veure a la Taula 29,, això es deu a la
menor densitat d’aquests àrids reciclats respecte els àrids naturals. El volum dels porus
accessibles és major p
pels
els formigons fabricats amb àrid reciclat de formigó de 40MPa ja que
aquests són de pitjor qualitat que és àrids reciclats que provenen de travesses
travesses.
5.3.2.2

Resultats UPV ( Ultrasonic Pulse Velocity)

Les provetes cúbiques són extretes de la cambra humida als 28 dies,
dies, i es disposen per la
realització de l’assaig, tal com s’ esmentat amb anterioritat es tracta d’un assaig no
destructiu
destructiu.(Taula
Taula 30)
Taula 30 Resultats de l’UPV (cambra)

TR--HC-D6/1B
TR-HR-20-TRAV/1B
TR-HR-50-TRAV/1B
TR-HR--100-TRAV/1B
TR-HR-20
20-40MPa/1B
TR-HR-50
50-40MPa/1B
TR-HR-100
100-40MPa/1B
TR-HR
HR-15-CER/1B
TR-HR
HR-30-CER/1B

proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2
proveta 1
proveta 2

Resultat cambra (m/s)
5294,12
5376,34
5128,21
4950,50
5263,16
5319,15
5133,33
5213,54
5102,04
5128,21
5358,29
5306,88
4878,05
4987,56
5267,02
5462,84
5306,88
5268,42
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A l’apartat 4.2.5
5 ”Assaig
”Assaig l’ UPV” es pot veu
veure
re els valors del rang de l’assaig de la classificació
feta segons la velocitat obtinguda de l’assaig, els formigons reciclats i el formigó convencional
es troben en el marge excel·lent
excel lent de qualitat
qualitat, quan
an els valors superen >4500 m/s, tal com
s’especifica a la Taula
T
18.
A la Figura 45,, es pot veure que el formigó de millor qualitat dins dels reciclats TR
TR-HR
HR-50TR/1B, però el formigó convencional és el que obté una millor qualitat. Com diuen algunes
publicacions els valors disminueixen a mesura que el nivell de substitució dels increments dels
àrids reciclats per àrid natural.[57,58]

Figura 45 UPV provetes provinents de la cambra humida

Si s’analitzen els valors que s’obtenen de l’assaig quan les provetes són assajades sortides de lla
cambra humida i quan aquestes han estat a l’estufa secant, s’observa que els valors no hi ha
dispersions entre un estat i l’altre, sinó que s’obtenen valors semblants.(Figura 46)
Tal com es va detallar en el cas de l’UPV quan les provetes són extretes de la cambra humida,
els valors de la qualitat dels formigons es troben dins del rang d’excel•lents, on aquest cas el
formigó amb millor qualitat és el convencional, dins dels àrids reciclats seria el TR
TR-HR
HR-20TR/1B.
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Figura 46 UPV, provetes seques

Quan les provetes es troben en estat sec, el valor de l’UPV disminueix, ja que la zona de la
interfase entre la pasta de ciment i l’àrid reciclat procedent de formigó ha perdut la quantitat
d’aigua dels porus, fent que el pas de la veloci
velocitat
tat dels ultrasons sigui menor.
5.3.2.3

Resultats AssaigAssaig Succió capil·lar
capil lar

L’assaig es realitza en provetes als 28 dies de curat, s’agafen dues mostres de cada tipologia de
formigó (provetes cúbiques de 10x10 cm). Primer de tot s’impermeabilitza la part inferior de la
proveta, es prenen les mesu
mesures
res inicialment als 10, 30, 60, 90 i 120 minuts, i posteriorment 6,
24 i 72 hores.
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Figura 47 Succió capil·lar ( 0 minuts fins 72 hores)

De la Figura 47,, s’observa com el pendent de totes les rectes és superior a l’inici del procé
procés,
això es deu a la saturació que es produeix en els porus de les provetes exposades a l’aigua al
pas del temps.
Les línies de tendència i els coeficients de succió determinats per a cada tipus de formigó es
recullen a la següent Taula 31:
31
Taula 31 Coeficient de succió capil·lar

Formigó
TR-HC
HC-D6
TR-HR-20
20-TRAV
TR-HR-50
50-TRAV
TR-HR-100
100-TRAV
TR-HR-20
20-40MPa
TR-HR-50
50-40MPa
TR-HR-100
100-40MPa
TR-HR
HR-15-C
TR-HR
HR-30-C

Línia de tendència
y=0,0232x+0,0386
y=0,0255x+0,0107
y=0,0261x
y=0,0261x-0,0036
0,0036
y=0,0204x+0,015
y=0,0213x+0,0229
y=0,0232x+0,0257
y=0,0227x+0,0143
y=0,0259x+0,0329
y=0,0262x+0,0279

Coeficient de succió
0,0232
0,0255
0,0261
0,0204
0,0213
0,0232
0,0227
0,0259
0,0262

A la vista dels resultats obtinguts de forma gràfica (Figura 448)) i pels
pels valors a la Taula 331,, es pot
comprovar
comprovar:
-

Dels valors obtinguts s’observa que pels cas dels formigons reciclats, on l’àrid gruixut
d’origen de formigó reciclat, presenten uns valors de succió més petits que el formigó
convencional, això es degut a la forma
formació
ció d’una interfase entre l’àrid gruixut reciclat i
la pasta de ciment, a més a més el fet de ser dosificacions seques una baixa relació
d’aigua/ciment, la interfase que és crea encara és més bona, per tant més
impermeable i el fet que aquesta zona d’inter
d’interfase
fase sigui de tant bona qualitat fa que
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aquests formigons presentin valors de succió més baixos com es pot veure a la Figura...
durant les primeres hores.
-

Els formigons reciclats, on ha sigut substituïda la fracció de sorra natural per àrid fi
d’origen ceràmic,
ceràmic, presenten una major succió, ja que la superfície en contacte amb
l’aigua correspon a la zona de la pasta de ciment, i aquesta com esta formada per l’àrid
reciclat fi ceràmic té més capacitat de succió que la resta dels formigons fabricats, per
tant a més substitució àrid reciclat , el formigó presentarà una menor succió, tal com
cita Etxeberria et.al[59
et.al[59]

-

Es pot observar que al final de la corba els valors s’estabilitzen degut que els àrids ja
estan saturats i no tenen més capacitat de succió
succió.

5.3.2.4

Resistència
stència a la penetració dels ions clorurs

L’assaig resistència a la penetració dels ions cclorurs
lorurs explicat a l’apartat 4.2.
4.2.7 ”Penetració
Penetració de
d
ions clorurs
clorurs”,, es realitza a l’edat de 28 dies del curat del formigó, a la Taula
aula 32
32, es pot observar
el valor de la ccàrrega
àrrega que provoca el pas del ió clorur en el formigó,
formigó , en carga
carga.. El rang de valors
de l’assaig es mostra a l’apartat 4.2.7”Assaig
”Assaig resistència a la penetració dels ions clorurs”
clorurs”,
queda definit els valors dels riscos de la penetració dels clorurs a la Taula 19..
El formigó convencional presenta un valor del pas dels ions clorurs baix, aquesta mesura ens
servirà per comparar els valors obtinguts amb la diferent tipologia de formigó i amb la
quantitat d’àrid substituït.
substituït.(Taula
(Taula 32)
Carga elèctrica segons la tipologia
tipologia de formigó
formigó:
Taula 32 Carga elèctrica segons la tipologia de formigó

TR-HC
HC-3
TR-HR-20
20-TRAV/2
TR-HR-50
50-TRAV/2
TR-HR-100
100-TRAV/2
TR-HR-20--60MPa/2
TR-HR-50--60MPa/2
TR-HR-100--60MPa/2
TR-HR-20--40MPa/2
TR-HR-50--40MPa/2
TR-HR-100--40MPa/2
TR-HR-15
15-CER/1
TR-HR-30
30-CER/1

Coulombs (C)
770.85
986.85
1103.4
1158.3
970.65
1220.85
1095.75
1069.65
1225.35
2178.45
1055.25
1060.2

Dels valors obtinguts de les taula anteriors la resistència a la penetració
penetració dels clorurs, podem
analitzar (Figura
Figura 48):
4
A mesura que anem substituint l’àrid natural per l’àrid reciclat, en el cas del 100% de l’àrid
reciclat, és més fàcil el pas dels ions clorurs. Per tant, la durabilitat serà menor, ja que passaran
més ions.
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-El
El valor menys resistent es pel cas de TR
TR-HR-100-40
40MPa/2,, aquest presenta un risc moderat,
en canvi per una mateixa substitució del 100% , el formigó més resistent TR-HR
HR-100-60MPa
MPa/2.
-Si
Si s’analitza els formigons on la quantitat de sorra, s’ha substituït per sorra ceràmica s’observa
que a me
mesura
sura que s’augmenta la quantitat de sorra ceràmica el formigó és menys resistent al
pas dels clorurs, tot i això el risc d’utilitzar les sorres ceràmiques serà baix.

Figura 48 Risc de penetració dels ions clorurs

5.3.2.5

Resultats Assaig
Assaig de Retracció

A la Figura 49 que es mostra
mostra a continuació, estan representats els valors de la retracció a les
provetes de formigó, els valors que es mostren representen el percentatge respecte a la
primera mesura presa al primer dia, després de 24 hores de
de la fabricació (mesura de
referència), fent increments respecte aquesta pels dies 4, 7, 14 i 28 dies.
Els
ls formigons fabricats amb àrid reciclat tenen una retracció més elevada que el formigó
convencional ((TR
TR-HC-D6/1), i el valor més alt de la retracció es per TR-HR-20--40MPa/1B que té
un valor de un 7.25% més de retracció que el formigó convencional al 4 dia de mesura.
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Figura 49 Comportament de la retracció de les provetes, variació en el temps 4, 7, 14 i 28 dies

Es pot veure que els formigons on ha estat substituïda la seva fracció de sorra per àrid reciclat
ceràmic, aquest presenta un valor més petit de la retracció, ja que s’aproxima més a la
retracció que es produeix en el formigó convencional
convencional,, els formigons assajats han donat valors
molt petits en quan al fenomen de la retracció
retracció.
5.3.2.6

Resultats Resistivitat elèctrica

L’assaig és realitza als 28 dies del curat (cambra humida), s’extreuen les provetes de 10x10 cm
de la cambra humida, i es comença a realitzar l’assaig tal com es va explicar
e xplicar a l’apartat 4.2.9.
“Assaigs
Assaigs de la resistivitat elèctrica”.
elèctrica
Per cada fabricació s’analitzen dues provetes, per tal de comparar els resultats i veure que no
hi ha dispersió d’una respecte l’altre, es tracta d’un assaig no destructiu, per tant aqueste
aquestes
provetes poden continuar sent assajades per altres assaigs com és el cas de succió o densitat
del formigó endurit.
Si s’observ
observa els valors representats
representats a la taula de forma gràfica(Figura
gràfica
50),), pel cas d’estudi
d’aquest document, les diferents tipologies dde
e formigó presenten un risc moderat a l’atac dels
clorurs, si s’analitza mitjançant l’assaig de la resistivitat elèctrica, la taula de valors per definir
els límits de cada valor es troba a la Taula 20
20,, del capítol 4.
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Figura 50 Resistivitat
esistivitat elèctrica
elèctrica(humit) de les diferents tipologies de formigó

Dels formigons estudiats, es pot concloure que TR-HR
HR-20-TRAV/1B
/1B tindrà un risc menys baix
per l’atac de clorurs, ja que a mesura que anem augmentat el percentatge de substitució de
l’àrid reciclat, aquest valor cada cop es més petit, per tant hi ha més risc. Ara bé de la gràfica,
es troba que el formigó convencional presenta un risc més elevat que els formigons reciclats,
degut a la sev
seva
a naturalesa del àrid, ja que aquests tenen una conductivitat
conductivitat més elevada que la
pasta de ciment, com els àrids tenen una naturalesa silícia té una resistivitat de880.000
de88
8
(ohm.cms) i en canvi la pasta del ciment 10 (ohms.cms),
(ohms.cms), tal com descriu Hughes et.
et.al.
[56]:”Encara
”Encara que la resistivitat del formigó es reg
regeix
eix principalment per la pasta de ciment, els
canvis realitzat en el tipus d’àrid utilitzat i el seu contingut, influeix en la seva resistivitat
elèctrica del formigó, cal esperar que la resistivitat del formigó fet amb àrids calcaris es menor
que la del fformigó
ormigó fabricat amb àrids granítics”.
Si s’analitzen els resultats de forma gràfica (Figura 51),
51 , quan les provetes es troben saturades,
es pot veure que els formigons milloren el seu comportament en vers la resistivitat elèctrica,
donant valors dins del ra
rang
ng de baixos. Si es compara el valor pel cas del formigó convencional
té un valor més elevat respecte als altres, per tant hi haurà més risc que en el cas dels
formigons fabricats amb àrid reciclat de formigó, on el formigó TR-HR-20--TRAV/1B obté el
millor resultat de l’assaig, tant quan la proveta prové de la cambra humida i quan aquesta ha
estat saturada.
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Figura 51 Resistivitat elèctrica (saturat) de les diferents tipologies de formigó
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6 Conclusions i futures línies de recerca
Un cop realitzat tot l’estudi, en aquest capítol es vol recollir totes les conclusions extretes de
l’estudi desenvolupat, es pretén fer un recull dels aspectes bàsics recollits amb anterioritat.

6.1

Conclusions

6.1.1 Àrids reciclats
-

Les mostres utilitzades durant aq
aquest
uest estudi de procedència de formigons de 40 MPa,
60 MPa i travesses s’ajusten de forma correcta a les corbes granulomètriques.

-

Les densitats dels àrids reciclats de formigó són menors respecte a les densitats dels
àrids naturals, a més a més aquests pre
presenten
senten una capacitat d’absorció més al
alta,
ta, això
influeix alhora de fabricar el formigó que s’haurà de controlar la seva capacitat límit
d’absorció. Tots aquests àrids compleixen l’absorció màxima permesa per l’EHE (<7%).
Igualment per les fraccions més fine
finess com és el cas de la sorra ceràmica
ceràmica presenta una
densitat menor
menor respecte a les densitats de les sorres naturals i presentant una
capacitat
at d’absorció molt més elevada que no compleix la normativa espanyola EHE
EHE08.

-

Tots elss àrids estudiats estan per dins del límits actuals
actual fixats per l’EHE-0
08 pel
coeficient de los Angeles, degut a que es tracta d’àrids reciclats de formigons de bona
qualitat que tenen pasta adherida resistent.

-

L’índex de llenques en les mostres s’ha obtingut valors semblants que pels àri
àrids
naturals inclús valors més petits. Es tracta de un fet habitual i degut que la pasta de
morter adherida al àrid natural provoca una major equidimensionalitat.

6.1.2 Formigó fresc
-

Els formigons fabricats amb àrids reciclats de formigó a mesura que es substitu
substitueix
eix més
fracció d’àrid reciclat, la seva densitat disminueix perquè augmenta el contingut de
l’àrid menys dens que el natural.

-

La treballabilitat dels formigons utilitzant àrids reciclats de formigó es disminueix
complicada alhora que anem substituint el percentatge d’àrid, fent que el procés
d’omplir i compactació de les provetes hagi de ser més ràpid per tal que el formigó no
es trobi sec, per això és molt important controlar la humitat dels àrids inicialment, els
àrids reciclats han d’estar al 80% de la seva capacitat límit de saturació i la sorra
natural ha d’estar sobresaturada. Tot i l’addició de l’aigua necessària per a la
compensació de l’aigua que serà absorbida per l’àrid es difícil tenir un control exacte
de la que serà absorbida i de la que ser
serà
à efectiva i participarà en les reaccions del
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ciment. La sorra ceràmica s’utilitza seca, ja que és fàcil el seu control del formigó quan
s’afegeix a l’hora d’amassar l’aigua del 100% de la seva capacitat d’absorció.
-

Els formigons fabricats amb àrid recicl
reciclat
at de formigó han estat dissenyats per obtindré
una consistència seca incloent l’additiu ( un 1% del pes del ciment). La gran majoria
dels formigons fabricats presenten una consistència seca tal i com es realitzen a la
planta de prefabricació de les traves
travesses,, coincidint a el esperat per a assolir altes
resistències.

6.1.3 Formigó endurit
Respecte a les propietats físiques:
-

La densitat del formigó reciclat es menor, ja que a mesura que s’augmenta la
substitució de l’àrid natural per qualsevol tipologia d’àrid reciclat,
re ciclat, la densitat del
formigó resultant és menor a causa de la menor densitat d’aquests àrids respecte als
àrids naturals.

Respecte lles
es propietats mecàniques:
mecàniques
-

Estudiades
studiades en el formigó endurit, tots els formigons fabricats han obtingut la
resistència mínima
mínima a la
la compressió a les 24 hores de 4646-56MPa requerida per la seva
fabricació de travesses.
travesses. Els formigons amb les pitjors resistències obtingudes són els
de procedència de 40 MPa, ara bé els formigons fabricats amb l’àrid reciclat d’origen
de travesses i de 60 MPa han superat inclús el convencional a les primeres 24 hores.
També es important comentar que els formigons on s’ha substituït la sorra natural per
sorra ceràmica reciclada han donat resistències molt bones a les 24 hores i els 28 dies
de curat. Això
xò es deu a una gran qualitat de la pasta original i la formació d’una bona
interfase que fa que no trenqui per aquesta zona dèbil, sinó que trenquin pels àrids.

-

Amb l’evolució de l’edat van reflectint
reflectint-se
se de forma més notòria l’efecte de l’increment
de less substitucions. Degut a que disminueixen per l’efecte de l’aigua pendent de ser
absorbida o de reaccionar.

-

A mesura que es van substituint més percentatge d’àrid reciclat, les resistències a
compressió van disminuint, de forma que una substitució optima d’àrid
rid reciclat es
trobaria 50 %, segons els resultats que s’han obtingut en el present document, es
tracta d’un valor més elevat de substitució que el mencionat per autors en aquest
estudi [10
10],
], ja que permet utilitzar més àrid reciclat de formigó amb les mateixes
prestacions que el formigó convencional.

-

Si s’estud
estudia les resistències obtingudes a tracció indirecta i a flexo-tracció
flexo tracció.. En el cas de
la resistència a tracció indirecta, les provetes tenen un comportament adequat
adequat,
donant valors més elevats l’única
ca propietat mecànica que podria ser limitant i només
passa amb la mescla a priori de menor qualitat, és en el cas de TR-HR
TR HR-100-40MPa
40MPa que
la seva resistència a tracció es inferior al límit establert per ADIF. La resistència a flexo
flexo96
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tracció s’ha d’afegir un paràmetre corrector de forma de les provetes, multiplicar el
valor de la resistència per 1,5, ja que les provetes assajades per ADIF tenen més volum
que les estudiades en aquest projecte, es per això que hi ha valors que no compleix el
requeriment però si s’apliqués aquest factor de forma totes elles entrarien dins el límit
i inclús donarien valors més elevats.

Respecte a la durabilitat:
-

La durabilitat del formigó reciclat, lla
a resistència a la penetració dels als ions de clorur,
un fet que es pot observar
observ que a mesura que es va substituint
substituint l’àrid natural per reciclat
de formigons, es més fàcil el pas dels ions clorurs, per tant la durabilitat serà menor
que en el cas del formigó convencional, no obstant això els formigons fabricats tenen
un risc baixbaix moderat
derat a la penetració de
dels
ls ions clorurs, segons ASTM C 1202
1202-92.

-

Els formigons reciclats presenten uns valors de succió més baixos, degut que a mesura
que s’augmenta la quantitat d’àrid gruixut reciclat de formigó, això es deu a la zona de
la interfase creada
creada entre l’àrid gruixut i la pasta de ciment, ja que és de molt bona
qualitat i provoca que sigui la zona de la interfase una zona més impermeable. En el
cas del formigó reciclat on s’ha substituït la sorra per l’àrid fi d’origen ceràmic la succió
ha augmentat,
entat, degut a l’alta capacitat d’absorció de la sorra ceràmica.

-

Els formigons fabricats amb l’àrid reciclat tenen una retracció més elevada que el
formigó convencional ( d’un 2 – 4% més gran al 4 dia de mesura), ara bé en aquesta
tesina les retraccions més
més elevades han sigut per la substitució del 20 i 50% de l’àrid
reciclat, en canvi pels valors de substitució del 100% ha sigut menor que els altres, una
de les possibles causes és de l’estat del àrid reciclat que es troba al 80% de la sseva
capacitat límit d’absorció, a causa similar al curat intern.

-

La resistivitat elèctrica trobada pe
pels
ls formigons amb diferent tipologia d’àrid reciclat
presenten un risc moderat-baix,
moderat
, inclús per sota del formigó convencional degut a la
naturalesa de l’àrid
àrid natural, ja que aquests tenen una conductivitat més elevada que la
pasta del ciment.

-

La velocitat dels ultrasons (UPV), els formigons reciclats i pel cas del formigó
convencional es troben al marge d’excel·lent qualitat, i tal com diuen les publicacions i
segons el resultat
resultat assajat, a mesura que es substitueix l’àrid natural per l’àrid reciclat
aquest valor va disminuint.

6.2 Futures Línies de Recerca
Les futures vies d’investigació que donarien continuïtat a l’estudi del formigó reciclat, seria
continuar els assajos realitz
realitzats
ats al laboratori però es tractaria d’ampliar l’estudi determinant la
fatiga del formigó reciclat és un factor essencial per les travesses de formigó,
formigó , els cicles de glaç
glaçdesglaç i la carbonatació del formigó.
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Un altre camí d’estudi, el desenvolupament i l’l’estudi
estudi dels
dels diferents percentatges de substitució
d’àrids mixts, àrids reciclats amb addicions de ciment com poden ser les cendres volants i fum
de sílice, com ja s’ha mencionat en l’apartat de l’Estudi de l’Art aquestes addicions baixant la
proporció de cciment
iment millora les propietats del formigó reciclat
reciclat,, en especial les de durabilitat
durabilitat.
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