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 ABSTRACT 
 
In the current society, based in the high consumption of prime matters, it is necessary to 
promote recycling of materials having fulfilled its useful life. Building material 
recycling, unbelievable only a few years ago, is nowadays expected to be an activity 
with interesting perspectives of growth.  
  
This dissertation deals with recycled aggregate concrete, specifically studies the original 
concrete used in Marina Seca footbridge, placed in the Forum 2004 area. A comparative 
analysis is done with a laboratory replica of Marina Seca concrete, a control concrete 
without recycled aggregate and a concrete having a 20% recycled aggregate from the 
total big aggregate (this is the maximum amount of recycled aggregate which the 
international codes allow to use without any restriction). 
 
The current situation of the recycled aggregate in our country is explained, including an 
exposition of the principal processes of production. The aggregate is characterized in 
terms of granulometry, density and absorption; in the case of the recycled aggregate, the 
chlorur amount is also determined, as the chlorur attack is one of the goals of this study 
due to the aggressive marine environment of Marina Seca structure. According to the 
results obtained, the dosification is established in order to reproduce the original 
aggregate mixture of Marina Seca. Starting with this one, the control concrete and 20% 
big aggregate substitution concrete are dosified. Their physical and durability properties 
are determined, by means of the following tests: compression strength, drying 
shrinkage, porosity, capillary suction, water penetration and chlorur diffusion. For every 
test, the results of the most relevant studies and some international code considerations 
about recycled concrete are presented. 
 
Differences in the aggregate characterization procedures make difficult to relate directly 
the results obtained to Marina Seca's concrete. However, the general trends can be 
observed in the behaviour of the recycled concretes. On the one hand, the concrete with 
20 % substitution of big aggregate presents few differences with respect to the control 
concrete.  On the other hand, the one that replaces 20 % of all aggregates shows a 
decrease of the most significant properties. Therefore, the possible uses of the latter 
should be analyzed in a more detailed way and complemented with the pertinent tests. 
 
Another important aspect concerns the fact that the properties that turn out to be more 
affected by the content of recycled aggregate are related to the concrete durability. 
While the physical properties doesn't change more than a 30% with respect to the 
control concrete, in the durability properties the increment can be of 180%. According 
to these statements, it is therefore necessary to continue investigating the recycled 
concretes.  
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RESUM 
 
Dins l’actual societat de consum, que porta associada un elevat consum de materies 
primeres, resulta necessari potenciar el reciclatge dels materials que han complert la 
seva vida útil. El reciclatge de materials de construcció, impensable fa tan sols uns pocs 
anys, està actualment en la linea de constituir-se com una activitat amb interessants 
perspectives de creixement. 
 
El present treball s’enmarca dins el context dels formigons realitzats a partir d’àrid 
reciclat, i més concretament intenta portar a terme un anàlisi comparatiu entre el 
formigó original utilitzat a l’estructura del pont-pasarel·la de Marina Seca, al Forum 
2004, dosificat amb un 20% d’àrid reciclat sobre el total d’àrid i replicat en condicions 
de laboratori; un formigó de control sense àrid reciclat; i un formigó dosificat amb un 
20% d’àrid reciclat sobre el total d’àrid gros (aquest es el contingut de reciclat que la 
majoria de normatives internacionals permeten utilitzar sense cap tipus de limitació al 
formigó resultant). 
 
S’exposa la situació actual de l’àrid reciclat al nostre país, incloent una explicació dels 
principals processos de producció. Es porta a terme la caracterització dels àrids en les 
seves propietats de granulometria, densitat i absorció; en el cas de l’àrid reciclat es 
determina també el contingut de clorurs, ja que l’estudi de l’atac per clorurs es un dels 
objectius principals d’aquest treball donada l’exposició en ambient marí agressiu de 
l’estructura de Marina Seca. En funció dels resultats obtinguts, s’ajusta la dosificació 
per reproduir al màxim les característiques del formigó original . A partir d’aquest es 
dosifiquen el formigó de control i el formigó amb un 20% de substitució de l’àrid gros. 
Les propietats físiques i de durabilitat dels formigons es determinen a partir dels assajos 
de resistència a compressió, retracció per assecat, densitat, porositat, succió capil·lar, 
penetració d’aigua i difusió de clorurs. Per a cada assaig es troba també un recull dels 
resultats dels estudis més significatius portats a terme amb formigó reciclat i les 
consideracions de les diferents normatives internacionals. 

 Diferències obtingudes en els processos de caracterització de l’àrid han fet que sigui 
difícil poder traslladar directament els resultats obtinguts al formigó de Marina Seca. 
Tot i axí es poden visualitzar les línies de comportament generals dels formigons 
estudiats. El formigó amb substitució d’un 20% d’àrid gros presenta diferències poc 
significatives respecte el de control, en canvi, el que substiueix un 20% sobre el total 
d’àrid mostra disminucions de les propietats més significatius i fa que els seus possibles 
usos hagin de ser analitzats més detalladament i complementats amb els assajos 
pertinents. 

Un altre aspecte important recau en el fet que les propietats que resulten més afectades 
pel contingut d’àrid reciclat són les relacionades amb la durabilitat del formigó. Així 
com en les propietats físiques les variacions no superen el 30% respecte el control, en 
les de durabilitat s’arriben a obtenir increments de fins al 180%.  

D’acord amb aquestes consideracions es fa pal·lesa la necesitat de continuar investigant 
amb formigons reciclats. 
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1 INTRODUCCIÓ, DEFINICIÓ DEL CAS I OBJECTIUS 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 
 
Un dels principals objectius de la societat moderna ha de ser la protecció del medi 
ambient. La reducció del consum energètic, la preservació de les fonts de matèries 
primeres i la reducció de residus son parts fonamentals d’aquest. 
 
La quantitat de residus que no pot tornar a incorporar-se als cicles naturals o bé a les 
línies de producció industrial es elevada. La manca de desenvolupament de noves 
tecnologies de tractament es evident, i s’ha de ser conscient que el problema anirà en 
augment a mesura que passi el temps, per la qual cosa la investigació en aquest camp 
resulta imprescindible.  
 
Una de les principals aportacions del sector de la construcció per a la conservació  i 
manteniment del Medi Ambient i per al desenvolupament sostenible es la revalorització 
dels residus que genera la seva propia activitat. Aquesta revalorització tracta d’introduir, 
en els processos productius, àrids reciclats procedents de residus de demolició o de 
restes de construcció que fins ara tenien el destí final a l’abocador, augmentant 
d’aquesta manera el cicle de vida dels materials, el que suposa un estalvi tant en el 
dipòsit de vessaments com un estalvi en l’extracció de recursos naturals. 
 
Quan es parla d’àrids, es veu clara la seva importància en l’àmbit econòmic i medi 
ambiental. El seu consum es de 8 tones/habitant i any en construcció i 9,5 tones/habitant 
i any en total; són després de l’aigua els materials o productes amb major consum i, a 
més a més, amb una clara tendència a incrementar-se, ja que el seu consum està lligat al 
progrés econòmic i a la millora de la qualitat de vida. Avui, el seu consum es realitza en 
forma de canteres o graveres (unes 2000) repartides per tota la geografia espanyola  
produïnt una important alteració del terreny[1.1]. 
 
Tot això ens dona una idea de l’importància d’establir uns criteris que permetin 
determinar si els àrids procedents de material reciclat són o no adecuats per a la 
fabricació de formigons. 
 
Un programa efectiu per a conseguir aquest augment de reutilització al nostre país 
hauria d’incluir els següents pasos:  

- Càlcul de les quantitats de producció de residus de construcció, ja existent. 

- Posta en marxa i desenvolupament dels mitjans tècnics apropiats per a la demolició, 
manipulació i processat dels residus d’obra 

- Establir les actuacions apropiades per al reciclatge, juntament amb la definició 
d’estandars i sistemes de control de qualitat que puguin documentar l’aplicabilitat 
d’aquests materials 

- Gestió i regulacions que puguin assegurar l’aplicabilitat del procés de reciclat a una 
situació donada o a les condicions actuals dins la indústria de la construcció 
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1.2  DEFINICIÓ DEL CAS 

El present treball s’enmarca dins aquesta problemàtica de l’aplicabiliat de l’àrid reciclat 
per a nou formigó, i en concret intenta analitzar l’experiència pionera al nostre país que 
va ser el pont de Marina Seca al Forum 2004 de Barcelona, que va ser construit, en bona 
part, en formigó reciclat, dins l’encàrrec que l’Entitat va realitzar al Departament 
d’Enginyeria de la Construcció, Secció de Materials, de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de l’Universitat Politècnica de Catalunya. 

El projecte objecte d’encàrrec va ser el de l’estudi i dosificació d’un formigó equivalent 
al convenciona l que figuraba al projecte de pont-pasarel·la, utilitzant àrid reciclat. Per 
determinar l’àrid reciclat més adient per a l’obra, es van estudiar diversos àrids producte 
de demolició al Laboratori de la Secció de Materials del Departament d’Enginyeria de 
la Construcció de la UPC. Aquest estudi es va realitzar amb àrids d’un sol origen, es a 
dir, d’una única demolició. 

Vistos els resultats dels principals assajos de qualitat del citats àrids, es va optar per un 
àrid 4/25 mm, amb una absorció mitja del 6,7%, exent de clorurs, sulfats i qualssevol 
patologia, i compost en més del 95% de formigó. La quantitat de fins inferior a 
0,063mm va ser de l’1% i l’aport de fins menors a 4mm del 10%, el que va obligar a 
una lleugera correcció de la quantitat d’arena que no s’ha reflexat als resultats obtinguts. 

La solució que es va adoptar va ser utilitzar un 20% en volum d’àrid reciclat, substituint 
el mateix percentatge sobre el total d’àrid del formigó convencional. La quantitat de 
ciment utilitzada va ser de 340 kg/m3, doncs el fet d’augmentar- la no aportaba molta 
resistència addicional a l’obtiguda al formigó experimetal (47,8 MPa), respecte al 
convencional de referencia (51,6 MPa), resultats ambdós a 28 dies. Tampoc es van 
presentar grans diferències a 7 dies, 41 MPa front a 43,3 MPa. 

L’àrid reciclat va ser humitejat prèviament a la mescla, estimant-se un grau de saturació 
d’entre el 80% i el 90%. La relació aigua/ciment es va mantenir constant i el con 
d’Abrams obtingut es va mantenir a l’entorn de 7,5 cm. També cal resaltar que el 
formigó no va registrar cap canvi de color, així com els resultats de permeabilitat no van 
diferir dels d’un convencional. Tampoc la posada en obra va presentar cap dificultat. 

 

Imatge 1.1 : Pont-passarel·la de Marina Seca al Forum 2004 de Barcelona 
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1.3 OBJECTIUS 

El principal objectiu del present treball es realitzar un analisis de les propietats del 
formigó que es va utilitzar en l’esmentada estructura de pont-passarel·la de Marina 
Seca, per fer-ho serà necessari replicar el formigó i dosificar-ne un de control o 
referencia, realitzat amb àrids convencionals, per comparar-los. A més a més, es 
realitzarà també un formigó amb un percentatge de substitució d’un 20% sobre l’àrid 
gros (que es el percentatge que la majoria de normatives i estudis consideren que no 
influeix negativament en les propietats del formigó) i es compararan també els resultats 
amb el formigó control i el formigó de Marina Seca.(Notar que un percentatge de 
substitució d’un 20% sobre el total d’àrid, com el de Marina Seca, es molt més 
important que un 20% de substitució sobre l’àrid gros). 

Els primers assajos que es realitzaran seran els de caracterització dels àrids, en els 
aspectes de granulometria, densitat i absorció. Tot i que ja havien estat realitzats, es 
realitzarà la comprobació per verificar que els resultats es troben dintre les limitacions 
tant de les normatives espanyoles com internacionals. Un aspecte important serà la 
determinació del contingut de clorurs de l’àrid reciclat, ja que aquest procedeix de 
residus de demolició d’un formigó que durant la seva vida útil podria haver acumulat 
clorurs a la seva estructura i la seva presència afectaria als posteriors assajos de difusió 
de clorurs al formigó, i trobant-se el formigó de Marina Seca en un ambient marí 
agressiu, aquest aspecte pren una rellevancia especial. 

En funció dels resultats obtinguts, s’ajustara la dosificació per reproduir al màxim les 
característiques del formigó objecte d’estudi. A partir d’aquest es dosificaran el formigó 
de control i el formigó amb un 20% de substitució de l’àrid gros. 

Una vegada realitzats els formigons, després del procés de curat en cambra humida 
durant 28 dies, es recomprobaran primer els resultats de permeabilitat i resistència a 
compressió, portats a terme ja en l’etapa de construcció i sense problemes aparents. A 
banda s’analitzaran aspectes com la succió capil·lar, la retracció per assecat, la densitat i 
la porositat. D’especial interès resultaran els assajos de difusió de clorurs, ja que com es 
pot observar a la imatge 1.1, l’estructura es troba sotmesa a un ambient marí agressiu i 
es important verificar que els valors dels coeficients de difusió de clorurs en formigons 
reciclats no s’allunyen dels del d’un convencional. 

Portats a terme tots els assajos, es realitzarà una comparativa general i se n’expressaran 
les conclusions. 
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2 ORIGEN DELS ÀRIDS RECICLATS 
 
2.1  DEFINICIONS I TIPUS D'ÀRIDS RECICLATS 

En un context general, s'entén per àrid reciclat aquell “àrid resultant del processament 
de materials inorgànics utilitzats prèviament en la construcció”. La matèria primera per 
a la seva obtenció, són doncs, els materials petris generats com residu durant els 
processos de construcció i demolició. 

 Els residus de formigó de ciment amb clinker Portland i àrids naturals, picats, 
garbellats i processats en plantes de reciclat donen lloc al material secundari “àrid 
reciclat de formigó.” Aquest deriva d'un sol tipus de material primari, el formigó, la 
composició del qual és heterogènia (ciment, aigua, àrids, additius i addicions). El 
material obtingut de la forma descrita no pot considerar-se, per tant, un material 
uniforme. Les diferències en la composició poden ser notables en funció, principalment, 
de la proporció de morter present en el residu. També cal considerar la presència de 
subcomponents, que poden admetre's fins a un cert límit, sempre que siguin de 
naturalesa petria. Així per exemple, en la normativa holandesa s'especifica un contingut 
mínim del 80% de formigó processat i que tingui una densitat superior a 2100 kg/m3. 
Aquesta norma admet com a subcomponents, segons els casos, materials petris naturals 
i altres. Així, en les aplicacions en carreteres s'admet també fins a un 5% d'aglomerat 
bituminós. Per a la utilització en formigó estructural dels àrids procedents de formigó, el 
contingut mínim de formigó de densitat major de 2100 kg/m3 sol elevar-se al 90%. 

 Els altres tipus d'àrids reciclats són:  

Àrid reciclat ceràmic: Àrid que s'obté per processament de material predominantment 
ceràmic. El 85% dels components d'aquest àrid ha de tenir una densitat seca superior a 
1600 kg/m3 a la norma holandesa, per a evitar materials excessivament porosos i 
lleugers.  

Àrids reciclats mixts: Definit en la norma holandesa com un àrid que haurà de tenir un 
percentatge major del 50% de formigó amb una densitat seca superior a 2100 kg/m3  i 
no més del 50% de materials petris reciclats de diferent naturalesa que el formigó, 
incloent els ceràmics amb una densitat seca major de 1600 kg/m3.  

La majoria de normatives no permeten l'ús d'aquests dos últims tipus en formigó 
estructural. Aquest tipus d'àrid pot comparar-se a l'àrid lleuger. La seva utilització  
augmenta el contingut d'aire i obliga també a una relació aigua/ciment (a/c) major. 
Addicionalment, la resistència a compressió i el mòdul d'elasticitat del formigó poden 
veure's reduits considerablement. 

 L'únic tipus d'àrid reciclat que pot s’admet actualment per a formigó estructural és l'àrid 
“reciclat de formigó” i se l’imposen valors limitis per a les impureses que puguin tenir 
efectes negatius sobre la resistència i durabilitat. La resta de tipus d'àrids podrien ser 
utilitzats en altres aplicacions, com per exemple capes de ferm de carreteres. 

 L'ús de les fraccions fines de l'àrid reciclat de formigó implica, entre altres 
inconvenients, un augment molt notable de la retracció per assecat i de la fluència, a 
causa de la major quantitat d'aigua que precisen a la seva dosificació. Per això, a Europa 
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només es permet l'ús de les fraccions gruixudes que reduïxen notablement les 
diferències pel que fa a un formigó amb àrids convencionals. 

 En general pot dir-se que els àrids reciclats de formigó de grandària = 4mm són 
potencialment aptes per a la fabricació de formigó, complint si escau les especificacions 
complementàries per a cada aplicació concreta. 

 Si la substitució de l'àrid gros convencional és menor o igual al 20%, les propietats 
mecàniques romanen pràcticament constants. Quan s'emprin percentatges majors de 
substitució els efectes sobre les mateixes poden representar una limitació en diferents 
casos. Pel que fa al present document, i excepte indicació en contra, s'entendrà per àrid 
gros reciclat l'àrid reciclat procedent del formigó. 

2.2  RESIDUS A LA FASE DE CONSTRUCCIÓ 

 L'obtenció de l'àrid reciclat procedeix de dues fonts o orígens principals associats, 
respectivament, als residus fruit del propi procés de construcció i a la demolició o 
deconstrucció d'estructures existents. Independentment d'altres factors, aquest origen 
indueix diferents característiques en l'àrid, fonamentalment vinculades a l'envelliment i 
grau d'hidratació del morter adherit, el qual sempre està present, en major o menor 
mesura, en l'àrid reciclat procedent del formigó. 

 Quan sigui possible, tant en les plantes de formigó com en les obres, ha de disposar-se 
d'espai i equips que permetin la separació dels residus de construcció. En la majoria dels 
casos la separació prèvia és difícil i les quantitats de residus produïts són petites, pel que 
sol ser més comú dur- los a una planta separadora.  

2.3 DEMOLICIÓ I RESIDUS  

L'operació de demolició ha de considerar-se de manera que permeti el màxim grau de 
reutilizació de components i materials. 

La manera de millorar la qualitat del residu de demolició és la demolició selectiva. No 
obstant això, són distints els factors que condicionen poder portar a terme una demolició 
selectiva; entre aquests poden ressenyar-se l'accessibilitat, el temps disponible i el cost 
global de l'actuació.  

S'entén per accessibilitat la facilitat de recuperació d'elements tant per a reciclar-los com 
per a reutilitzar- los directament. 

Altra qüestió important que pot limitar la demolició selectiva és el temps necessari per a 
la seva realització. Aquest pot estar limitat per les autoritats en àrees urbanes. 

Els aspectes que condicionen el cost són també decisius. Quan els costos del 
processament dels materials barrejats són superiors als del tractament dels materials 
separats, es té una clara ocasió d'aplicar la demolició selectiva. Així mateix, els costos 
de transport i també d'abocador, quan l'abocament estigui permès, juguen al seu torn un 
paper important. La imposició de restriccions o l'aplicació de taxes elevades a 
l'abocament afavoreix el reciclatge, i indirectament, la demolició selectiva. 
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La demolició selectiva és més cara en comparació dels mètodes tradicionals de 
demolició, per això, la incidència del cost de processat pot ser molt important respecte a 
l'adopció d'un o altre sistema. Queda clar, doncs, que demolició i reciclat han de 
considerar-se conjuntament. 

Finalment, la demolició selectiva afavoreix el coneixement del futur àrid reciclat, 
permet una preselecció segons la qualitat del formigó a demolir i, en definitiva, 
afavoreix la uniformitat en la qualitat.  

2.4 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ D'ÀRIDS RECICLATS 

Els processos per a la producció dels àrids reciclats es realitzen en plantes de tractament 
que, en línies generals, són similars a les empleades en àrids naturals, si bé incorporen 
de forma específica elements per a la separació d'impureses i altres contaminants. Poden 
classificar-se segons la seva capacitat de desplaçament en plantes fixes i plantes mòbils; 
les plantes fixes presenten una major capacitat de producció (de l'ordre de 600 tones 
/hora o més) enfront de les plantes mòbils, amb una producció de 150 a 200 tones / 
hora.  

Segons dades facilitades pel GERD i pel centre d'Estudis dels Transports del CEDEX, a 
Espanya existeixen 40 plantes fixes o semifixes de reciclat de RCDs. D'aquestes 
plantes, 14 estan situades a Catalunya,8 a Andalusia, 3 a Madrid, 3 a la Comunitat 
Valenciana, 2 a Castella-Lleó, 2 a Galícia, 2 a Astúries, 2 al País Basc, 2 a Balears i 1 a 
Aragó. A la següent taula s'adjunten els noms de les pricipals empreses i la província en 
la qual es troben. 
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Empresa Provincia 

Reciclados Almerienses 2005 Almeria 
Daorje Ávila Avila  
Transports i Excavacions Ribera Barcelona 
Gestora de Runes de la Construcció Barcelona 
Tecn.-Runes Barcelona 
Pedreres Rusc Barcelona 
Reciclarids Barcelona  
Germans Casas Barcelona 
Containers i excavacions Caldes a Arids Perez Barcelona 
Gestora de Runes del Bages Barcelona 
BTB Biscaia 
Rallasa Burgos 
Aresur Cadis 
Elecnor Cordoba 
GRB-UTE Consorcio 2 Castelló 
Massachs Excavacions Girona 
Germans Canet-Xirgu Girona 
Inertes Guhilar Granada 
J. Taltavull Menorca 
Ses Fontanelles S.L. Mallorca 
Jorvi Osca 
Coyder Lleida 
Àrids Roma  Lleida 
Jesús Fernández Núñez Lugo 
Tec-Rec y Tec Móvil Madrid 
Áridos Reciclados Madrid 
Daorje Navalcarnero Madrid 
UTE Centro Ambiental Marbella Màlaga 
Todo Reciclado Màlaga 
Grupo Sando – Planta la Ventilla Màlaga 
Reciclados Mijas Màlaga 
Reciclajes Posada Asturies 
Contemaz Asturies 
Areco Pontevedra 
Redenor Guipúscoa 
EcoGrinpark Tarragona 
Montsià Verd Tarragona 
Romefer S.L. València  
Cadersa S.L València 

 
 

Taula 2.1: Relació de plantes de reciclatge (font GERD) 
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2.4.1 Plantes Fixes i Mòbils 

Les plantes mòbils es duen fins al lloc de la demolició (edifici, carretera, altres). En 
general tenen una única entrada d'alimentació, una cinta transportadora, una trituradora i 
una o dues garbelles (Figura 2.1). Algunes plantes mòbils consisteixen en dos vehicles 
transportadors: el primer duu la trituradora amb cintes d'alimentació i descàrrega i el 
segon la garbella i diverses cintes 

 

Figura 2.1: Planta mòbil de tractament de residus de construcció i demolició 
 
Les plantes fixes són instal·lacions permanents amb cintes i elements transportadors, 
diverses garbelles i freqüentment dos tipus de trituradores. Els residus de construcció 
són transportats fins a aquestes plantes. A la figura 2.2 s'il·lustra un esquema d'una 
planta fixa, ressenyant-se a continuació de forma breu les etapes i actuacions associades 
al seu funcionament. 
 

 
Figura 2.2. Esquema d’una planta fixa 
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Ordre d'operacions d’una planta fixa (figura 2.2): 
 
1 – El residu barrejat arriba en un contenidor. Es descarrega sobre el sòl on les peces 
majors de fusta, parets aïllants o metalls poden extreure's amb una grua. Els grans blocs 
es fraccionen amb un martell per a aconseguir una grandària adequada.  
 
2 – Cintes transportadores duen el material fins a la boca d'alimentació de la trituradora.  
 
3 – Cintes transportadores duen el material des de la trituradora fins al tambor de 
garbella i separació.  
 
4 – En aquest tambor es separen les fraccions 0-40 i 40-80 .  
 
5 – Separació magnètica de la fracció ferrosa. Un garbellat fi separa les fraccions 0-10 i 
10-40 .  
 
6 – Es garbellen les fraccions 10-40 i 40-80 i es piquen per impacte. Les fraccions 
lleugeres, com paper, plàstic, poliestirè expandit i goma escuma són separades amb aire 
i es reuneixen en la central d'extracció de pols de les fases 2, 4, 5, 6 i 7 .  
 
7 – La fracció >80 es separa a mà. Els materials separats – metalls, paper, cartró, guix-
cartró, materials d'aïllament, plàstics es passen a contenidors.  
 
8 – Instal·lació d'eliminació de pols.  
 
Independentment de com sigui el procediment de trituració utilitzat, ha de tenir-se 
present que el procés de demolició ha de proveir grandàries individuals que puguin ser 
acceptats en la planta per un triturador primari (1.200 mm per a la majoria de plantes 
fixes; de 400 a 700 mm per a plantes mòbils). Així mateix, aquest procés determina 
també diferents característiques de l'àrid reciclat, com són, entre unes altres, la forma i 
distribució de les partícules i la quantitat de morter adherit.  
 
Les trituradores utilitzades poden ser: de mandíbules, d'impactes o de cons.  
 
Les trituradores de mandíbules produïxen àrids amb una bona distribució de grandàries 
per a la seva utilització en formigó, ja que el contingut de fins és reduït (menor del 10 
%), encara que la forma de les partícules és més angulosa.  
 
Les trituradores d'impacte produïxen àrids de bona qualitat. El principal inconvenient 
que presenten és que sofreixen un gran desgast amb els impactes i produïxen una gran 
quantitat de fins (fins a un 40 %).  
 
A les trituradores de cons la grandària màxima de l'àrid que admeten és 
aproximadament de 200 mm, pel que són més apropiades per a una trituració  
secundaria. En aquestes es produeix una quantitat mitja de fins (menor del 20 %). 
 
Poden existir un o diversos processos de trituració en els quals s'emprin diferents tipus 
de maquinària. A la taula 2.2 es mostren les combinacions més freqüents per a la 
trituració primaria i secundaria[2.1]. 
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Trituració Primària Trituració Secundària 

Trituradora de mandíbules Trituradora de con o giratoria 
Trituradora de mandíbules Trituradora d’impactes 
Trituradora d’impactes Trituradora d’impactes 
Trituradora d’impactes - 

 
Taula 2.2: Combinació de tipus de trituradores 

 
 
L'elecció de cadascuna d'elles depèn, essencialment, de tres factors: consum d'energia 
cost de producció i qualitat del producte. A la taula 2.3 es resumeixen les principals 
característiques de cadascun dels tres tipus de sistemes de trituració[2.1]. 
 

Propietat Mandíbules Con Impacte 

Capacitat Alt Mitja Baix 
Cost de producció Baix Mitja Alt 

Desgast Baix Baix Alt 
Qualitat de l’àrid Baix Mitja Alt 
Contingut de fins Baix Mitja Alt 
Consum d’energia Baix Mitja Alt 

 
Taula 2.3: Comparació entre diferents tipus de sistemes de trituració 

A manera d'exemple, s'apunta que la combinació més utilitzada als Països Baixos, on 
compten amb una àmplia experiència en el reciclat, és la trituradora de mandíbules per a 
la trituració primària a causa de la seva alta capacitat i reduït cost, i d'impacte en la 
trituració secundària, aconseguint així una major qualitat en l'àrid (major eliminació del 
morter adherit).  

2.4.2 Eliminació d'impureses  

Un aspecte específic del processat de l'àrid reciclat respecte a l'àrid natural és el 
constituït per l'eliminació de les impureses i altres contaminants. Les tècniques 
usualment utilitzades per a això deriven, en gran mesura, de la seva aplicació en la 
indústria minera.  

Prèviament, durant la demolició, ha d'evitar-se que els enderrocs de formigó es barregin 
amb terres, i aconseguir que es redueixi al màxim el contingut d'altres materials de 
construcció no desitjables, la qual cosa redundarà favorablement en el sentit de reduir 
tractaments posteriors.  

Els residus de demolició incorporen certa quantitat d'impureses i contaminants com 
metalls, fusta, plàstics, guix, que han de ser eliminats per a la seva utilització com àrid 
per a formigó, la qual cosa pot assolir-se utilitzant diferents tècniques segons sigui la 
naturalesa dels mateixos.  
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Els contaminants de major grandària poden eliminar-se manualment, mentre que 
mitjançant el tamissat s'eliminen les impureses de menor grandària, com pot ser la terra, 
podent-se realitzar en diverses etapes perquè resulti més efectiu.  

Els residus de demolició contenen importants quantitats d'acer que pot separar-se 
magnèticament. La separació té lloc just després del triturat, abans que l'acer solt pugui 
danyar les cintes transportadores. El material picat és transportat per una primera cinta 
fins a una magneto rotatoria o fixa ( veure tipus de magnetos Steinert a la figura 2.3)  

En els residus pot haver a més alumini, coure, plom, zinc i aliatges. Aquests no són 
magnètics i la forma més moderna de separació és per corrents de Foucault (veure 
figura 2.4). Es basa en que els metalls travessin un camp magnètic variable que provoca 
la creació en el metall conductor dels corrents de Foucault produint la separació per 
repulsió dels metalls no magnètics i no ferrosos. El material més senzill de separar és 
l'alumini.

 

Figura.2.3. Tipus de Magnetos Steinert[2.2] 

 

Figura 2.4 . Separadors per corrents de 
Foucault [2.2] 

 
La separació dels materials de baixa densitat pot tenir lloc en sec o per via humida. En 
sec s'utilitza la separació manual prèvia a la mecànica, i posteriorment, per a la 
separació dels materials lleugers s'utilitzen potents corrents d'aire. Al final de la cinta 
transportadora, abans de la caiguda, s'aplica un corrent d'aire horitzontal que arrossega 
els materials lleugers (figura 2.5b). L'alternativa amb corrent vertical pot veure's també 
en la figura 2.5a. 
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Figura 2.5. Separadors en sec per aire [2.3] 
 

La separació per via humida s'efectua en un bany d'aigua. El sistema Aquamator (veure 
figura 2.6) passa els materials en contracorrent. El seu inconvenient és la generació de 
fangs. 

 

Figura 2.6. Sistema Aquamator[2.2 ] 
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El formigó que constitueix la matèria primera per a l'obtenció del nou àrid reciclat de 
formigó ha de ser examinat, si és possible, prèviament al seu processat. Especialment 
pel que fa a la possibilitat de la presència d'àrids potencialment reactius enfront dels 
alcalins. Ha d'evitar-se també el formigó de ciment aluminós i determinar-se els 
continguts originals de sulfats i clorurs.  

La qualitat de l'àrid obtingut depèn de la qualitat del material processat i pot contenir 
com principals contaminants fusta, guix, argila, alumini i plàstics, sense oblidar el vidre 
que, segons el tipus, pot implicar una futura reacció àlcali-sílice. Així mateix, en el cas 
de tenir coneixement de processos patològics en el formigó original, aquest ha de 
rebutjar-se com matèria primera. En el cas de material procedent de la carretera, el 
principal problema pot ser l'asfalt i alguns contaminants orgànics perjudicials. Cal, per 
tant, limitar els percentatges màxims de contaminants i analitzar amb la freqüència 
deguda els àrids obtinguts.  

La presència de guix ha de ser reduïda a través de severs criteris d'acceptació prèvia del 
residu de demolició, rebutjant-se la partida que contingui quantitats importants de tal 
naturalesa. A més, el material fi ja triturat pot eliminar-se en el rentat. En qualsevol cas 
el control de sulfats en l'àrid reciclat resultant ha de ser sistemàtic.  

Existeixen actualment noves tendències per a l'eliminació d'impureses, com la separació 
magnètica per densitat. El principi de separació magnètica en sec de materials de morter 
i ceràmics es basa en la susceptibilitat magnètica d'aquests. Existeix un dispositiu 
patentat, anomenat Frantz Isodynamic, que pot separar entre 10 micres i 2 mm 
eficaçment per propietats diamagnétiques, interessant per l’eliminació d’impureses en 
l’àrid fi reciclat. El sistema pot aplicar-se a la construcció d'un equip amb un rendiment 
de 100 a 200 kt/any. La teoria de la separació pot consultar-se a la referència 2.3. Les 
experiències efectuades han permès separar i obtenir maó amb una puresa del 93% i 
morter amb una puresa del 87 %. Atès que la separació es basa en els continguts d'òxid 
de ferro i el del morter i el formigó són sensiblement iguals, el sistema pot aplicar-se 
també per a separar maó i formigó. 

2.4.3 Consideracions ambientals  

Prèviament a la demolició ha de determinar-se la presència d’asbestos. En cas de 
detectar la seva presència, els elements han de ser eliminats rigorosament d'acord amb 
mètodes específics que solen portar-se a terme per empreses especialitzades. Ha de 
minimitzar-se el risc de barrejar asbestos amb futurs àrids reciclats. Els àrids reciclats 
procedents de residus de construcció i demolició no solen tenir problemes d'impacte 
ambiental per lixiviació de metalls, ja que no solen estar presents en els materials 
d'origen, excepte en els àrids preocedents formigons d’usos industrials. En canvi, les 
quantitats de sulfats, que procedeixen gairebé sempre del guix, poden superar els límits 
establerts en les aigües de lixiviació. Els sulfats poden ser reduïts significativament per 
rentat. Els lixiviats orgànics no són freqüents, però en tot cas solen concentrar-se més en 
les fraccions fines. En residus de formigó és convenient revisar el contingut en 
compostos aromàtics policíclics, encara que la seva presència és poc probable donada la 
pràctica desaparició dels quitrans en les construccions.  
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2.4.4 Recomanacions a planta  

Les plantes de producció d'àrids reciclats inclouen trituradores, garbelles, mecanismes 
de transport i equips per a l'eliminació de contaminants.  

La planta de tractament ha d'assegurar unes mínimes distàncies de transport, és a dir, 
situar-se el més prop possible del centre de la ciutat on s'originen la majoria dels residus 
de construcció i demolició, i on es dóna una més àmplia demanda de reciclatge de 
matèries primeres. També es poden habilitar zones d'emmagatzematge temporal de 
residus i petites plantes mòbils que poden emprar-se per a un tractament primari dels 
mateixos.  

Els sistemes de processament utilitzats dependran de l'aplicació final que se li vagi a 
donar al material reciclat i de la quantitat d'impureses que contingui.  

Respecte a l'emmagatzematge, resulta d'interès seguir les directrius referent a això 
contingudes a la normativa japonesa, les quals s'indiquen a continuació:  

-És aconsellable que els àrids reciclats procedents de formigó de diferents qualitats 
s'emmagatzemin separadament. Això és difícil d'aconseguir, ja que el control d'aquests 
materials que se sol fer a l'entrada de la planta és visual.  

-Emmagatzemar en lloc distint l'àrid gros reciclat i l'àrid fi reciclat.  

-Separar els àrids reciclats dels àrids naturals.  

-Atès que l' absorció d'aigua de l'àrid gros reciclat és elevada, és aconsellable utilitzar els 
àrids en condicions de saturació. Les tremuges dels àrids poden estar proveïdes de 
aspersors d'aigua per a mantenir aquestes condicions d'humitat.  
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3 PROPIETATS DE L’ÀRID RECICLAT 
 
3.1 GRANULOMETRIA 
 
3.1.1 Aspectes generals 

La granulometria dels àrids reciclats varia segons el procés de trituració que es realitzi 
podent-se seleccionar mitjançant petits ajustaments en l'obertura de les trituradores. Les 
trituradores d'impacte són les que redueixen en major mesura la grandària de les 
partícules i produeixen major quantitat de fins, seguides de les trituradores de con i les 
de mandíbules, tal com s'ha comentat en el Capítol 2 .  

El percentatge d'àrid gros que s'obté sol variar entre 50% i 70%[3.1] de l'àrid total 
produït. Aquest percentatge depèn a més de la grandària màxima de l'àrid gros reciclat 
produït i de la composició del formigó original. La fracció gruixuda posseïx una corba 
granulomètrica adequada, que es pot englobar dintre dels fusos granulometrics que 
recomanen algunes normes internacionals per a la utilització d'àrid gros en formigó 
estructural (ASTM, prEN).  

El mòdul granulomètric de l'àrid reciclat, per a una mateixa grandària màxima de l'àrid, 
presenta petites variacions depenent principalment del sistema de trituració empleat i en 
menor mesura de la qualitat del formigó original. 

En general, els àrids reciclats procedents de formigons de major resistència, per a una 
mateixa grandària màxima i per a un mateix sistema de trituració, presenten mòduls 
granulomètrics lleugerament superiors als procedents de formigons menys 
resistents[3.2][3.3][3.4][3.5][3.6]. 

3.1.2 Aspectes normatius 

Segons les recomanacions japoneses per a la utilització d'àrid reciclat[3.7], la 
granulometria de l'àrid haurà d'ajustar-se als valors que apareixen en les següents taules, 
diferenciant les especificacions establertes per a formigó d'edificació (Taula 3.1) i 
formigó per a obra pública (Taula 3.2) : 

 

Percentatge en pes que pasa (%) Tamany 
màxim 30 25 20 10 5 2,5 

25 100 90-100 50-90 10-60 0-15 0-5 
20 - 100 90-100 10-60 0-15 - 

 
Taula 3.1: Requisits de granulometria de l’àrid reciclat per a la fabricació de formigó per edificació 

segons norma japonesa. 
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Percentatge en pes que passa (%) Tamany 
màxim 50 40 30 25 20 15 10 5 2,5 

40 100 95 - - 35-70 - 10-30 0-5 - 
25 - - 100 95 - 30-70 - 0-10 0-5 
20 - - - 100 90 - 20-55 0-10 0-5 

 
Taula 3.2: Requisits de granulometria de l’àrid reciclat per a la fabricació de formigó per a obra pública 

segons norma japonesa. 

Les normes belgues [3.8] estableixen també els següents fusos granulomètrics per a l'àrid 
reciclat procedent de formigó (Taula 3.3): 

Tamany 
màxim Percentatge en pes que passa (%) 

Tamís 63 31,5 22,4 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 

0-4 - - - - 100 90- 98  - 50- 58  - 0-20 - 
4-8 - - - 100 90 0-20 0-2 - - - - 
4-16 - - 100 95 30- 6 5  0-15 0-5 0-4 - - - 
4-32 100 98 70-95 45- 7 5  15- 4 0  0-10 - 0-4 - - - 
8-16 - - 100 90 0-20 0-2 - - - - - 
16-32 100 90 - 0-20 0-2 - - - - - - 

 
Taula 3.3: Fusos granulomètrics per l’àrid reciclat segons la norma belga. 

En general, les granulometries dels àrids reciclats se situen dintre dels fusos que fixen 
les diferents recomanacions tant per a àrid natural com per a àrid reciclat.  

Percentatge de fins   

L'àrid reciclat genera fins durant la seva manipulació a causa de l'aparició de petites 
partícules de morter que es desprenen. Segons alguns assajos espanyols[3.9], la generació 
de fins sobre fraccions gruixudes ja classificades en el laboratori pot variar entre 0,27% 
i 1,14%, situant-se en la majoria dels casos per sota del límit del 1% de l'àrid gros 
establert per la EHE.  

La presència de partícules fines en la superfície de l'àrid reciclat pot originar problemes 
d'adherència entre aquest i la pasta de ciment, a més de provocar un augment en la 
quantitat d'aigua de pastat necessària.  

Les recomanacions o normes que inclouen especificacions sobre aquesta propietat 
(norma belga[3.8], anglesa[3.10], Rilem[3.11], norma Alemanya i recomanacions de Hong 
Kong[3.12]) estableixen un límit més alt de fins per a l'àrid reciclat, admetent entre un 2% 
i un 5%, afavorint així el compliment d'aquesta especificació.  

 



Capítol 3                                                                                                                                  Propietats de l’àrid reciclat 

 20 

 

Contingut de partícules de grandària inferiror a 4 mm  

Després d'obtenir la fracció gruixuda en l'àrid reciclat, aquest segueix presentant petits 
percentatges de sorra (partícules menors de 4 mm) a causa de la disgregació que sofreix 
l'àrid al manipular-se. Els valors més freqüents oscil·len entre 0,5-2%[3.9].  

La Instrucció EHE admet per a l'àrid convencional fins a un 10% de desclassificats 
inferiors, entre els quals podrien comptabilitzar-se també aquestes partícules de sorra 
generades en la manipulació per al cas de l'àrid reciclat. El percentatge de 
desclassificats admissible en l'àrid reciclat ha de ser inferior, a causa de l’efecte 
perjudicial que ocasiona en les propietats del formigó, com es comentarà més endavant. 

Així, les recomanacions de la Rilem[3.11] i les especificacions de Hong Kong[3.12] per a la 
utilització d'àrid reciclat, estableixen un límit del 5% per al contingut de partícules de 
grandària inferior a 4 mm en l'àrid gros reciclat.  

3.1.3 Resultats obtinguts 

A continuació es presenten els resultats de les granulometries tant pel que fa a l’àrid 
reciclat com a la grava i sorra convencionals emprats per a la realització dels diferents  
formigons. Els assajos per a la identificació de les granulometries s’han realitzat per via 
humida d’acord amb la norma UNE-EN-933-1 “Determinació de la granulometria de les 
particules”. La selecció de les mostres s’ha realitzat pel mètode del quarteig d’acord 
amb la norma UNE-EN-932-2 “Mètodes per a la reducció de mostres de laboratori”. 

Grava convencional 

Les condicions inicials d’assaig de la mostra són les següents: 

Pes mostra seca (g) 5380,1 
Pes mostra seca rentada (g) 5335,7 
Pes de fins (g) 44,4 
% fins 0,83 

A continuació es poden observar els resultats de la granulometria tant a la taula 3.4 com 
a la gràfica 3.1. 

Tamís(mm) Massa 
retinguda (g) 

% massa 
retinguda 

% acumulada 
que passa 

25 0 0,0 100,0 
20 196,6 3,7 96,3 
16 1516,2 28,2 68,2 

12,5 1852,2 34,4 33,7 
8 1631,5 30,3 3,4 
4 119,3 2,2 1,2 

pasa 18,8 0,3 0,8 
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Taula 3.4: Resultats granulometria grava convencional 
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Gràfica 3.1: Corba granulometrica grava convencional 

Arena convencional 

Les condicions inicials d’assaig de la mostra són les següents: 

Pes mostra seca (g) 2172,7 
Pes mostra seca rentada (g) 1955,2 
Pes fins (g) 217,5 
% fins 10 
Pes que pasa tamís 4mm de la grava (g) 18,8 
Pes sec total (g) 2191,5 

Els resultats i la corba granulomètrica es poden observar a la taula 3.5 i a la gràfica 3.2 
que segueixen a continuació. 

Tamís(mm) Massa 
retinguda (g) 

% massa 
retinguda 

% acumulada 
que passa 

4 59,2 2,7 97,3 
2 640,6 29,2 68,1 
1 540,7 24,7 43,4 

0,5 335,8 15,3 28,1 
0,25 207,6 9,5 18,6 

0,125 127,4 5,8 12,8 
0,063 59,7 2,7 10,1 
pasa 1,8 0,1 10,0 

Taula 3.5: Resultats granulometria arena convencional 
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GRANULOMETRIA ARENA CONVENCIONAL
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Gràfica 3.2: Corba granulomètrica arena convencional 

Àrid reciclat 

Les condicions inicials d’assaig de la mostra són les següents: 

Pes mostra seca (g) 4560,1 
Pes mostra seca rentada (g) 4516,4 
Pes fins (g) 43,7 
% fins 0,96 

Com es pot observar, el percentatge de fins resulta inferior a l’1% complint-se les 
recomanacions de totes les normes internacionals, així com les limitacions de l’EHE 
referides a àrid per a formigó. A continuació es poden observar els resultats i la corba 
granulomètrica a la taula 3.6 i a la gràfica 3.3: 

Tamís 
(mm) 

Massa retinguda 
(g) 

% massa 
retinguda 

% acumulada 
que passa 

25 0 0,00 100,00 
16 1305,9 28,64 71,36 
8 1343,7 29,47 41,90 
4 874,7 19,18 22,71 
2 564,9 12,39 10,33 
1 268,1 5,88 4,45 

0,5 103 2,26 2,19 
0,25 38,2 0,84 1,35 

0,125 16,8 0,37 0,98 
0,063 9,2 0,20 0,78 
pasa 0,5 0,01 0,77 

Taula 3.6: Resultats granulometria àrid reciclat 
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Gràfica 3.3: Corba granulomètrica àrid reciclat 

3.2 DENSITAT I ABSORCIÓ 
 
3.2.1 Aspectes generals 

La densitat de l'àrid reciclat és inferior a la de l'àrid natural, a causa de la pasta de 
ciment que queda adherida als grans. La densitat de l'àrid reciclat[3.9][3.13][3.14] sol 
oscil·lar entre 2.100 i 2.400 kg/m3, mentre que la densitat saturada amb superfície seca 
varia entre 2.300 i 2.500 kg/m3, per la qual cosa en tots els casos es poden considerar 
aquests àrids de densitat normal (no lleugers), per presentar una densitat superior a 
2.000 kg/m3 , segons establix la norma UNE 146.120:97 “Àrids per a formigons. 
Especificacions”.  

L'absorció és una de les propietats físiques de l'àrid reciclat que presenta una major 
diferència pel que fa a l'àrid natural, a causa de l'elevada absorció de la pasta que queda 
adherida a ell. Els valors habituals d'absorció[3.9][3.4][3.8] estan compresos entre 4-10%, 
incomplint en la majoria dels casos el límit del 5% que establix la EHE.  

Els principals aspectes que influïxen tant en la densitat com en l'absorció de l'àrid 
reciclat són:  

Grandària de partícula : les fraccions més petites presenten menor densitat i una major 
absorció (per a un mateix formigó d'origen) que les fraccions més 
gruixudes[3.15][3.16][3.17][3.18][3.19][3.20], degut al fet que en les primeres es concentra un 
major percentatge de pasta.  

Qualitat del formigó original: els formigons de baixa relació a/c (i per tant d'elevada 
resistència), solen donar lloc a àrids reciclats de major qualitat, i per tant amb major 
densitat i menor absorció. Estudis realitzats[3.4] demostren que una mateixa planta que 
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processi formigons de diferents qualitats (10-50 N/mm2) pot produir àrids amb un rang 
del coeficient d'absorció molt ampli (entre 10% i 5% respectivament).  

Tècniques de processat: quan en el processat de l'àrid gros reciclat es realitzen 
successives etapes de trituració, s'elimina un major contingut de morter i la qualitat de 
l'àrid millora substancialment, observant-se un descens de l'absorció i un increment de 
la densitat, que poden arribar a valors pròxims als de l'àrid natural.  

3.2.2 Aspectes normatius  

A la Taula 3.11 es recullen les diferents especificacions que estableixen cadascuna de 
les recomanacions o normes sobre àrid reciclat. En ella s'observa que la majoria 
estableixen el control d'aquests àrids a través de la seva densitat i la seva absorció, a 
més de la seva composició i del contingut d'impureses o elements distints al formigó.  

Totes elles estableixen límits més tolerants a l'absorció de l'àrid reciclat, que van des del 
6% que estableix la “Guia Australiana per a la Utilització d'Àrid Reciclat (RCA) per a 
Formigó” [3.22], fins al 10% que estableix la Rilem [3.11] i altres recomanacions que han 
acceptat els seus criteris (Hong Kong) [3.12]. La densitat mínima es limita també entre 
2.000 kg/m3 (Rilem) i 2.200 kg/m3 (esborrany norma japonesa). Segons el projecte de 
norma japonesa “Ús d'àrid reciclat i formigó reciclat” [3.7][3.21], per a la utilització d'àrid 
reciclat en formigó s'estableix una densitat mínima de 2.200 kg/m3 i diferents límits per 
a l'absorció en funció de l'aplicació d'aquests àrids. Es distingeixen dos grans grups: ús 
en obra civil i ús en edificació. Dintre d'ells s'estableixen classificacions de l'àrid en 
funció d'aplicacions més concretes. L'àrid tipus 1 és el de major qualitat i es pot emprar 
en formigó en massa o armat amb fins estructurals, mentre que l'àrid tipus 2 és adequat 
per a formigó en massa o paviments de formigó i el tipus 3 per a formigons pobres.  

Segons les especificacions de la Rilem [3.11], es distingeixen tres tipus d'àrids reciclats 
segons la seva composició (Taula 3.7): 

TIPUS ORIGEN 

TIPUS I Àrids procedents en la seva majoria d’enderrocs de fàbrica de 
maó. (Definits en el segon capítol com àrid ceràmic.) 

TIPUS II Àrids procedents en la seva majoria d’enderrocs de formigó, amb 
un contingut d’àrid ceràmic < 10%. 

TIPUS III Àrids compostos per una mescla d’àrids naturals superior al 80% i 
àrids Tipus I inferior al 10% (o fins 20% de Tipus II). 

Taula 3.7: Classificació i especificacions del formigó reciclat segons Rilem. 

Per als Tipus I i II s'estableixen uns requisits més tolerants tant en absorció com en 
densitat, mentre que si s'utilitza l'àrid reciclat en combinació amb àrid natural (Tipus III) 
es realitza el control a l'àrid conjunt (barreja d'àrid natural i àrid reciclat), sense 
controlar directament l'àrid reciclat però establint requisits d'absorció més restrictius a la 
barreja. Aquestes limitacions estan recollides en la Taula 3.11.  

Segons aquestes recomanacions, tant l'àrid reciclat Tipus II com el Tipus III es poden 
emprar en formigó en massa i formigó armat. Per a l'àrid Tipus III no s'estableix 
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limitació alguna a la resistència del formigó i per a l'àrid Tipus II es limita la classe 
resistent a H-50, sempre que es compleixin els requisits addicionals de durabilitat quan 
el formigó vagi a estar exposat a ambients agressius.  

Les especificacions belgues per a la utilització de l'àrid reciclat [3.8] són molt similars a 
les recomanacions de la Rilem, establint una classificació de l'àrid reciclat en dos grups, 
GBSB-I i GBSB-II (Taula 3.8). Al primer d'ells se li exigeix una absorció inferior al 
18% i al segon una absorció màxima del 9%. L'àrid tipus GBSB-I correspondria a l'àrid 
Tipus I de la Rilem, compost principalment d'enderrocs de fàbrica de maó, mentre que 
l'àrid GBSB-II és similar al Tipus II, i correspondria a àrid procedent majoritàriament 
de formigó. Les aplicacions del primer tipus es limitarien a formigons de classe resistent 
H-30 per a interiors i ambients no agressius. 

TIPUS ORIGEN 

GBSB-I Àrids procedents de residus ceràmics 
GBSB-II Àrids procedents majoritariament de residus de formigó 

 
Taula 3.8: Classificació del formigó reciclat segons norma belga. 

Aquestes especificacions, encara que segueixen la mateixa tendència que la Rilem, són 
menys tolerants tant en la qualitat de l'àrid com en la qualitat del formigó reciclat. La 
norma japonesa és la més restrictiva de les tres, ja que admet un valor màxim de 
l'absorció del 7% i estableix a més una classificació més detallada de l'àrid reciclat, 
arribant a exigir fins a un límit màxim d'absorció del 3% per a aplicacions estructurals.  

La norma anglesa BS 8600:02 “Specification for constituent materials and concrete” 
estableix la classificació de l'àrid segons el seu origen, distingint entre àrid procedent de 
formigó (RCA) i àrid reciclat procedent de materials ceràmics o barreja d'ambdós (RA). 
En aquesta norma no es fixa un contingut màxim d'àrid reciclat, encara que es prescriu 
que l'àrid obtingut a partir d'una combinació d'àrid natural i àrid reciclat ha de complir 
les especificacions generals que s'estableixen per a l'àrid natural, a més dels requisits 
que es recullen a la Taula 3.11 per a l'àrid reciclat. S'estableix a més un contingut 
màxim d'impureses.  

En aquesta norma es recullen conjuntament les limitacions per a la utilització de 
formigó reciclat quant a resistència i classe ambiental d'exposició, similars a les 
establertes en la norma belga encara que amb limitacions menys exigents per a l'àrid 
procedent de formigó en ambdós casos.  

La norma alemanya per la seva banda, estableix quatre categories d'àrid reciclat, en 
funció també de la composició del mateix, segons els criteris que es recullen a la Taula 
3.9.  
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TIPUS ORIGEN 

TIPUS I 
Àrids procedents majoritariament  de residus de formigó o àrids 
minerals (> 90%), i amb un contingut màxim de clinker, maó i/o 
arenisca calcària del 10%. 

TIPUS II 
Àrids procedents majoritariament de residus de formigó o àrids 
minerals (>70%), i amb un contingut màxim de clinker, maó i/o 
arenisca calcària del 30%  

TIPUS III 
Àrids procedents majoritariament de residus ceràmics (>80%), 
amb un contingut màxim de materials procedents de formigó o 
àrids minerals del 20% 

TIPUS IV 
Àrids procedents d’una mescla de residus de construcció i 
enderrocs (RCD’s) amb un contingut mínim del 80% de material 
procedent de formigó, àrids minerals o productes ceràmics. 

 
Taula 3.9: Classificació del formigón reciclat segons norma DIN 4223. 

Les especificacions sobre la densitat i absorció adopten els valors que recull la Taula 
3.11. Per als àrids procedents majoritàriament de formigó (Tipus I i Tipus II) la màxima 
absorció permesa és de 10% i 15% respectivament. En ambdós casos, la densitat 
mínima exigida és 2.000 kg/m3. Aquesta norma, a diferència de la resta, estableix 
especificacions per a l'absorció d'aigua després de 10 minuts. Aquest fet, juntament amb 
els elevats valors que permet, fa d'aquesta norma la menys restrictiva en termes de 
coeficient d'absorció de l'àrid reciclat.  

De forma general, la normativa alemanya permet la utilització  de fins a un 5% en pes 
d'àrid reciclat sobre el total d'àrids sense establir restriccions addicionals al formigó. Per 
a percentatges majors s'estableixen diferents usos en funció de l'ambient al que vagi a 
estar sotmès el formigó.  

Per a ambients no agressius es limita la resistència del formigó entre 25-35 N/mm2 en 
funció del percentatge d'àrid reciclat incorporat, mentre que per a ambients agressius 
s'indica addicionalment la necessitat de comprovar el comportament del formigó enfront 
de reaccions àlcali-àrid. Els percentatges màxims admesos s'inclouen en la Taula 3.10: 

TIPUS D’AMBIENT Màxim percentatge d’àrid gros reciclat en 
volum sobre el total d’àrid. 

fc < 25 N/mm2 35 Ambient no 
agrressiu en interior fc < 35 N/mm2 25 

Altres ambients: humit, aigua de mar o 
químicament agressiu. 20 

 Taula 3.10: Percentatge màxim admès per a formigó reciclat segons la norma alemana DIN 1045 

Estudis espanyols [3.9] indiquen que un límit recomanable per a l'absorció de l'àrid 
reciclat seria del 7%. Aquest límit selecciona àrids reciclats de major qualitat, que a més 
van a presentar menor coeficient de los Angeles, menor contingut de fins i de partícules 
lleugeres procedents de morter porós. 
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A continuació es mostra la taula 3.11 on es resumeixen les diferents especificacions 
internacionals per a la utilització dels diferents tipus d’àrid reciclat. 
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RILEM Japó Belgica Alemania Regne 
Unit Requisits 

Tipus 
1 

Tipus 
2 

Tipus 
3 

Tipus 
1 

Tipus 
2 

Tipus 
3 

GBSB 
I 

GBSB 
II 

Hong 
Kong Tipus 

1 
Tipus 

2 
Tipus 

3 
Tipus 

4 
RCA RA 

Australia 

>1500 >2000 >2400 >2200 >1600 >2100 >2000 >2000 >1800 >1500 >2100 Densitat seca 
(kg/m3) ISO 6783 i 7033 JIS A1110 NBN B11-255 BS812.2 DIN EN 1096-6 

 AS 
1141.6 

<20 <10 <3 <3 <5 <7 <18 <9 <10 <10(1) <15(1) <20(1)  <6 
Absorció (%) 

ISO 6783 i 7033 JIS A1110 NBN B11-255 BS812.2 DIN EN 1096-6 
 AS 

1141.6 
 <10(2) <10(2)  <10(3) Material  

?<2200 kg/m3 ASTM C123 
 

 
    

<10(2) <1(2) <1(2) <10 <1(4) Material  
?<1800 kg/m3 ASTM C123 

 
 

    

<1(2) <0,5(2) <0,5(2) <1 <0,5 <0,5 <0,5 <1 Material  
?<100 kg/m3 ASTM C123 

 
 BREdigest 

433 
 

 
 

<5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Metalls,vidres, 
materials tous, 

betum (%) Visual 
< 10 kg/m3 (5)          
< 2 kg/m3 (5) Visual BREdigest 

433 
 

  

<2 
(inclòs 
maó) 

<40 Index de 
planes (%) 

   
BS 812 

   

<30 Index de 
triturabilitat 

      AS 
1141.6 

100 kN Index del 10% 
de fins 

   
BS 812 
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RILEM Japó Belgica Alemania Regne 
Unit Requisits 

Tipus 
1 

Tipus 
2 

Tipus 
3 

Tipus 
1 

Tipus 
2 

Tipus 
3 

GBSB 
I 

GBSB 
II 

Hong 
Kong Tipus 

1 
Tipus 

2 
Tipus 

3 
Tipus 

4 
RCA RA 

Australia 

<1 <1 <1 Metalls (%) 
Visual 

      

<1 <0,5 <0,5 <0,5 Materia 
organica(%) NEN 5933 

 
NBN B11-207 

    

<3 <2 <2 <5(6) <5(6) <4(7) <4 <5 <3 Fins 
(<0,063) 

(%) PrEN 933-1 
 

NBN B11-209 PrEN 
933-1 DIN 4226-1  

 

Pèrdua per 
rentat (%)  <1      

<40 Resistència 
a gelada (%)  <12 

<12(10) 
      

<5(8) <5 Arena 
(<4mm) (%) PrEN 933-1 

  PrEN 
933-1 

   

<1(9) <1 <1 <1 <1 Sulfats 
(SO3) (%) BS 812 Part 118 

 
NBN B11-254 BS812 

 
 

 

<0,06 <0,05 <0,04 <0,15 Clorurs (%)   
NBN B11-254 BS882 DIN 4226-1 

  

Taula 3.11: Especificacions internacionals per als diferents tipus d’àrid reciclat 
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(1) Absorció als 10 minuts 

(2) Determinada en condicions d’àrid saturat amb superfície seca 

(3) Segons la norma belga la densitat considerada es de 2100 Kg/m3 

(4) Segons la norma belga la densitat considerada es de 1600 Kg/m3 

(5) Segons criteris de la monografia M11 de ACHE 

(6) Fins menors de 0,08mm 

(7) Fins menors de 0,075mm 

(8) Si el contingut d’arena es superior al límit, l’arena que incorpora l’àrid reciclat es 
considerarà conjuntament amb la fracció total d’arena 

(9) Sulfats solubles a l’aigua 

(10) Especificacions quan es requereix resistencia a la gelada amb àrid d’absorció <3% 
per a obra civil. 

3.2.3 Resultats obtinguts 

Seguidament es poden observar els resultats obtinguts en la caracterització dels àrids, 
tant la grava i la sorra convencional com l’àrid reciclat, pel que fa a densitat i absorció. 
La selecció de mostres s’ha realitzat d’acord amb la norma UNE-EN-932-2 “Mètodes 
per a la reducció de mostres de laboratori”. Els assajos s’han realitzat d’acord a la 
norma UNE-EN-1097-6  “Determinació de la densitat de les partícules i l’absorció 
d’aigua” 

Grava convencional 

Per a la determinació de la densitat i absorció de la grava convencional s’ha utilitzat el 
mètode de la balança hidrostàtica, llavors: 

Densitat aparent de partícules:               ( )
4

4 2 3
a w

M
M M M

ρ ρ=
− −

 (3.1) 

Densitat de partícules saturades amb superficie seca:      ( )
1

1 2 3
ssd w

M
M M M

ρ ρ=
− −

 (3.2) 

Densitat de partícules después de secat a l’estufa:            ( )
4

1 2 3
rd w

M
M M M

ρ ρ=
− −

 (3.3) 

Absorció d’aigua després de 24 hores d’immersió:               
( )1 4

24
4

100 M M
W

M

× −
=  (3.4) 
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On: 

M1 (g) és la massa de l’àrid saturat, amb la superfície seca, pesada a l’aire. 

M2 – M3 (g) és la massa hidrostàtica de la mostra, pesada a la balança hidrostàtica. 

M4 (g) és la massa assecada a l’estufa de la mostra, pesada a l’aire. 

?w es la densitat de l’aigua, a la temperatura anotada al moment de determinar el pes     
hidorstàtic.                 

Llavors; 

MOSTRA 1   MOSTRA 2  
     
M2 – M3 (g) 1971,8 M2 – M3 (g) 1476,5
M1 (g) 3219,7 M1 (g) 2373,5
M4 (g) 3183,3 M4 (g) 2347,7
     
?a (kg/m3) 2628 ?a (kg/m3) 2695
     
?rd (kg/m3) 2551 ?rd (kg/m3) 2617
     
?ssd (kg/m3) 2580 ?ssd (kg/m3) 2646
     
W24h (%) 1,14 W24h (%) 1,10

Si realitzem els promitjos entre els resultats de la mostra 1 i la mostra 2, podem prendre 
com valors representatius els següents: 

?a (kg/m3) 2661
  
?rd (kg/m3) 2584
  
?ssd (kg/m3) 2613
  
W24h (%) 1,12

Arena convencional 

Per a la determinació de la densitat i l’absorció de l’arena convencional s’ha utilitzat el 
mètode del picnòmetre, llavors: 

Densitat aparent de partícules:                   ( )
4

4 2 3
a

M
M M M

ρ =
− −

 (3.5) 

Densitat de partícules saturades amb superficie seca:          ( )
1

1 2 3
ssd

M
M M M

ρ =
− −

 (3.6) 
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Densitat de partícules después de secat a l’estufa:                 ( )
4

1 2 3
rd

M
M M M

ρ =
− −

 (3.7) 

Absorció d’aigua després de 24 hores d’immersió:               
( )1 4

24
4

100 M M
W

M

× −
=  (3.8) 

On: 

M1 (g) és la massa de l’àrid saturat, amb la superfície seca, obtinguda per diferència 
entre el pes del picnòmetre amb la sorra amb superficie saturada seca i semiple d’aigua i 
el pes del picnòmetre semiple d’aigua. 

M2 – M3 (g) és la massa hidrostàtica de la mostra, obtinguda per diferència entre el pes 
del picnòmetre amb la sorra i ple d’aigua i el pes del picnòmetre ple d’aigua. 

M4 (g) és la massa assecada a l’estufa de la mostra, pesada a l’aire. 

Llavors; 

MOSTRA 1   MOSTRA 2  
     
M1 (g) 892,3 M1 (g) 855,2
M2-M3 (g) 543,4 M2-M3 (g) 522,6
M4 (g) 858,3 M4 (g) 824,2
     
?a (kg/m3) 2726 ?a (kg/m3) 2733
     
?rd (kg/m3) 2460 ?rd (kg/m3) 2478
     
?ssd (kg/m3) 2557 ?ssd (kg/m3) 2571
     
W24h (%) 3,96 W24h (%) 3,76

Si realitzem els promitjos entre els resultats de la mostra 1 i la mostra 2, podem prendre 
com valors representatius els següents: 

?a (kg/m3) 2729
  
?rd (kg/m3) 2469
  
?ssd (kg/m3) 2564
  
W24h (%) 3,86

Arid reciclat 

Per a la determinació de la densitat i l’absorció de l’àrid reciclat s’ha separat la mostra 
amb el tamís de 4mm, llavors per la fracció > 4mm s’ha utilitzat el mètode de la balança 
hidrostàtica, amb l’aplicació de les equacions (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) i per la fracció < 
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4mm s’ha emprat el mètode del picnòmetre amb la utilització de les equacions (3.5), 
(3.6), (3.7) i (3.8). Els resultats obtinguts són els següents: 

Fracció > 4mm 

MOSTRA 1   MOSTRA 2  
     
M2 – M3 (g) 1992,2 M2 – M3 (g) 1934,8 
M1 (g) 3403,7 M1 (g) 3286,8 
M4 (g) 3210,6 M4 (g) 3102,2 
     
?a (kg/m3) 2635 ?a (kg/m3) 2657 
     
?rd (kg/m3) 2275 ?rd (kg/m3) 2295 
     
?ssd (kg/m3) 2411 ?ssd (kg/m3) 2431 
     
W24h (%) 6,01 W24h (%) 5,95 

Si realitzem els promitjos entre els resultats de la mostra 1 i la mostra 2, podem prendre 
com valors representatius els següents: 

?a (kg/m3) 2646
  
?rd (kg/m3) 2285
  
?ssd (kg/m3) 2421
  
W24h (%) 5,98

Fracció < 4mm 

MOSTRA 1   MOSTRA 1  
     
M1 (g) 801,9 M1 (g) 751,2
M2-M3 (g) 460,4 M2-M3 (g) 432,6
M4 (g) 730,1 M4 (g) 686,5
     
?a (kg/m3) 2707 ?a (kg/m3) 2704
     
?rd (kg/m3) 2138 ?rd (kg/m3) 2155
     
?ssd (kg/m3) 2348 ?ssd (kg/m3) 2358
     
W24h (%) 9,83 W24h (%) 9,42

Si realitzem els promitjos entre els resultats de la mostra 1 i la mostra 2, podem prendre 
com valors representatius els següents: 
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?a (kg/m3) 2705
  
?rd (kg/m3) 2146
  
?ssd (kg/m3) 2353
  
W24h (%) 9,63

De la mostra representativa analitzada, un 77% va resultar d’un tamany superior a 4mm 
i un 23% va correspondre a la fracció inferior a 4mm, per tant podem realitzar una 
mitjana ponderada per obtenir els valors de densitat i absorció corresponents a l’àrid 
reciclat. Són: 

?a (kg/m3) 2660
  
?rd (kg/m3) 2253
  
?ssd (kg/m3) 2406
  
W24h (%) 6,82

Com es pot observar, aquests resultats compleixen amb les especificacions de la majoria 
de normatives internacionals i recomanacions espanyoles, la densitat seca ?rd ha resultat 
de 2253 kg/m3 > 2200 kg/m3, que es el valor més restrictiu de densitat per a la 
utilització d’àrid reciclat en formigons estructurals. Es tracta doncs, d’un àrid dens i no 
lleuger.  

El valor de l’absorció, 6,82 % < 7 % compleix també els requisits de les normatives 
internacionals, a més de les recomanacions espanyoles que estableixen que el 7 % 
d’absorció seria el llindar que selecciona els àrids de millor qualitat. 

Per tant, podem afirmar que es tracta d’un àrid perfectament adecuat per a la seva 
utilització en formigó, però degut a l’ambient d’exposició agressiu en clorurs on es 
troba el formigó realitzat amb aquest àrid, es realitzarà també un analisis del contingut 
de clorurs d’aquest. 

3.3 CONTINGUT DE CLORURS  
 
3.3.1 Aspectes generals 

Els àrids reciclats poden presentar un contingut apreciable de clorurs, en funció de la 
procedència del formigó usat com matèria primera, especialment en formigons 
procedents d'obres marítimes, ponts o paviments exposats a les sals per al desglaç. Així 
mateix, els formigons en els quals s'hagin utilitzat additius accelerants, poden també 
contenir una elevada quantitat de clorurs.  

En el cas de l'àrid reciclat sembla convenient quantificar a més dels clorurs solubles en 
aigua (com en els àrids naturals), els clorurs totals que conté l'àrid, davant la possibilitat 
que hi hagi clorurs combinats que en certes circums tàncies puguin ser reactius i atacar 
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les armadures[3.22][3.23]. Aquest és el cas del clor aluminat càlcic hidratat, ja que la 
presència d'ions sulfats procedents per exemple d'ambients marins, pot arribar a 
alliberar aquests ions clorurs.  

En general, quan els formigons no han estat exposats a aquestes condicions, els valors 
tant dels clorurs solubles en aigua com dels clorurs totals solen oscil·lar entre 0,01-
0,05% [3.9][3.13][3.24].  

Com ja s’ha explicat anteriorment, aquest assaig resulta especialment rellevant si s’està 
realitzant un anàlisis del formigó pertanyent a l’estructura de pont-passarel·la de Marina 
Seca, donat que aquesta es troba sita en un ambient marí agressiu i si l’àrid conté un 
percentatge elevat de clorurs, també el contindria el formigó resultant, la qual cosa 
implicaría un augment de les possibilitats de deteriorament de l’estructura provocat per 
l’atac per clorurs. 

Al capítol 4, es realitzarà un anàlisis exhaustiu de l’atac per clorurs i les seves possibles 
vies de penetració, aspecte que encara remarca més la importància de la determinació 
del contingut de clorurs de l’àrid reciclat. 

3.3.2 Aspectes normatius 

La norma UNE-EN 1744-1:99 “Assajos per determinar les propietats químiques dels 
àrids. Part 1: Anàlisi química”, estableix diversos mètodes per a la determinació de 
clorurs solubles en aigua, vàlids per a àrids reciclats, mentre que la norma que es podria 
emprar per a determinar el contingut de clorurs totals és la norma per a formigons UNE 
112-010:94 “Determinació de clorurs en formigons endurits”.  

La Instrucció EHE estableix un contingut màxim de clorurs solubles en aigua en l'àrid 
gros de 0,05% per a formigó armat i 0,03% per a formigó pretensat, límit superior al 
rang que sol presentar l'àrid reciclat. Per a formigó en massa el percentatge admès 
segons la norma UNE 146120:97 “Àrids per a formigons. Especificacions” és de 0,15%. 

Els països que disposen de recomanacions per a la utilització d'àrid reciclat en formigó, 
estableixen els mateixos límits en ió clor fixats per als àrids naturals. Per al cas espanyol 
en formigó estructural es fixaria en un contingut màxim de 0,05% d'ió clorur.  

Les normes que incorporen aquest requisit (Taula 3.11) són la norma belga [3.8], que fixa 
el contingut màxim de clorurs en 0,06%, la de Hong Kong [3.12], amb un màxim del 
0,05%, i la norma alemanya, el límit de la qual és 0,04%. Únicament aquesta última 
norma permet per a l'àrid Tipus 4 (àrid procedent de barreja) un major percentatge, del 
0,15%.  

3.3.3 Resultats obtinguts. 

S’ha determinat el contingut de clorurs total per a l’àrid reciclat, obtenint un contingut 
del 0,02%, complint-se les limitacions que especifiquen totes les normatives per a la 
realització de qualssevol tipus de formigó. D’aquesta manera es pot afirmar que es 
tracta d’un àrid que no ha estat exposat a l’atac per clorurs durant la seva vida útil com a 
formigó.   
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4 SELECCIÓ DE MATERIALS, CONSIDERACIONS PER A LA 
FABRICACIÓ I DOSIFICACIÓ 
 
4.1 SELECCIÓ DE MATERIALS 

Com ja s’ha enunciat anteriorment, l’objecitu del present treball es reproduir el formigó 
utilitzat a l’obra de la passarel·la de Marina Seca del Forum 2004 de Barcelona i 
sotmetre’l a diferents assajos de resistència i durabilitat, comparant els resultats amb els 
que s’obtinguin d’un formigó convencional sense presència de reciclat.  

Per tant els materials emprats són els mateixos que es van emprar a l’obra en qüestió 
excepte la graveta 5/12, que no s’ha utilitzat, però s’ha ajustat la dosificació per 
reproduir les mateixes característiques que el formigó original. Aquests són; 

Arena 0/5, de naturalesa calcària, procedent de la planta de Vallcarca 

Grava 12/20, de naturalesa calcària, procedent de la planta de Vallcarca 

Àrid reciclat 4/25, procedent d’enderroc de formigó en un percentatge superior al 95 % i 
exent de patologies. 

Ciment CEM I 42.5 R de la marca Uniland. 

Additiu superplastificant de la marca Pozzolith HU, dosificat al 0,7 % sobre el pes de 
ciment. 

4.2 CONSIDERACIONS PER A LA FABRICACIÓ 
 
4.2.1 Dosificació del formigó reciclat  

Per a la dosificació del formigó reciclat, en principi es poden emprar els mètodes 
convencionals de dosificació, encara que s'han desenvolupat algunes experiències 
específiques respecte a la utilització d'àrids reciclats [4.1], els resultats dels quals es 
resumeixen a continuació.  

La determinació del diagrama de dosificació específic per a substitucions del 100% de 
l'àrid reciclat ens permet verificar la influència de les característiques intrínseques del 
mateix en les propietats del formigó. El diagrama es construeix a partir de 3 lleis 
fonamentals :  

• La variació de la resistència a compressió amb la relació aigua/ciment (llei d’Abrams); 
1
/

2
c A C

K
f

K
=  

• La dependència de la treballabilitat amb la relació aigua / materials secs (llei de Lyse); 
3 4 /m K K A C= + × ; (m = contingut d'àrids/contingut de ciment) 
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 • El consum de ciment per a 1m3 de formigó és inversament proporcional a la relació 

aigua/ciment i a la quantitat d'àrids. 
5

1
/

C
A C K m

=
+ ×

  

Per determinar aquests diagrames específics abans es necessari calibrar les diferents 
constants que apareixen i que depenen del tipus d’àrid i del tipus de ciment.  

4.2.2 Dosificació d'àrid reciclat  

S'observa que les propietats del formigó fabricat amb àrids reciclats tendeixen a 
empitjorar a mesura que augmenta el percentatge de substitució. A la pràctica, els valors 
aconsellables de substitució arriben fins al 50 %. Únicament se sol utilitzar un 100% 
d'àrid reciclat com àrid gros en formigons no estructurals, per exemple com a formigó 
de neteja o paviments de trànsit reduït. A Holanda s'han portat a terme experiments 
d'aquest tipus, resultant satisfactoris [4.2]. Això es recull en diferents normatives, 
establint-se limitacions en la seva dosificació.  

Segons RILEM, es pot emprar una proporció de fins a un 20% d'àrid reciclat sense cap 
limitació en la seva resistència i la seva aplicació, sempre que el contingut de material 
ceràmic sigui inferior al 10%. La normativa belga descriu paràmetres semblats a 
aquests, establint limitacions a l'absorció. La norma alemanya DIN 1045, permet una 
utilització de fins a un 5% en pes d'àrid reciclat sense establir restriccions addicionals al 
formigó. Segons l'ambient d'aplicació aquesta norma establix certes limitacions en 
relació amb els percentatges de substitució. La normativa anglesa no estableix 
limitacions en percentatges de substitució, sinó en propietats específiques, com es 
descriu en el capítol anterior.  

En la major part de les experiències realitzades, sobretot les portades a terme en l’àmbit 
Europeu, no s'ha considerat la utilització d'àrid fi reciclat per les deficients prestacions 
que sol proporcionar, a causa de les seves característiques, que difereixen en gran 
mesura de les que  posseïx el corresponent àrid natural: elevada presència de 
contaminants, dificultat en el control de l'aigua lliure, acusades pèrdues de resistència i 
elevada absorció d'aigua amb conseqüències negatives per a les característiques del nou 
formigó, especialment pel que fa a pèrdues de resistència i augments molt significatius 
dels valors de retracció.  

És convenient fer constar que en nombrosos estudis portats a terme a Japó, es denomina 
àrid fi a la fracció 0-2 mm, sent emprades les fraccions a partir de 2 mm com àrid gros.  

4.2.3 Contingut d'aigua  

Per a determinar el contingut d'aigua en la dosificació de formigó amb àrids reciclats, 
cal tenir en compte que l'absorció d'aigua és molt major en els àrids reciclats que en els 
convencionals, degut entre altres factors, al morter adherit als àrids originals. Així, es 
pot considerar que el formigó reciclat elaborat amb àrids grossos reciclats i sorra natural 
requereix entre un 5% i un 10 % més d'aigua que els formigons produïts amb àrids 
naturals per a aconseguir la mateixa consistència [4.3], el que pot suposar que sigui 
necessari un contingut addicional d'aigua pròxim a 10 l/m3 .  
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Per a assumir aquest increment en la demanda d'aigua es pot presaturar l'àrid o 
incrementar l'aigua de pastat. També és possible corregir aquest efecte mitjançant la 
utilització d'additius.  

Si s'empressin àrids fins i grossos reciclats, en estat sec, es necessitaria de l'ordre d'un 
15% més d'aigua[4.3].  

4.2.4 Contingut de ciment  

En principi, els tipus de ciment utilitzats seran els mateixos que s'emprarien en un 
formigó convencional per a les mateixes prestacions.  

A causa de la menor qualitat de l'àrid reciclat, per a mantenir la mateixa resistència i 
consistència, el formigó reciclat necessitarà un major contingut de ciment en la seva 
dosificació. Segons alguns estudis, aquest increment serà superior al 5% quan s'utilitzi 
el 100% d'àrid gros reciclat i superior al 15% quan s'empri tant àrid gros com àrid fi 
reciclat. Altres estudis confirmen aquests resultats, obtenint increments entre el 7% i el 
17% , tant major com més gran sigui la resistència desitjada.  

En el cas de percentatges de substitució d’àrid gros natural per àrid gros reciclat 
inferiors al 100% , aquests increments en el contingut de ciment disminueixen, obtenint 
per a un percentatge de substitució d’àrid de fins al 50%, un increment de ciment que 
oscil·la entre el 5% i el 6% [4.6].  

A títol d'exemple, en alguns estudis espanyols s'han emprat quantitats de ciment de 
325.6 kg/m3 [4.5] i 345 kg/m3 [4.4] en formigons amb un 100% d'àrid reciclat, obtenint 
unes resistències a 28 dies de 34 MPa i 37 MPa  respectivament.  

4.2.5 Relació aigua/ciment  

Com a punt de partida, per a un percentatge d'àrid reciclat reduït es pot considerar 
inicialment que la relació aigua/ciment necessària per a arribar a una categoria resistent 
serà la mateixa per al formigó convencional i el formigó reciclat, encara que en la 
pràctica, per a substitucions per sobre del 50%, s'haurà d'ajustar la relació aigua/ciment 
en el formigó preparat amb àrids reciclats mitjançant els assajos corresponents ja que, 
degut a la major absorció de l’àrid reciclat es disminuiria també la relació a/c efectiva. 

Una alternativa a modificar la relació aigua/ciment consisteix en presaturar l’àrid 
reciclat, garantint d’aquesta manera que aquest no absorvirà aigua durant el procés de 
mesclat i presa. 

4.2.6 Additius  

La utilització d'additius en les dosificacions de formigons amb àrids reciclats, igual que 
en els convencionals, permet aconseguir adequades treballabilitats, sent especialment 
avantatjosa la utilització d'additius superplastificants per millorar els aspectes relatius a 
la demanda d'aigua [4.7], especialment en els casos en els quals s'utilitzi àrid no 
presaturat. 
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4.2.7 Criteris generals de dosificació 

 • S'han de realitzar dosificacions previes per ajustar la quantitat d'aigua per a obtenir la 
consistència requerida, la relació aigua /ciment per a obtenir la resistència exigida i la 
proporció entre àrid fi i gros per a arribar a la cohesió del formigó fresc.  

• Per a una mateixa consistència, la demanda d'aigua del formigó amb àrid gros reciclat 
és de l'ordre d’un 5-10 % major que per al formigó convencional.  

• A causa de la major demanda d'aigua del formigó amb àrids reciclats, el contingut de 
ciment necessari serà una mica major per al formigó amb àrids reciclats que per al 
formigó convencional. S'han desenvolupat mètodes específics que han tingut en compte 
aquests aspectes.  

• Quan s'estigui estimant la relació entre àrid fi i gros, s'ha de tenir en compte que la 
corba granulomètrica de referència per a l'àrid reciclat és la mateixa que per a l'àrid 
convencional.  

• Si les dosificacions són en pes s'ha de tenir en compte la menor densitat de l'àrid 
reciclat. Aquesta es deu a la menor densitat del morter adherit a les partícules d'àrids 
reciclats [4.4].  

• Els mètodes de dosificació  utilitzats per als formigons convencionals poden emprar-se 
per als formigons reciclats, havent-se d’emprar els coeficients de correcció per a la 
resistència a compressió, que depenen del percentatge d'àrid reciclat utilitzat i de la 
categoria resistent del formigó. A les fórmules establertes pels diferents mètodes de 
dosificació per als àrids convencionals s'ha d'aplicar el factor de correcció r, havent-se 
de dosificar el formigó reciclat per a una resistència igual a la qual es vol arribar, 
dividida pel factor r.  

En termes mitjos, per a una substitució d'un 20% de l'àrid gros natural per àrid gros 
reciclat en formigons de categoria resistent H-25, es pot utilitzar com factor de correcció 
r=1, encara que segons estud is realitzats en el nostre país [4.8], aquest valor pot ser més 
desfavorable quan s'utilitza un àrid de baixa qualitat (absorció superior al 7%) o quan 
l'àrid s'utilitza en formigons d'elevada categoria resistent. En aquests casos, el factor de 
correcció r podria arribar als valors recollits en la Taula 4.1.  

r % ÀRID RECICLAT 
fcm 25-50 N/mm2 

0% 1,0 
20% 1,0 – 0,90 
100% 0,90 – 0,85 

Taula 4.1 : Coeficients de correcció per a la dosificació del formigó reciclat 

• S'obtindrà una desviació estàndard major quan s'estigui fabricant un formigó amb àrids 
reciclats de qualitat variable. Els coeficients de variació poden oscil·lar entre un 5 i un 
25%, encara que és freqüent que no superin el 12% [4.7].  
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4.2.8 Consistència 

La incorporació total de grava reciclada seca en el formigó produeïx en general 
l’obtenció d’una consistència més seca quan es manté la mateixa relació aigua/ciment.  

A causa de l'elevada absorció que presenta l'àrid reciclat, durant el procés de pastat una 
certa quantitat d'aigua serà retinguda pels àrids, generant un augment de consistència  
(formigó més sec i menys treballable) en ocasions important i una reducció de la relació 
aigua/ciment efectiva. Així, l'augment de la demanda d'aigua es deu principalment a la 
major absorció dels àrids reciclats i al canvi de granulometria de l'àrid, fonamentalment 
per generació de fins durant el pastat, encara que també poden influir altres factors com 
la seva forma angulos i la seva textura rugosa. A més, la pèrdua de treballabilitat és més 
ràpida, ja que després del pastat l'àrid continua absorbint aigua. Això presenta un 
problema quan es tracta d'un formigó fabricat en planta, per al qual es produeïx un 
interval de temps entre la producció i la posada en obra.  

L'elevada absorció de l'àrid reciclat produeïx un ràpid augment de consistència durant 
aproximadament els primers deu minuts, temps després del qual les corbes d'ambdós 
formigons discorren pràcticament en paral·lel.  

Per a valorar aquesta pèrdua, alguns autors [4.6], proposen el “Factor de Retenció de 
Treballabilitat (WRF)”, que relaciona valors de consistència en formigons preparats 
amb àrids reciclats i els corresponents formigons de cont rol, amidats en el moment 
inicial i als 30 minuts de realitzada la barreja.  

Per a obtenir la consistència desitjada són possibles distintes alternatives:  

• Quantificar la quantitat d'aigua addicional que s'ha d'afegir al formigó durant el pastat 
mitjançant assajos previs.  

• Utilitzar l'àrid saturat  

• Afegir superplastificant al formigó  

El primer dels casos presenta l'inconvenient que l'àrid reciclat és molt heterogeni, i és 
difícil establir un valor d'absorció únic per a totes les partides amb el qual calcular la 
quantitat d'aigua que es necessita afegir.  

Quant al segon, per a utilitzar l'àrid saturat és necessari incorporar instal·lacions a la 
planta que permetin humitejar l'àrid en els apilaments fins a una condició de saturació 
amb superfície seca.  

La utilització d'additius superplastificant s, juntament amb correccions en la quantitat 
d'aigua per a compensar la pèrdua de fluïdesa, s'han estudiat en diverses experiències a 
nivell nacional [4.4][4.5], obtenint formigons de consistència tova.  
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4.3 DOSIFICACIÓ 

Al tractar-se d’un formigó rèplica  del que es va utilitzar a les estructures de Marina 
Seca, al FORUM 2004, els paràmetres a definir en el procés de dosificació estan 
prefixats i són els que es van utilitzar en el formigó original, aquests són : 

Quantitat de ciment: 340 kg/m3 

Quantitat d’aigua : 170 l/m3 

Relació aigua/ciment : 0,5 

Additiu superplastificant: 0,7% sobre pes de ciment. 

Per tant, l’únic aspecte que cal ajustar són les granulometries dels àrids, la de referència 
que va ser emprada al formigó original es la següent:  

Tamís Reciclat Arena Graveta Grava 20% 
Reciclat 

49,5% 
Arena 

2,5% 
Graveta 

28% 
Grava 

Mescla 

40 100,00 100,0 100,0 100,0 20 49,5 2,50 28,00 100,0 
31,5 99,20 100,0 100,0 100,0 19,84 49,5 2,50 28,00 99,8 
25 90,30 100,0 100,0 100,0 18,06 49,5 2,50 28,00 98,1 
20 76,30 100,0 100,0 70,2 15,26 49,5 2,50 19,66 86,9 
16 62,60 100,0 100,0 28,3 12,52 49,5 2,50 7,92 72,4 

12,5 50,70 100,0 98,60 4,40 10,14 49,5 2,47 1,23 63,3 
10 38,90 100,0 79,10 0,90 7,78 49,5 1,98 0,25 59,5 
8 31,30 100,0 45,10 0,80 6,26 49,5 1,13 0,22 57,1 

6,3 25,20 100,0 27,50 0,80 5,04 49,5 0,69 0,22 55,5 
5 19,40 100,0 3,70 0,80 3,88 49,5 0,09 0,22 53,7 
4 15,10 100,0 1,40 0,80 3,02 49,5 0,04 0,22 52,8 

2,5 9,60 91,90 1,00 0,80 1,92 45,5 0,03 0,22 47,7 
2 1,10 83,80 1,00 0,80 0,22 41,5 0,03 0,22 42,0 

1,25 1,00 69,45 1,00 0,80 0,2 34,4 0,03 0,22 34,8 
1 1,00 55,10 1,00 0,80 0,2 27,3 0,03 0,22 27,7 

0,63 1,00 44,15 1,00 0,80 0,2 21,9 0,03 0,22 22,3 
0,5 1,00 33,20 1,00 0,80 0,2 16,4 0,03 0,22 16,9 
0,32 1,00 27,20 1,00 0,80 0,2 13,5 0,03 0,22 13,9 
0,25 1,00 21,20 1,00 0,80 0,2 10,5 0,03 0,22 10,9 
0,16 1,00 18,95 1,00 0,80 0,2 9,4 0,03 0,22 9,8 
0,063 1,00 14,90 1,00 0,80 0,2 7,4 0,03 0,22 7,8 

Taula 4.2 : Dosificació àrid al formigó de l’ estructura de Marina Seca 
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Com es pot observar, aquest formigó va ser dosificat amb un 20% d’àrid reciclat sobre 
el total d’àrid i no sobre el total d’àrid gros, la qual cosa implica un percentatge de 
substitució molt més elevat de l’àrid gros, en concret del 40 %.  

Es per aquest fet que es decideix dosificar 3 formigons, un amb el mateix percentatge de 
substitució que l’original, es a dir, un 20% sobre el total d’àrid, un altre amb un 20% de 
substitució sobre l’àrid gros, que es el valor de substitució que la majoria d’estudis i 
normatives consideren que no afecta cap de les propietats bàsiques del formigó i un 
formigó de referencia o control sense presència de reciclat i poder així realitzar l’estudi 
comparatiu. 

Degut també a la poca quantitat de graveta utilitzada, es decideix també no  inclure- la en 
la dosificació dels formigons d’estudi i ajustar els valors de grava i arena per obtenir la 
mateixa granulometria. 

Per tant, el primer pas es ajustar la granulometria per al formigó amb un 20% de reciclat 
sobre el total d’àrid i sense graveta, els resultats es poden visualitzar a la taula 4.3: 

Reciclat Grava Arena Reciclat Grava Arena 
Tamís 

% Pasa % Pasa % Pasa 20% 30% 50% 

 
Mescla 
20%s/T 

 

Real 
M. 

Seca 

40 100 100 100 20 30 50 100 100 
31,5 100 100 100 20 30 50 100 99,8 
25 100 100 100 20 30 50 100 98,1 
20 86 96,35 100 17,20 28,90 50 96,10 86,5 
16 71,56 68,16 100 14,31 20,45 50 84,76 71,4 

12,5 57,00 33,74 100 11,40 10,12 50 71,52 61,9 
8 42,29 3,41 100 8,46 1,02 50 59,48 56,3 

6,3 33,00 2,50 100 6,60 0,75 50 57,35 54,9 
4 23,24 1,20 97,30 4,65 0,36 48,65 53,66 52,6 
2 10,94 0,00 68,07 2,19 0 34,03 36,22 41,8 
1 5,10 0,00 43,39 1,02 0 21,70 22,72 27,6 

0,5 2,86 0,00 28,07 0,57 0 14,04 14,61 16,8 
0,25 2,03 0,00 18,60 0,41 0 9,30 9,71 10,9 
0,125 1,66 0,00 12,79 0,33 0 6,39 6,73 8,7 
0,063 1,46 0,00 10,06 0,29 0 5,03 5,32 7,8 

Taula 4.3  : Ajust granulometria formigó amb 20% reciclat s/T amb la del formigó original de Marina 
Seca 

Obtenin d’aquesta manera una granulometria que s’ajusta suficientment be a la del 
formigó original de Marina Seca. Per determinar els pesos de cada tipus d’àrid que 
caldran per realitzar un m3 de formigó (recordem que els ajustos de la granulometria 
son en volum) només cal resoldre unes senzilles equacions: 
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3 340 ( ) 170 ( ) ( ) ( ) ( )
1 ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
kg ciment kg aigua xkg grava ykg arena zkg reciclat

m formigó
ciment aigua grava arena reciclatρ ρ ρ ρ ρ

= + + + +

(4.1)  

_ 0,2* 0,3* 0,5*total àrid reciclat grava arena= + +         (4.2) 

Amb els valors de densitat coneguts: 

reciclat (kg/m3) 2253
grava (kg/m3) 2584
arena (kg/m3) 2470
aigua (kg/m3) 1000
ciment (kg/m3) 3100

Resultant : 

354 kg reciclat/m3 formigó 
531 kg grava/m3 formigó 
884 kg arena/m3 formigó 

A partir de la granulometria anterior, ja podem ajustar la del formigó de control o 
referencia. (Taula 4.4) 

Reciclat Grava Arena Reciclat Grava Arena 
Tamís 

% Pasa % Pasa % Pasa 0% 45% 55% 

 
Mescla 
Control 

 

Mescla 
20%s/T 

40 100 100 100 0 45 55 100 100 
31,5 100 100 100 0 45 55 100 100 
25 100 100 100 0 45 55 100 100 
20 86 96,35 100 0,00 43,36 55 98,36 96,10 
16 71,56 68,16 100 0,00 30,67 55 85,67 84,76 

12,5 57,00 33,74 100 0,00 15,18 55 70,18 71,52 
8 42,29 3,41 100 0,00 1,54 55 56,54 59,48 

6,3 33,00 2,50 100 0,00 1,13 55 56,13 57,35 
4 23,24 1,20 97,30 0,00 0,54 53,51 54,05 53,66 
2 10,94 0,00 68,07 0,00 0 37,44 37,44 36,22 
1 5,10 0,00 43,39 0,00 0 23,87 23,87 22,72 

0,5 2,86 0,00 28,07 0,00 0 15,44 15,44 14,61 
0,25 2,03 0,00 18,60 0,00 0 10,23 10,23 9,71 
0,125 1,66 0,00 12,79 0,00 0 7,03 7,03 6,73 
0,063 1,46 0,00 10,06 0,00 0 5,53 5,53 5,32 

Taula 4.4 : Ajust granulomètric formigó de referencia 

Ara cal determinar les quantitats de cada tipus d’àrid: 
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3 340 ( ) 170 ( ) ( ) ( )1 ( )
( ) ( ) ( ) ( )
kg ciment kg aigua xkg grava ykg arenam formigó
ciment aigua grava arenaρ ρ ρ ρ

= + + +   (4.3) 

_ 0,45* 0,55*total àrid grava arena= +  (4.4) 

Amb els valors de densitat : 

grava (kg/m3) 2584
arena (kg/m3) 2470
aigua (kg/m3) 1000
ciment (kg/m3) 3100

Obtenim els següents resultats: 

816,9 kg grava/m3 formigó 
998,4 kg arena/m3 formigó 

Una vegada obtinguda la dosificació del formigó de referencia, ja podem obtenir la 
dosificació del formigó amb un 20% de substitució sobre l’àrid gros, o el que es el 
mateix, un 9% de substitució sobre el total d’àrid. Ho podem veure a la taula 4.5. 

Reciclat Grava Arena Reciclat Grava Arena 
Tamís 

% Pasa % Pasa % Pasa 9% 36% 55% 

 
Mescla 
20%s/G 

 

Mescla 
20%s/T 

40 100 100 100 9 36 55 100 100 
31,5 100 100 100 9 36 55 100 100 
25 100 100 100 9 36 55 100 100 
20 86 96,35 100 7,74 34,68 55 97,42 96,10 
16 71,56 68,16 100 6,44 24,54 55 85,98 84,76 

12,5 57,00 33,74 100 5,13 12,15 55 72,28 71,52 
8 42,29 3,41 100 3,81 1,23 55 60,04 59,48 

6,3 33,00 2,50 100 2,97 0,90 55 58,87 57,35 
4 23,24 1,20 97,30 2,09 0,43 53,51 56,04 53,66 
2 10,94 0,00 68,07 0,98 0 37,44 38,42 36,22 
1 5,10 0,00 43,39 0,46 0 23,87 24,33 22,72 

0,5 2,86 0,00 28,07 0,26 0 15,44 15,70 14,61 
0,25 2,03 0,00 18,60 0,18 0 10,23 10,41 9,71 
0,125 1,66 0,00 12,79 0,15 0 7,03 7,18 6,73 
0,063 1,46 0,00 10,06 0,13 0 5,53 5,67 5,32 

Taula 4.5 : Ajust granulomètric formigó amb 20% de substitució sobre àrid gros 

Podem determinar les quantitats amb: 

3 340 ( ) 170 ( ) ( ) ( ) ( )1 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
kg ciment kg aigua xkg grava ykg arena zkg reciclatm formigó
ciment aigua grava arena reciclatρ ρ ρ ρ ρ

= + + + +

(4.1)  
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_ 0,09* 0,36* 0,55*total àrid reciclat grava arena= + +         (4.5) 

Amb els valors de densitat coneguts: 

 

reciclat (kg/m3) 2253
grava (kg/m3) 2584
arena (kg/m3) 2470
aigua (kg/m3) 1000
ciment (kg/m3) 3100

Obtenint: 

645,1 kg grava/m3 formigó 

985,6 kg arena/m3 formigó 

161,3 kg reciclat/m3 formigó 

La consistència del formigó original de Marina Seca va resultar un con d’Abrams de 6 
cm, per tant per tots els formigons buscarem la mateixa consistència, presaturant sempre 
l’àrid reciclat i ajustant la quantitat de superplastificant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítol 5                                                                                                                            Propietats del formigó reciclat 

 46 

5 PROPIETATS DEL FORMIGÓ RECICLAT 

Les propietats del formigó reciclat poden veure's afectades negativament respecte a les 
d'un formigó convencional amb la mateixa dosificació. El mòdul d'elasticitat i les 
resistències poden reduir-se, i la retracció i fluència poden augmentar en comparació de 
formigons de similars resistències que contenen únicament àrids naturals. Aquestes 
variacions, degudes fonamentalment a l'augment de la quantitat de morter adherit a 
l'àrid, seran majors a mesura que s'augmenti el percentatge de substitució d'àrid natural 
per àrid reciclat.  

No obstant això, a causa dels nombrosos factors que intervenen en aquestes propietats, 
es troben a la bibliografia notables dispersions a l'hora de quantificar les particularitats 
del comportament dels formigons reciclats.  

5.1 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 
 
5.1.1 Aspectes generals 

5.1.1.1 Formigons que  substituïxen només l'àrid gros  

Influència del percentatge d'àrid reciclat  

En general, la resistència a compressió dels formigons reciclats, per a la mateixa relació 
aigua – ciment, és inferior als de control convencionals, disminuint a mesura que 
augmenta el percentatge de substitució (Taula 5.1).  

Les pèrdues de resistència, qua n es substitueïx el 100% de l'àrid gruixut, solen trobar-se 
al voltant del 20%, podent arribar a de forma puntual el 30%. Quan la substitució baixa 
al 50%, les pèrdues de resistència se situen en un 2-15%. La pèrdua de resistència sol 
ser inferior al 5% quan la substitució es limita al 20-30%.  

Autor % substitució AG % pèrdua de 
resistència Àrids (mm) AF/AG 

Wainwright 1993 [5.1] 100 10-20  
Kobayashi 1988 [5.8] 100 15-20 MF=2,5 

Kakizaki 1988 [5.9] 100 14 0-4 (MF=3,4) 5-25 
(MF= 6,2) 

Ravindrarajah 1988 [5.22] 100 25 0-5 / 5-19 
Ikeda 1988 [5.2] 100 8 MF=3,6 / MF=7,5 

Kasai 1988 [5.40] 100 15 0-5 (MF=2,8) / 5-
20 (MF=6,6) 

Nishibayashi 1988 [5.3] 100 15-30 0-5 / 5-30 
Fujii 1988 [5.7] 100 5-10 MF=3,0 / MF=6,8 

Hendriks 1998 [5.41] 100 10 0-4 / 4-32 
Teranishi 1998 [5.21] 100 10 0-5 / 5-20 

Di Niro 1998 [5.42] 
100                       
50                         
30 

20                
15                  
4 
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Frondistou-Yannas 
1977[5.43] 100 4-14 MF=2,8 / 4,75-19 

(MF=7,0) 
Schulz 1986 [5.23] 100 10-25 0-4 

González Fonteboa [5.34] 50 < 1 0-4 / 4-25 

Parra y Castilla [5.44] 50 

18% a 7dies 
12% a 28 dies 
10% a 60 dies 
8% a 90 dies 

0-4 / 4-20 

CEDEX  [5.24] 
20-50                  
100 

Valor mig 
Rang          

7% 2-15% 
13%   10-16% 

0-4 / 4-16 

En alguns casos les fonts només faciliten el mòdul de finura MF 

Taula 5.1: Percentatges de pèrdua de resistència en els  formigons amb àrids reciclats amb substitucions 
de la fracció gruixuda (AG) segons diversos autors  

Influència de la qualitat del formigó d'origen  

Comparació resistència formigó reciclat – resistència formigó d'origen  

Els formigons reciclats (especialment si només se substituïxen les fraccions gruixudes) 
poden presentar resistències similars, o fins i tot superiors a les del formigó d'origen 
utilitzat en l'obtenció de l'àrid[5.1][5.2][5.3][5.4][5.5], depenent de la qualitat d'aquest formigó 
d'origen.  

Així, a la gràfica 5.1 s'observa que a partir d'àrids procedents d'un formigó d'origen de 
resistència inferior a 30N/mm2 és possible obtenir un formigó reciclat de resistència 
superior a 35 N/mm2, utilitzant relacions aigua-ciment adequades.  

 

Gràfica 5.1: Comparança de les resistències del formigó reciclat i d'origen [5.5] 
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Comparanció resistència formigó reciclat – resistència formigó de control  

La resistència dels formigons reciclats i dels convencionals augmenta amb la 
disminució de la relació aigua – ciment. Aquesta relació, coneguda per al cas dels 
formigons convencionals, no es pot aplicar directament al cas dels formigons reciclats, 
ja que en aquests la resistènc ia també depèn de la qualitat de l'àrid reciclat utilitzat.  

Així, a partir d'un àrid reciclat de baixa qualitat (formigó d'origen de baixa resistència) 
s'obtindrà un formigó reciclat que presentarà un valor en la seva resistència, que no 
podrà superar una determinada cota superior de resistència encara disminuint la relació 
aigua – ciment. No obstant això, si l'àrid reciclat és de qualitat alta (formigó d'origen de 
bona resistència i bon estat) els formigons reciclats resultants poden arribar a 
resistències la correspondència de les quals amb la relació aigua  – ciment és similar a la 
dels formigons convencionals (gràfica 5.2). En aquest cas els formigons reciclats 
podrien fins i tot presentar resistències superiors als formigons de control.  

 

X: àrid R d'alta qualitat - K: àrid R de qualitat mitja - W: àrido R de baixa qualitat    

                       Gràfica 5.2: Variació de la resistència amb la relació aigua – ciment (formigons de control 
i reciclats de diferent qualitat) [5.6] 

Influència del contingut de morter adherit  

La quantitat de morter adherit de l'àrid reciclat influeïx a la resistència a compressió del 
formigó reciclat. Segons un estudi[5.3] en el qual es van utilitzar àrids reciclats de 
diferents procedències i amb diferents quantitats de morter adherit (entre el 35,5% i el 
67,6% en pes de l'àrid reciclat), les resistències que es van obtenir en els formigons 
reciclats fabricats presentaren caigudes compreses entre el 15% i el 30% respecte al 
formigó de control.  

Resultats similars han obtingut altres autors[5.7] utilitzant àrids reciclats produïts 
mitjançant diferents sistemes de trituració  en una o diverses etapes, aspecte que influeïx 
en el contingut de morter adherit. Mentre que a l'utilitzar una sola etapa de trituració  
(con o mandíbules) la resistència del formigó reciclat varia entre el 93-97% de la 
resistència del formigó de control, amb dues etapes de trituració, la resistència del 
formigó reciclat pot arribar fins i tot a superar lleugerament la del formigó de control.  
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5.1.1.2 Formigons que substitueixen tant l'àrid gros com la sorra  

Influència del percentatge d'àrid reciclat  

En relació amb un formigó de control de la mateixa relació a/c, les reduccions de les 
resistències que es produïxen al substituir tots els seus àrids (gruixuts i fins) per àrids 
reciclats són més importants que substituint únicament els àrids gruixuts[5.8][5.9][5.10]  

A la taula 5.2 pot observar-se, a partir de diverses investigacions, que un formigó 
reciclat que substitueïx tota la sorra natural per sorra reciclada sofreix pèrdues de 
resistència  de fins al 50%, estant els valors habituals en el rang del 25-30%.  

Autor %substitució 
AF 

%substitució 
AG 

% pèrdua de 
resistència 

Àrids (mm) 
AF/AG 

Wainwright  
1993[5.1] 

50-100 100 21-38  

Kakizaki 1988 [5.9] 50           
100 

100         
100 

25              
32 

0-4 (MF=3,4) 
5-25 (MF= 6,2) 

Ravindrarajah 
1988[5.22] 

100         
100 

0             
100 

Poca 
variació     

10 
0-5 / 5-19 

Ikeda 1988 [5.2] 50 100 23 MF=3,6 / 
MF=7,5 

Kasai 1988 [5.40] 100 100 40 0-5 (MF=2,8) / 
5-20 (MF=6,6) 

Fujii 1988 [5.7] 100 100 20-30 MF=3,0 / 
MF=6,8 

Hendriks 1998 [5.41] 100 100 20 0-4 / 4-32 
Teranishi 1998 [5.21] 100 100 30 0-5 / 5-20 

Merlet [5.25] 100 100 20-25 3,55 / 25 mm 
Hansen [5.45] 100 100 30 0-4 / 4-32 

Jacobsen [5.46] 100         
100 

0             
100 

60            
48-55 0-8 / 8-16 

En alguns casos les fonts només faciliten el mòdul de finura MF 

Taula 5.2: Percentatges de pèrdua de resistència en els formigons amb àrids reciclats amb substitucions 
de la fracció gruixuda (AG) i de la fracció fina (AF) segons diversos autors  

Alguns estudis més específics indiquen que la situació millora quan la substitució es fa 
només en les fraccions més gruixudes d'aquesta sorra. És a dir, sembla que les fraccions 
de grandàries inferiors a 2 mm de l'àrid reciclat són les que produeixen majors 
reduccions de resistències en els formigons reciclats. Encara que la majoria de les 
recomanacions descarten l'ús de l'àrid fi reciclat (fraccions 0-4 mm), cal destacar que a 
Japó es denomina àrid fi reciclat a la fracció 0-2 mm i, a Alemanya, els límits d'ús més 
restrictius de formigons reciclats corresponen a aquells que incorporen àrid fi de 
grandària inferior a 2 mm.  
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Influència de la qualitat del formigó d'origen 

La resistència a compressió de formigons que substituïxen l'àrid fi depèn de la qualitat 
dels formigons d'origen, i aquesta dependència és més rellevant que en els quals es 
substituïxen només les fraccions gruixudes. Així, alguns autors [5.11], utilitzant 
substitucions de l'àrid gros del 15%, 30% i 100% i de l'àrid fi del 15%, 30% i 0%, 
respectivament, conclouen que no és possible fabricar formigons reciclats a partir de 
formigons d'origen de baixa qualitat que igualin les resistències dels formigons de 
control, sent això possible quan el formigó d'origen és de bona qualitat (en concret quan 
es substitueïxen únicament les fraccions gruixudes)  

5.1.2 Aspectes normatius  

Les normes sobre àrids reciclats solen establir límits a la utilització dels formigons 
reciclats amb ells fabricats. Així, a més de la classificació i especificacions, àmpliament 
detallades en el Capítol 3, establertes als àrids reciclats, es recullen a continuació les 
referides a la categoria resistent (definida per la resistència en proveta cilíndrica) dels 
formigons reciclats. 

A continuació es detallen els límits de resistència del formigó reciclat en diferents 
normatives internacionals, d'acord als tipus d'àrids reciclats admesos, tal com es 
descriuen en l'apartat 3.2.  

Les recomanacions de la Rilem [5.12] limiten la categoria resistent del formigó en funció 
del contingut d'àrid reciclat. D'aquesta forma, en formigons reciclats amb àrids tipus I es 
limita la resistència a 16 N/mm2, amb àrids tipus II a 50 N/mm2, mentre que en el cas 
d'emprar una combinació del 20% d'àrid gros reciclat i 80% d'àrid natural, no s'imposen 
límits a la resistència a compressió del formigó reciclat.  

A Hong Kong [5.13] s'establix un criteri similar, basat en el percentatge d'àrid reciclat 
utilitzat, encara que les resistències permeses són molt menors. Així, està permès l'ús 
d'àrid reciclat per a la fabricació de formigó, la categoria resistent del qual ve definida 
per dos intervals en funció del percentatge d'àrid reciclat present. La resistència queda 
limitada a 20 N/mm2 si tot l'àrid és reciclat, augmentant a 25 N/mm2 si l'àrid reciclat 
s'incorpora en un percentatge màxim del 20%.  

Les recomanacions a Bèlgica [5.14] (taula 5.3) sobre la utilització d'àrid reciclat permeten 
la utlilització de l'àrid GBSB I en formigons fins a 16 N/mm2, augmentant aquest valor 
a 30 N/mm2 quan s'empra àrid GBSB II. 
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Criteris norma Belga GBSB I GBSB II 

Classe resistent C 16 C 30 

Classe d’exposició 

Interiors d’edificis amb 
ambient sec.           

Elements en sols no 
agressius i/o en contacte 
amb aigua no exposada a 

gelada 

Interiors d’edificis. 

Elements en sols no 
agressius i/o en contacte 

amb aigua 

Taula 5.3: Límit d'utilització dels formigons en funció del tipus d 'àrids reciclats que incorporen (Bèlgica) 

Les recomanacions d'Holanda [5.15] sobre la utilització d'àrid reciclat són menys 
estrictes, permetent la seva utilització en formigons fins a 45 N/mm2 (amidat en proveta 
cúbica). Per a aconseguir una resistència adequada, aquestes recomanacions indiquen 
que s'ha d'utilitzar un major contingut de ciment, de l'ordre de 40 kg/m3 més per a una 
resistència de 22,5 N/mm2 i de 50 kg/m3 per a aconseguir 45 N/mm2. Quan les 
substitucions afecten únicament al 20% de les fraccions gruixudes no s'especifiquen 
límits a la resistència del formigó reciclat.  

Per la seva banda, el Regne Unit [5.16] (BS 8500-2:2002) recomana, d'una banda, no 
utilitzar el material que passa pel tamís de 5 mm pel seu efecte advers en la demanda 
d'aigua i per contenir un elevat nivell de contaminació, i per altra portar a terme un 
control de la possible reacció àlcali – àrid. Per als tipus d'àrids definits per aquesta 
norma, s'estableixen límits resistents als formigons reciclats amb ells fabricats. Amb 
àrid tipus RCA la classe resistent màxima dels formigons serà la C40 i amb RA la C16 .  

De forma general, la normativa alemanya [5.17] permet l'ocupació de fins a un 5% en pes 
d'àrid reciclat sobre el total d'àrids sense establir restriccions addicionals al formigó 
resultant. Per a percentatges majors s'estableixen diferents usos en funció de l'ambient al 
que vagi a estar sotmès el formigó.  

% màxim en volum d’àrid 
reciclat referit al total d’àrid Aplicacions 
AG i AF > 2 AF < 2 

Elements d’interior < B25 (B35 segons DIN1045) 35                
25 

7                    
7 

Elements d’exterior en general                      
Elements impermeables a l’aigua                  
Elements amb alta resistència a les gelades                                          
Elements amb resistència moderada a atacs químics 

20 0 

Taula 5.4: Límits d'utilització dels formigons en funció dels àrids reciclats que incorporen. Normativa 
alemanya 

Per a ambients no agressius es limita la resistència del formigó a 25 o 35 N/mm2 
(cúbica) en funció del percentatge d'àrid reciclat incorporat (taula 5.4), mentre que per a 
ambients agressius s'indica addicionalment la necessitat de comprovar la resistència del 
formigó enfront de reaccions àlcali-àrid.  
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Segons el projecte de norma japonesa [5.18] [5.19] “Ús d'àrid reciclat i formigó reciclat”, 
per a la utilització d'àrid reciclat en formigó es distingeixen dos grans grups: ús en obra 
civil i ús en edificació. Dintre d'ells s'estableixen classificacions de l'àrid en funció 
d'aplicacions més concretes. L'àrid tipus 1 és el de major qualitat i es pot emprar en 
formigó en massa o armat amb fins estructurals, mentre que l'àrid tipus 2 és adequat per 
a formigó en massa o lloses de formigó i el tipus 3 per a formigons pobres. Les 
recomanacions sobre la categoria resistent dels diferents tipus de formigó reciclat i les 
seves possibles aplicacions es recullen en la taula 5.5  

Tipus AG AF 
Resistència 

característica 
(MPa) 

Usos recomanats 

Obra civil 

1 Tipus 1 Natural 18-24 Formigó armat o en massa, petites 
estructures de ponts, murs, túnels... 

2 Tipus 2 Natural 
o tipus 1 16-18 Formigó en massa, murs de gravetat ... 

3 Tipus 3 Tipus 2 < 16 Formigó de baixa qualitat, 
reompliments, formigó de nivellació 

Edificació 
A Tipus 1 Natural > 18 Formigó convencional d’edificació 

B Tipus 2 Natural > 18 Cimentacions, pilars in situ, lloses de 
formigó 

C Tipus 3 Tipus 1 > 18 Lloses de cimentació, sòl-ciment, 
reompliments, formigó de nivellació 

D Tipus 4 Tipus 2 > 18 Formigó de baixa qualitat, 
reompliments, formigó de nivellació 

Taula 5.5: Criteris d'utilització dels formigons en funció dels àrids reciclats que incorporen (Japó) 

Segons les recomanacions per a la utilització d'àrid reciclat en la producció de formigó 
reciclat existents a Austràlia [5.20] (“Guide for Specification of Recycled Concreti 
Aggregates (RCA) for Concreti Production”), l'àrid reciclat procedent de formigó 
(Classe 1) pot utilitzar-se per a la fabricació tant de formigó en massa com de formigó 
armat de resistència a compressió fins a 40 N/mm2, en aplicacions no estructurals. La 
substitució pot arribar a la utilització de fins al 100% d'àrid gros reciclat. S'ha de prestar 
especial cura en la uniformitat dels resultats obtinguts en la resistència a compressió del 
formigó reciclat, comprovant els requisits referits al coeficient de variació d'aquesta 
propietat.  

El control dels àrids en Estats Units es fa seguint la normativa ASTM i, encara que no 
existeix una normativa específica per als àrids reciclats, l'experiència nord-americana fa 
que per a cadascuna de les categories de classificació especificada per als àrids es 
recomanin els usos que es recullen en la taula 5.6. 

 

  



Capítol 5                                                                                                                            Propietats del formigó reciclat 

 53 

Categoria Reompliments 
en general 

Reompliments 
per drenatges 

Material per 
construcció de 

carreteres 

Fabricació de 
nou formigó 

1 Adecuat Adecuat 
habitualment 

No adecuat 
habitualment No adecuat 

2 Adecuat Adecuat 
habitualment 

Adecuat en 
algún cas 

Adecuat en 
algún cas 

3 Molt adecuat Molt adecuat Adecuat 
habitualment 

Adecuat en 
algún cas 

4 Molt adecuat Molt adecuat Adecuat Adecuat 
habitualment 

Taula 5.6: Límits d'utilització dels formigons en funció dels àrids reciclats que incorporen (USA) 

A la taula 5.7 es comparen les limitacions que les diferents normatives imposen sobre la 
categoria resistent dels formigons reciclats.  

Procedència Àrid gros reciclat Categoria 
resistent (N/mm2) 

100% AG Tipus I 16 
100% AG Tipus II 50 RILEM 

AG Tipus III (mescla amb reciclat < 20%) Sense límit 
100% AG reciclat 20 Hong Kong 
AG reciclat < 20% 25-30 
100% AG GBSB I 16 
100% AG GBSB II 30 Bèlgica 
AG reciclat < 20%  

100% AG reciclat i augment de ciment en 
40 kg/m3 

17,5-22,5 
(cúbica) 

100% AG reciclat i augment de ciment en 
40 kg/m3 27,5-45 (cúbica) 

Holanda 

AG reciclat < 20% Sense límit 
100 % AG (RCA) 40 
100% AG (RA) 16 Regne Unit 

AG reciclat < 20% Sense límit 
I 18-24 
II 16-18 
III < 16 

Japó (Obra Civil) 

AG reciclat < 20%  
Classe I 40 Australia (aplicació 

no estructural) AG reciclat < 20%  

Taula 5.7: Comparança entre distintes normatives 
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5.1.3 Resultats obtinguts 

A continuació es presenten els resultats de trencada a compressió simple de les probetes 
(cilíndriques de 10 cm de diàmetre i 20 cm de longitud) a 28 dies d’edat, i per a 
cadascun dels tres formigons objecte d’anàlisis. 

 

Imatge 5.1: Detall premsa per trencada a compressió 

Formigó de referencia 

Les càrregues de ruptura vàren ser: 

Replica 1: 35500 Kp                                                                                                  
Replica 2: 33500 Kp                                                                                                                                                

Si aquests resultats els dividim per la superficie a la qual s’aplica la càrrega, obtindrem 
els valors de resistència a compressió : 

Replica 1: 2
2

1
35500 452,0 / 45,2

5
kp cm MPa

π
× = =

×
 

Replica 1: 2
2

1
33500 426,5 / 42,7

5
kp cm MPa

π
× = =

×
 

Llavors, podem adoptar com a resistència mitja per al formigó convencional 43,9 MPa 

Formigó amb substitució d’un 20% sobre l’àrid gros 

Les càrregues de ruptura vàren ser: 

Replica 1: 31500 Kp                                                                                                  
Replica 2: 31000 Kp                                                                                                                                                
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Si aquests resultats els dividim per la superficie a la qual s’aplica la càrrega, obtindrem 
els valors de resistència a compressió : 

Replica 1: 2
2

1
31500 401,1 / 40,1

5
kp cm MPa

π
× = =

×
 

Replica 1: 2
2

1
31000 394,7 / 39,5

5
kp cm MPa

π
× = =

×
 

Llavors, podem adoptar com a resistència mitja per al formigó amb substitució d’un 
20% d’àrid gros 39,8 MPa, la qual cosa indica una disminució de resistència del 9% 
respecte al convencional de referència, resultant un valor lleugerament superior a 
l’habitual ja que per substitucions del 20-30% d’àrid gros les pèrdues de resistència 
solen estar al voltant del 2%-7% (taula 5.1). 

Formigó amb substitució d’un 20% sobre el total d’àrid 

Les càrregues de ruptura vàren ser: 

Replica 1: 25500 Kp                                                                                                  
Replica 2: 26500 Kp                                                                                                                                                

Si aquests resultats els dividim per la superficie a la qual s’aplica la càrrega, obtindrem 
els valors de resistència a compressió : 

Replica 1: 2
2

1
26500 337,4 / 33,7

5
kp cm MPa

π
× = =

×
 

Replica 1: 2
2

1
27500 350,1 / 35,0

5
kp cm MPa

π
× = =

×
 

Llavors, podem adoptar com a resistència mitja per al formigó amb substitució d’un 
20% sobre el total d’àrid  34,4 MPa, la qual cosa indica una disminució de resistència 
del 22% respecte al convencional de referència. En aquest cas el percentatge de pèrdua 
de resistència resulta considerablement elevat, però cal tenir en compte que la 
granulometria de l’àrid reciclat indica un elevat percentatge de fins inferiors a 2mm, i 
totes les experiències dels diversos autors (taula 5.2) indiquen que quan intervé també 
un percentatge notable d’àrid fi reciclat, els valors de resistència a compressió resulten 
afectats en bona mesura. 

Si més no, cal ressaltar que aquests resultats no s’ajusten als obtinguts al formigó 
experimental original de l’estructura de Marina Seca, ja que en aquell cas les pèrdues de 
resistència van estar a l’entorn del 7%. Les possibles causes d’aquestes discrepàncies 
s’analitzaran posteriorment al capítol de Conclusions. 
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5.2 RETRACCIÓ PER ASSECAT 
 
5.2.1 Aspectes generals  

La utilització d'àrid reciclat produeix major retracció en el formigó que l'àrid natural. 
Això es pot deure, entre altres motius, al menor mòdul d'elasticitat que presenta l'àrid 
reciclat a causa de el seu contingut de morter, als majors continguts d’aigua i ciment que 
s'utilitzen en el formigó reciclat i la major absorció de l'àrid reciclat. El valor final que 
s'arribi depèn en gran mesura del percentatge d'àrid reciclat present en la dosificació. No 
obstant això, al contrari del que succeïx amb altres propietats abans estudiades, fins i tot 
la presència de reduïdes quantitats d'àrid reciclat pot tenir un efecte important en la 
retracció del formigó. 

Tal com s'observa a la gràfica 5.3, i degut al fet que els formigons reciclats contenen 
una major quantitat de morter que els de control, la retracció en aquests és major 
[5.3][5.21][5.5], especialment quan se substituïxen tant l'àrid gros com l'àrid fi [5.21] (taula 
5.8) 

Autor % substitució % Augment de retracció 

Ravindrarajah 1988 [5.22] 
100% AG                   

100% AF + 0% AG     
100% AF + 100% AG 

Augments considerables  
40                                   
100 

Fujii 1988 [5.7] 100% AG 20 
Sculz 1986 [5.23] 100% AG 40 

CEDEX 2005 [5.24] 100% AG                    
100% AG 

5                                       
60 

Merlet 1993 [5.25] 100% AF + 100% AG 50 

Kikuchi 1998 [5.26] 100% AG                   
100% AF + 100% AG 

100                                  
10-50 

Hansen 1993 [5.27] 100% AF 70-80 

Ravindrarajah 1987 [5.28] 100% AG                    
100% AF + 100% AG 

55                                  
100 

Kashino 1988 [5.29] 100% AG 10 
Hansen 1985 [5.30] 100% AG 40-60 

Taula 5.8: Percentatges d'augment de la retracció en els formigons reciclats segons diversos autors  

 

Gràfica 5.3: Retracció -temps.Comparació entre formigons reciclats i de control 
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Com resum a aquests estudis es pot indicar que, substitucions del 100% de l'àrid gros 
poden provocar augments en la retracció de l'ordre del 40%, augmentant aquest 
percentatge fins a un 100% quan la substitució afecta també a l'àrid fi. S'aprecia, també, 
que substitucions inferiors al 20% suposen augments menys significatius (de l'ordre del 
16%).  

Els percentatges d'augment de la retracció per assecat varien en funció de les 
característiques dels formigons d'origen (gràfica 5.4) (igual que passava  amb les 
pèrdues de resistència). Així, quant millor és la qualitat del formigó d'origen, menor és 
l'augment que experimenta la retracció per assecat pel que fa a un formigó 
convencional.  

 

R1: Formigó d’origen amb fck > 800 kg/cm2           0% : Formigó convencional                         
R2: Formigó d’origen amb fck entre 500-700 kg/cm2           15% :Substitució de 15% AG i 15% AF       
R3: Formigó d’origen amb fck entre 200-400 kg/cm2           30% :Substitució de 30% AG i 30% AF                                                                                          
r                                                                                            100G :Substitució de 100% AG i 0% AF                                                                                                                                                                                                                                                             

Gràfica 5.4: Retracció per assecat del formigó amb àrid reciclat [5.11] 

Com la retracció està lligada al contingut de morter que presenta l'àrid reciclat, si aquest 
és sotmès a diversos processos de trituració, la retracció es pot reduir considerablement.  

El contingut d'impureses (maó, guix, asfalt o terra) de l'àrid reciclat afecta també a la 
retracció del formigó; així ho han demostrat alguns estudis, en els quals s'ha obtingut 
com mitjana de diferents assajos, un increment de 29% respecte al formigó de referència 
a l'emprar àrid reciclat amb un contingut d'impureses de 2,8%, i de 56% quan el 
contingut d'impureses ascendeix a 7,5%. La relació entre el contingut d'impureses i la 
retracció del formigó obtinguda pot observar-se a la gràfica 5.5.  

 

Gràfica 5.5: Relació Contingut d'impureses-Retracció per assecat per a formigons reciclats [5.31] 
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5.2.2 Aspectes normatius  

Les recomanacions de la Rilem [5.12] i Bèlgica [5.14] per a la utilització d'àrid reciclat 
procedent de formigó (Tipus II, GBSB II respectivament) o de barreja d'àrid natural i 
àrid recic lat (Tipus III), estableixen com coeficients de correcció els valors 1,5 i 1,0 
respectivament per a la retracció del formigó reciclat a partir del convencional de 
referència Els tipus d'àrids reciclats estan definits a l'apartat 3.2.2.  

Les recomanacions d'Holanda [6.15] per a la utilització d'àrid reciclat estableixen uns 
coeficients similars, classificant-los en funció de la resistència del formigó. En aquest 
cas s'aplica per a formigons de classe resistent (en proveta cúbica) fins a B22,5 un 
coeficient de 1,35 i per a formigons de classes resistents fins a B45 de 1,55.  

Els coeficients especificats per les diferents normatives es resumeixen en la taula 5.9.  

Procedència Tipus d’àrid reciclat utilitzat Coeficient 

GBSB I 2,00 
GBSB II 1,50 Bèlgica 
Mescla 1,00 
Tipus I 2,00 
Tipus II 1,50 Rilem 
Tipus III 1,00 

100% AG reciclat i augment de ciment en 40 kg/m3 1,35 

100% AG reciclat i augment de ciment en 50 kg/m3 1,55 Holanda 

Mescla 1,00 

Taula 5.9: Coeficients a aplicar en valors característics de retracció. 

5.2.3 Resultats obtinguts 

Els assajos de retracció s’han portat a terme d’acord amb la norma UNE-83-318-94 
“Determinació dels canvis de longitud”, utilitzant probetes prismàtiques de 7,5 x 28,5 
cm. El curat s’ha realitzat durant 28 dies a càmara humida.  

Les condicions de manteniment han estat de temperatura pràcticament constant a 20 ºC i 
humitat relativament variable.(Les probetes s’han conservat a l’interior d’una sala del 
laboratori però sense control directe de condicions de temperatura i humitat).  

La consistència dels formigons pràcticament no va variar en cap d’ells resultant al 
voltant dels 6cm de valor del con d’Abrams.  

Els valors de granulometria, tamany màxim i condicions d’humitat dels àrids es troben 
especificades al capítol 3 “Propietats dels àrids” 
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Imatge 5.2: Detall d’aparell de mesura de longitud i barra patró 

Els resultats de la retracció per a cadascún dels tipus de formigó i cadascuna de les 
seves repliques objecte d’anàlisis es poden consultar a “Annex 1. Resultats de l’assaig 
de retracció” . 

A continuació, a la gràfica 5.12, es mostra una comparativa dels valors mitjans de tots 
els resultats de retracció corresponents als 3 tipus de formigó: 
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Gràfica 5.12 : Comparativa resultats retracció 
 
Com es pot obsevar, durant el procés de curat a la cambra humida les variacions de 
longitud resulten insignificants en tots els casos. A partir d’aquest punt, tots augmenten 
de forma exponencial per arribar després a un període estacionari al voltant dels 50 dies. 
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Pel que fa als diferents formigons, no s’observen diferències entre els resultats del 
formigó de control i els resultats del formigó amb substitució d’un 20% d’àrid gros. El 
formigó amb substitució d’un 20% sobre el total d’àrid registra unes variacions de 
longitud superiors, en concret un 33% més grans respecte les que registra el formigó de 
control.  
 
5.3 DENSITAT I POROSITAT 
 
5.3.1 Aspectes generals 

La densitat del formigó és inferior a la d'un formigó convencional a causa de la menor 
densitat que presenta l'àrid reciclat. Aquests valors suposen una reducció respecte al 
formigó de control entre un 4% i un 15% quan s'utilitza un 100% d'àrid reciclat, i entre 
un 1% i un 5% quan el percentatge d'àrid és inferior al 50%.  

        
Gràfica 5.6: Relació densitat-percentatge de reducció respecte formigó control [5.24] 

5.3.2 Aspectes normatius 

El “Comité Eurointernacional del Formigó” estableix una classificació dels formigons 
segons la seva densitat, anomenant: 

- Formigons normals si la densitat està compresa entre 2000-2800 kg/m3 
- Formigons lleugers si la seva densitat es < 2000 kg/m3 
- Formigons pesats si la seva densitat es > 2800 kg/m3 

5.3.3 Resultats obtinguts 

Per a la determinació dels valors de densitat i porositat dels diferents tipus de formigó 
s’han sotmès a anàlisi 6 mostres de cada un, les mateixes sobre les que s’ha realitzat 
l’assaig de succió. Per al càlcul dels resultats s’han utilitzat les seguents expressions, 
d’acord amb la normativa UNE 83312:1990 “Assajos al formigó endurit. Determinació 
de la densitat” : 
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Porositat: 2 3

2 1

100*( )
( )

M M
M M

ε
−

=
−

 (% en volum) [5.1] 

Densitat Bulk en sec: 3

2 1( )
w

R
M

M M
ρ

ρ
×

=
−

 en gr/cm3 [5.2] 

Densitat saturada superficie seca: 2

2 1( )
w

sss
M

M M
ρ

ρ
×

=
−

 en gr/cm3 [5.3] 

On: 

M1 (g) : Pes submergit de la mostra                                                                                 
M2 (g) : Pes saturat amb superfície seca de la mostra                                                      
M3 (g) : Pes sec de la mostra (assecat a 105ºC a l’estufa fins massa constant)                             
?w (gr/cm3) : densitat de l’aigua a la temperatura de la mesura del pes submergit. 

FORMIGÓ DE REFERÈNCIA 

Replica 1 

M1 (g) 558,1 M2 (g) 950,5 M3 (g) 905,8 
e (%) 11,39 ?R (g/cm3) 2,308 ?sss (g/cm3) 2,422 

Replica 2 

M1 (g) 547,6 M2 (g) 939,0 M3 (g) 890,6 
e (%) 12,37 ?R (g/cm3) 2,275 ?sss (g/cm3) 2,399 

Replica 3 

M1 (g) 546,9 M2 (g) 938,9 M3 (g) 888,3 
e (%) 12,91 ?R (g/cm3) 2,266 ?sss (g/cm3) 2,395 

Replica 4 

M1 (g) 552,0 M2 (g) 946,0 M3 (g) 899,8 
e (%) 11,73 ?R (g/cm3) 2,284 ?sss (g/cm3) 2,401 

Replica 5 

M1 (g) 550,1 M2 (g) 942,7 M3 (g) 891,5 
e (%) 13,04 ?R (g/cm3) 2,271 ?sss (g/cm3) 2,401 

Replica 6 

M1 (g) 548,4 M2 (g) 939,4 M3 (g) 890,0 
e (%) 12,63 ?R (g/cm3) 2,276 ?sss (g/cm3) 2,403 
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Llavors, podem adoptar com a resultats de control els següents: 

e (%) 12,34 ?R (g/cm3) 2,280 ?sss (g/cm3) 2,404 

FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE L’ÀRID GROS 

Replica 1 

M1 (g) 533,5 M2 (g) 915,9 M3 (g) 866,8 
e (%) 12,84 ?R (g/cm3) 2,267 ?sss (g/cm3) 2,395 

Replica 2 

M1 (g) 537,5 M2 (g) 921,7 M3 (g) 875,8 
e (%) 11,95 ?R (g/cm3) 2,280 ?sss (g/cm3) 2,399 

Replica 3 

M1 (g) 529,9 M2 (g) 910,2 M3 (g) 860,7 
e (%) 13,02 ?R (g/cm3) 2,263 ?sss  (g/cm3) 2,393 

Replica 4 

M1 (g) 531,0 M2 (g) 911,2 M3 (g) 863,8 
e (%) 12,47 ?R (g/cm3) 2,272 ?sss (g/cm3) 2,397 

Replica 5 

M1 (g) 532,0 M2 (g) 914,8 M3 (g) 866,9 
e (%) 12,51 ?R (g/cm3) 2,265 ?sss (g/cm3) 2,390 

Replica 6 

M1 (g) 535,0 M2 (g) 914,3 M3 (g) 868,1 
e (%) 12,18 ?R (g/cm3) 2,289 ?sss (g/cm3) 2,410 

Llavors, podem adoptar com a resultats per al formigó amb substitució d’un 20% s/G 
els següents: 

e (%) 12,49 ?R (g/cm3) 2,272 ?sss (g/cm3) 2,397 

FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE EL TOTAL D’ÀRID 

Replica 1 

M1 (g) 548,8 M2 (g) 948,8 M3 (g) 903,2 
e (%) 11,40 ?R (g/cm3) 2,258 ?sss (g/cm3) 2,372 
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Replica 2 

M1 (g) 541,3 M2 (g) 932,0 M3 (g) 888,2 
e (%) 11,21 ?R (g/cm3) 2,273 ?sss (g/cm3) 2,385 

 

Replica 3 

M1 (g) 564,0 M2 (g) 974,5 M3 (g) 927,5 
e (%) 11,45 ?R (g/cm3) 2,259 ?sss (g/cm3) 2,374 

Replica 4 

M1 (g) 563,7 M2 (g) 975,0 M3 (g) 928,2 
e (%) 11,38 ?R (g/cm3) 2,257 ?sss (g/cm3) 2,371 

Replica 5 

M1 (g) 530,9 M2 (g) 921,3 M3 (g) 875,3 
e (%) 11,78 ?R (g/cm3) 2,242 ?sss (g/cm3) 2,360 

Replica 6 

M1 (g) 535,1 M2 (g) 924,5 M3 (g) 877,9 
e (%) 11,97 ?R (g/cm3) 2,254 ?sss (g/cm3) 2,374 

Llavors, podem adoptar com a resultats per al formigó amb substitució d’un 20% s/G 
els següents: 

e (%) 11,53 ?R (g/cm3) 2,257 ?sss (g/cm3) 2,373 

Si s’analitzen els resultats obtinguts, es pot constatar que no s’observen diferències 
apreciables pel que fa a densitat i porositat per a cap dels formigons objecte d’estud i. 

5.4 SUCCIÓ 
 
5.4.1 Aspectes generals 

La succió capil·lar és un cas especial de transport la força impulsora del qual la 
constitueix la tensió superficial de l'aigua actuant sobre la xarxa de capil·lars del 
formigó. Es tracta d'un fenomen que es produeix en les estructures parcialment 
saturades sotmeses a cicles d’humectació i assecat, com per exemple estructures 
exposades a l'aigua de pluja o en contacte freqüent amb aigua. Aquest mecanisme de 
transport està directament vinculat amb l'estructura porosa del formigó, més 
específicament amb la distribució i conectivitat dels porus capil·lars. 

L'assaig de succió capil·lar constitueix una metodologia pràctica i de fàcil realització per 
a quantificar aquest fenomen. Mitjançant el mateix, s'obtenen dos paràmetres de 
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caracterització, la capacitat i la velocitat de succió capil·lar. La primera representa la 
quantitat d'aigua per unitat d'àrea que és capaç d'absorbir la mostra sota assaig fins a 
arribar a una constància de massa, i la segona la rapidesa a la qual l'aigua penetra en 
l'estructura porosa del formigó.  

No existeixen gaires experiències nacionals ni internacionals que analitzin el procés de 
succió capilar de formigons amb àrid reciclat enfront de formigons convencionals, però 
alguns estudis portats a terme a l’Argentina afirmen que pot observar-se que existeix 
una clara diferenciació dels paràmetres de transport per succió capil·lar (velocitat i 
capacitat) obtinguts en els formigons reciclats respecte als de control. Conforme 
s'incrementa el percentatge d'agregats reciclats augmenta l'absorció capil·lar com a 
conseqüència de la major porositat intrínseca d'aquests agregats, degut, com fora 
indicat, a la seva constitució bifàsica. S'adverteix a més que el reemplaçament del 50% 
dels agregats naturals per agregats reciclats produeix increments del 16% i 33% en la 
velocitat i capacitat de succió respectivament. Quan el reemplaçament d'agregats és del 
75% aquests paràmetres s'incrementen en un 45% i 48%, no existint pràcticament 
diferències quan el reemplaçament d'agregat s'incrementa del 75% al 100% [5.32].  

5.4.2 Aspectes normatius 

Al no existir una normativa española específica per a la realització dels assajos de 
succió capil·lar, aquests s’han portat a terme d’acord amb la normativa suïssa SIA 
162/1, en el seu apartat denominat Test nº5, corresponent a la mesura de la conductivitat 
d’aigua, on es descriu el mètode per a determinar l’absorció capil·lar d’aigua en funció 
del temps. 

La norma recomana l’ús de mostres de 50 mm de diàmetre i 50 mm d’espessor, amb 
cares completament paral·leles i espessor constant. Després d’un pre-acondicionament 
de cada mostra a 50º C durant 48 hores, es refreda a temperatura ambient en un 
dessecador. Prèviament, s’impermeabilitza circumferencialment cada una de les mostres 
per la part que estarà en contacte amb l’aigua de forma que la succió sigui 
unidireccional. Posteriorment es col·loca en aigua a un nivell de 3 mm per sobre de la 
base de la mostra i es registra la modificació de pes, Mt, respecte al pes inicial previ a 
l’inmersió M0. Es registra a t = 1, 3, 24, 48, 72 hores. 

El paràmetre més rellevant a calcular, segons aquesta norma, es l’anomenat coeficient 
de succió capil·lar (at), calculat en base a l’aigua absorbida per a un “t” determinat. 
Actualment, com a punt comparatiu, mesurat sobre probetes d’espessor 50 mm la norma 
recomana la seva evaluació a 3 i 24 hores. S’expressa com: 

0( )t
t

M M
a

A t
−

=
×

 (g/m2s1/2)        [5.4] 

On: 

Mt  (g) : Massa de la mostra a temps t                                                                                   
M0 (g) : Massa de la mostra previa a l’inmersió                                                                      
A (m2) : àrea de la superfície en contacte amb l’aigua                                                       
t (s): temps al que es pren la mesura Mt  
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5.4.3 Resultats obtinguts 

Els resultats corresponents a l’assaig de succió per a cadascún dels tipus de formigó i les 
seves repliques es poden consultar a “Annex 2. Resultats de la succió capil·lar.” 

A la gràfica 5.19 es pot veure una comparativa de tots els resultats de succió sobre el 
formigó de referència. La dispersió dels resultats resulta d’un 18%. 
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 Gràfica 5.19: Comparativa succió capilar en formigó de control 

A la gràfica 5.26 es mostra una comparativa de tots els resultats de succió sobre el 
formigó reciclat amb substitució d’un 20% sobre l’àrid gros. En aquest cas la dirpersió 
dels resultats es d’un 15%. 
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Gràfica 5.26: Comparativa succió capilar en formigó reciclat amb substitució d’un 20% d’àrid gros 

A la gràfica 5.33 s’analitzen els resultats de succió sobre el formigó reciclat amb 
substitució d’un 20% sobre el total d’àrid. Es pot veure que els resultats segueixen tots 
ells la mateixa tendència (dispersió 6%). 
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comparativa assaig succió formigó reciclat 20% s/T
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Gràfica 5.33: Comparativa succió capilar en formigó reciclat amb substitució d’un 20% sobre el total 
d’àrid 

A la gràfica 5.34 que segueix a continuació es presenta una comparativa de l’assaig de 
succió amb valors representatius per a cadascún dels diferents tipus de formigó objecte 
d’anàlisis. 
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Gràfica 5.34: Comparativa succió capilar entre els diferents tipus de formigó analitzats 

Com podem comprovar, el coeficient de succió augmenta de manera important a mesura 
que augmenta també el percentatge de reciclat, arribant a ser aquests increments de fins 
a un 56% pel que fa al formigó amb un 20% de substitució sobre el total d’àrid i de fins 
a un 38% en el formigó amb un 20% de substitució sobre l’àrid gros. Aquest augment 
de la capacitat de succió es segurament consequència de la major capacitat d’absorció 
de l’àrid reciclat respecte al convencional, i fa que s’hagi de prestar més atenció sobre 
els atacs que pugui patir el formigó a través d’aquesta via de penetració. 
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5.5 PERMEABILITAT I ABSORCIÓ 
 
5.5.1 Aspectes generals 

La presència d'aigua és el principal factor en la deterioració del formigó, amb excepció 
de la deterioració mecànica. El transport d'aigua a través del formigó ve determinat pel 
tipus, grandària, distribució i interconnexió dels porus i fisures. Aquests factors 
determinen la permeabilitat del formigó i al seu torn, aquesta condiciona decisivament 
la durabilitat. Una vegada produïda l'entrada de l'aigua des de la superfície mullada, 
aquesta circula pel formigó en funció de la seva porositat, transportant al seu torn les 
substàncies agressives dissoltes. La incorporació de l'àrid reciclat en el formigó 
representa un augment de la seva porositat, de la seva capacitat d'absorció i de la seva 
permeabilitat, encara que el resultat final depèn també de les característiques de la nova 
matriu cementitia.  

Diferents estudis [5.33][5.34][5.35] que han avaluat aquesta propietat en formigons amb 
substitució de l'àrid gros natural per àrid gros reciclat han obtingut un augment del 
coeficient d'absorció dels formigons reciclats comparats amb els formigons 
convencionals. Aquests increments depenen de la porositat de l'àrid reciclat i del 
percentatge de substitució, i poden variar entre el 15% i 70% respecte a l'absorció del 
formigó convencional (Taula 5.16).  

 Absorció (%) ? Absorció(%) 

Ref. 7.1 

Àrid fi calcari 1,1  
Àrid gros calcari 0,7  Àrids 

Àrid gros reciclat (100% formigó) 7,2  
Formigó convencional 5,2  

Formigó Formigó reciclat amb substitució 
del 100% de l’àrid gros 8,9 71 

Ref. 7.2 

Arena calcària 0,88  
Àrid gros quarcític 0,12  

Àrids Àrid gros reciclat ( 72% formigó, 
20% rocós, 6% bituminós, 2% 

ceràmic) 
6,22  

Formigó convencional 5,33  
Formigó Formigó reciclat ( 50% substitució 

de l’àrid gros) 6,17 16 

Ref. 7.22 

Àrids Àrid gros reciclat (100% formigó) 5,5  
Formigó convencional 5,2-5,6-6,0  

Formigó Formigó reciclat ( 75% substitució 
de l’àrid gros) 7,0-7,4-7,3 34-32-22 

Taula 5.16: Absorció del formigó reciclat  [5.33] [5..34] [5.35] 
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Altres estudis [5.1] han comprovat que porositat i permeabilitat augmenten amb la 
inclusió d'àrid reciclat, sent aquest efecte molt més important quan s'utilitzen a més les 
fraccions reciclades fines. L'augment de la porositat en aquests casos és de 1,5 a 2 
vegades major que la del formigó de control. La permeabilitat és de 2 a 3 vegades major 
que la del formigó de control (taula 5.17).  

Resistència 
compressió 
(N/mm2) 

Porositat (%) 
Coeficient de 

permeabilitat a 
l’aire (10-17 m2) 

Mescla a/c 

28 di 168 di 28 di 168 di 28 di 168 di 

3A 0,62 44,2 50,0 14 14 5,7 4,2 RC/100% NF 
3B 0,69 42,3 44,7 14 14 3,9 2,8 
4A 0,65 30,0 34,6 22 21 10,5 6,7 RC/100% RF 
4B 0,66 37,0 44,0 19 16 10,0 5,0 
5A 0,60 35,2 40,9 18 18 6,4 5,2 RC/50% 

RF/50% NF 5B 0,62 38,6 46,4 16 13 5,2 2,2 
6A 0,69 35,0 39,1 21 20 9,4 4,8 RC/75% 

RF/25% NF 6B 0,65 38,9 45,1 18 15 6,9 5,9 
7A 0,61 39,9 55,0 21 17 10,5 6,6 RC/90% 

RF/10% PFA 7B 0,63 53,7 63,4 15 13 7,8 6,4 
8A 0,58 48,3 62,7 17 14 5,4 5,0 RC/70% 

RF/30% PFA 8B 0,57 55,9 76,0 13 11 4,8 4,7 
9A 0,71 36,3 39,5 19 15 8,8 5,5 NC/100% RF 
9B 0,71 38,9 44,2 15 12 7,3 3,3 

10A 0,58 39,1 42,9 19 18 6,3 4,7 RC/100% 
RF+SP 10B 0,56 47,5 53,2 17 14 8,6 3,1 

control 0,62 49,8 55,9 10 8 4,3 2,1 

Taula 5.17: Porositat i permeabilitat del formigó reciclat  [5.1]  

5.5.2 Aspectes normatius 

Són limitades les normatives o recomanacions sobre formigó reciclat que estableixin 
especificacions addicionals relatives a la durabilitat del formigó. 

La RILEM [5.12] permet la utilització de formigons reciclats fabricats amb àrids 
procedents de formigó en tots els tipus d’ambients, essent necessaris assajos de gel-
desgel o reactivitat àlcali – sílice segons la classe d’exposició. 

Els assajos sobre els formigons objecte d’estudi s’han portat a terme d’acord amb la 
normativa UNE-EN-83318:1994 “Assajos de formigó. Determinació de la profunditat 
de penetració d’aigua sota pressió”. 
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5.5.3 Resultats obtinguts 

FORMIGÓ DE REFERÈNCIA 

Mostra 1: 

 

Profunditats de penetració : 

0,8 cm, 1,2cm, 0,9 cm, 1,1 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

1 cm 

Profunditat màxima de penetrció: 

1,2 cm 

 

Imatge 5.3: Permeabilitat mostra 1 formigó de referència    

Mostra 2 : 

 

Profunditats de penetració : 

1,5 cm, 2,0cm, 1,8 cm, 1,5 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

1,7 cm 

Profunditat màxima de penetrció: 

2,0 cm 

 

Imatge 5.4: Permeabilitat mostra 2 formigó de referència    
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Mostra 3 : 

 

Profunditats de penetració : 

4,3cm, 2,8cm, 3,4 cm, 3,8 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

3,6 cm 

Profunditat màxima de penetració: 

4,3 cm 

 

Imatge 5.5: Permeabilitat mostra 3 formigó de referència   

 

Els resultats de penetració de la 
mostra 3, són clarament superiors 
als de la mostra 1 i la mostra 2. 
Això es deu a l’existència d’un 
porus de grans dimensions a la cara 
superior de la mostra que permet 
que l’aigua penetri directament fins 
a gairebé 2 cm de profunditat. Si 
tenim en compte aquest aspecte, els 
resultats serien concordants amb els 
obtinguts amb les altres mostres. 

 

 

Imatge 5.6: Detall porus mostra 3 formigó de referència 
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FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE L’ÀRID GROS 

Mostra 1: 

 

Profunditats de penetració : 

3,6cm, 4,0cm, 3,4 cm, 3,6 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

3,6 cm 

Profunditat màxima de penetració: 

4,0 cm 

 

Imatge 5.7: Permeabilitat mostra 1 formigó reciclat 20% s/G 

  Mostra 2: 

 

Profunditats de penetració : 

3,5cm, 3,0cm, 3,3 cm, 4,2 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

3,5 cm 

Profunditat màxima de penetració: 

4,2 cm 

 

Imatge 5.8: Permeabilitat mostra 2 formigó reciclat 20% s/G 
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Mostra 3: 

 

Profunditats de penetració : 

3,2cm, 2,7cm, 3,5 cm, 4,4 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

3,5 cm    

 Profunditat màxima de penetració: 

4,4 cm 

                                                                                          

Imatge 5.9: Permeabilitat mostra 3 formigó reciclat 20% s/G 

FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE EL TOTAL D’ÀRID 

Mostra 1: 

 

Profunditats de penetració : 

3,8cm, 3,2cm, 3,6 cm, 4,0 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

3,7 cm 

Profunditat màxima de penetració: 

4,0 cm 

 

Imatge 5.10: Permeabilitat mostra 1 formigó reciclat 20% s/T 
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Mostra 2: 

 

Profunditats de penetració : 

3,7cm, 3,5cm, 4,0 cm, 4,3 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

3,9 cm 

Profunditat màxima de penetració: 

4,3 cm 

Imatge 5.11: Permeabilitat mostra 2 formigó reciclat 20% s/T 

Mostra 3: 

 

Profunditats de penetració : 

4,3cm, 3,4cm, 3,8 cm, 4,2 cm 

Profunditat mitjana de penetració: 

3,9 cm 

Profunditat màxima de penetració: 

4,3 cm 

Imatge 5.12: Permeabilitat mostra 3 formigó reciclat 20% s/T 

A la taula 5.18 es poden observar els resultats mitjos de l’assaig de permeabilitat per a 
cadscún dels tipus de formigó: 

 Formigó Control Formigó 20% s/G Formigó 20% s/G 

Profunditat mitjana 
de penetració (cm) 

1,35 3,50 3,80 

Profunditat màxima 
de penetració (cm) 

1,60 4,20 4,20 

Taula 5.18: Comparativa resultats permeabilitat 
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5.6 PENETRACIÓ DE CLORURS  
 
5.6.1 Aspectes generals 

Descripció de l’atac per clorurs  

L'atac per clorurs es distingeix de la resta d'atacs que sofreix el formigó pel fet que 
l'acció primària és la corrosió de les armadures i només com a conseqüència d'aquest 
procés el formigó que les envolta es veu afectat, a causa del canvi de volum que 
experimenten l'acer en la corrosió. Les fonts de les quals poden provenir els clorurs són 
variades, tant de l'interior del formigó com de l'exterior, entre les quals destaquen les 
següents [5.36]: 

- Addició CaCl2 com accelerador de presa.  

- Utilització d'aigua de mar en la barreja.  

- Contaminació dels àrids.  

- Elements situats en zona marítima.  

- Utilització de sals de desglaç.  

- Estructures en contacte amb productes químics.  

Mecanisme de corrosió de les armadures 

La corrosió de l'acer en el formigó es produeix quan existeix una diferència de potencial 
entre dos punts de l'armadura, de manera que es forma una pila electrolítica, en la qual 
l'ànode i el càtode es connecten a través de l'aigua continguda en els porus de la pasta de 
ciment hidratada. Les reaccions químiques d'oxidació que es produïxen en l'ànode i en 
el càtode de la pila electrolítica es descriuen en les equacions següents:  

- Reacció Anòdica  Fe ?  Fe2 + 2e-  

- Reacció Catòdica  2e-  +1/2 O2 +H2O ?  2(OH)-   

Les equacions anteriors ens mostren que perquè es produeixi la reacció anòdica 
d'ionització del ferro és necessària la presència d'aigua i oxigen perquè es porti a terme 
la reacció catòdica. Llavors, no hi ha corrosió si el formigó està sec (en general per sota 
d'una humitat relativa inferior al 60%) o si el formigó està submergit.  

L'òptima humitat relativa per al procés de corrosió s'estableix entre el 70% i 80%, 
reduint-se de forma notable per a humitats superiors a causa de la reducció de la difusió 
de l'oxigen a través del formigó.  

Per altra banda, es pot observar que la reacció catòdica produeix ions (OH)- pel que es 
produeixen increments locals d'alcalinitat en el càtode, pel que la capa pasivant es 
reforça en les zones catòdicas. Una vegada que s'ha produït la reacció d'oxidació i s'han 
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desprès ions Fe2+ de l'armadura, aquests queden dissolts en l'aigua continguda en els 
porus del formigó i es produïxen una sèrie de reaccions químiques que completen el 
procés de corrosió:  

Fe2 + 2(OH)- ?  Fe(OH)2  

4Fe(OH)2 + 2H2O +O2 ?  4Fe(OH)3  

2Fe(OH)3 ?  Fe2O3 • H2O + 2 H2O  

Així, l'hidròxid fèrric Fe2O3 té un volum dues vegades superior al de l'acer que 
substitueix, la qual cosa ja produeix tensions al formigó que envolta a l'armadura. No 
obstant això , quan s'hidrata i passa a la forma Fe2O3 • H2O, augmenta el seu volum fins 
a 7 vegades l'inicial de l'armadura, provocant la fisuració  del formigó i un despreniment 
del recobriment. La primera conseqüència de la corrosió de les armadures en el formigó 
és la deterioració del formigó degut que el volum dels productes de la corrosió és 
diverses vegades superior al volum de l'acer original. 

L'increment de volum provoca una fisuració característica en el formigó, paral·lela a les 
armadures, despreniments en la zona de les armadures i fins i tot el despreniment total 
del recobriment (Figura 5.1), la qual cosa facilita encara més l'acció dels agents 
agressius i l'augment de la velocitat de corrosió. La segona conseqüència que provoca la 
corrosió és la reducció en les zones anòdicas de la secció resistent d'acer, el que es 
tradueix en una disminució de la capacitat portant de l'element i una disminució de la 
seguretat. 

 

Figura 5.1 : Consequències de la corrosió de l’armadura en el formigó [5.37] 

Capa pasivant 

Les armadures embegudes en la pasta de ciment hidratat formen ràpidament i de forma 
natural una fina capa d'òxid, anomenada capa pasivant, que queda fortament adherida a 
l'acer sobre la qual es forma.  
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La capa pasivant impedeix la dissolució del Fe en les zones anòdicas, el que 
impossibilita la reacció de corrosió encara que es compleixin la resta de condicions 
necessàries, com la presència d'humitat i d'oxigen. La reacció catòdica, no obstant això, 
es pot realitzar independentment de la presència de la capa pasivant.  

La capa pasivant  es mantindrà estable, en absència de clorurs, si a l'aigua continguda en 
els porus de la pasta de ciment hidratada es manté un valor de pH superior a 12 , valor 
que s'assoleix  en un formigó sa per la presència d’àlcalis. Aquest elevat valor del pH 
disminueix només en condicions excepcionals, com en el procés de carbonatació o en 
un atac per àcids, moment en el qual la capa pasivant desapareix i s'inicia el procés de 
corrosió.  

Acció de l’ió clorur  

No obstant això, en presència de l'ió clorur, no és necessari que es produeixi una 
disminució del pH perquè es destrueixi la capa pasivant, ja que aquesta desapareix per a 
un nivell de concentració crític de Cl -, que s'estableix en termes de la relació Cl -/OH-.  

Quan la concentració de clorurs supera el 0.6% de la concentració d'hidròxids es 
comença a detectar la corrosió en les armadures. Aquesta concentració correspon al 
0.4% en pes del contingut de ciment en formigons habituals encara que depèn de les 
condicions ambientals, especialment de la humitat relativa i del grau de carbonatació del 
formigó.  

L'acció dels clorurs produeix una corrosió per picada degut al fet que la capa pasivant es 
destrueix només en petites àrees de la superfície que actuen en les zones anòdiques, 
mentre que la capa pasivante actua de càtode de la reacció (Figura 5.2).  

 

Figura 5.2: Esquema de la reacció de corrosió en presència de clorurs [5.37] 

A les zones anòdiques localitzades és on es concentra la corrosió, pel que en elles es 
produeix una reducció local molt important de la secció de l'armadura. Les reaccions 
involucrades en l'acció dels clorurs són les següents:  

2 Fe2+ + 2Cl-  ?  FeCl2  

FeCl2 + 2H2O ?  Fe(OH)2+ 2HCl 
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Es pot observar com l'ió clorur, a part de destruir la capa pasivant, actua només de 
catalitzador de la reacció de corrosió ja que no es consumeix en la reacció, encara que 
en una etapa intermèdia s'hagi format clorur de ferro.  

Fixació de l’ió clorur 

No obstant això, no tots els clorurs presents en el formigó són rellevants de cara a la 
corrosió, ja que part d'ells es combina químicament amb el ciment i queden incorporats 
als productes d'hidratació.  

La principal forma de combinació dels ions clorur és reaccionant amb el C3A per a 
formar el cloraluminat càlcic 3CaO•Al2O3•CaCl2•10H2O, anomenat comunament Sal de 
Friedel, encara que també pot combinar-se amb el C4AF formant un clorferrat càlcic 
3CaO•Fe2O3•CaCl2•10H2O.  
 
Els clorurs que resten sense combinar amb el C3A, anomenats clorurs lliures, són els 
que queden disponibles per a la reacció de corrosió de les armadures Per tant, es podria 
deduir que la forma d'aconseguir combinar el major nombre d'ions clorur seria 
augmentant el contingut de C3A en el ciment i la quantitat de ciment del formigó.Però 
això és correcte per als clorurs que estan presents en el formigó durant la barreja, perquè 
es poden combinar ràpidament amb el C3A, però no per a aquells clorurs que penetren 
de l'exterior, que es combinen amb menor facilitat.  
 
La carbonatació del formigó té un efecte molt desfavorable, ja que allibera els clorurs 
que havien estat combinats prèviament, augmentant la seva concentració en l'aigua 
intersticial. Aquest fet, unit a la disminució del pH que es produeix en la carbonatació, 
fa que s'incrementi de forma dràstica el risc de corrosió de les armadures. A més, un 
elevat contingut en C3A en el ciment tampoc és desitjable ja que el formigó és més 
susceptible a l'acció dels sulfats, que per altra banda descomponen el cloroaluminat 
cálcic, alliberant els clorurs fixats i augmentant el risc de corrosió. Per aquest motiu les 
Normatives limiten el contingut de C3A en els ciments.  
 
Mecanismes d’entrada de l’ió clorur  
 
L'entrada de l'ió clorur en el formigó es realitza principalment per difusió en els porus 
plens d'aigua, però la seva modelització és complicada ja que no existeix un front 
d'avanç com pot passar amb la carbonatació, sinó que es produeix un augment gradual 
de la concentració en el temps i amb la profunditat. La forma habitual de modelitzar la 
difusió és mitjançant la Segona Llei de Fick:  
 

2

2c

d Cl d Cl
D

dt dx

− −      = ×          [5.5] 

 
On:  
 
[Cl-]: és la concentració d'ió clorur a la profunditat x en el temps t.  
Dc: és el coeficient de difusió.  
 
La solució exacta d'aquesta equació és la següent:  
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( )
( )

max

max min 4
d

c

C C x
erf

C C D t

 −
=  

− × ×  
       [5.6] 

 
On:  
Cmax: concentració d'ió clorur en la superfície.  
Cd: concentració d'ió clorur a certa profunditat.  
Cmin: concentració d'ió clorur del formigó sense atacar.  
erf: funció d'error.  
 
La determinació de Cmax és difícil ja que la concentració de clorurs en la superfície és 
molt variable segons les condicions ambientals a les quals es troba el formigó  

Però el transport per difusió no és l'únic mecanisme d'entrada dels clorurs en el formigó, 
sobretot a la zona propera a la superfície, on tenen gran importància els fenòmens de 
succió capil·lar.  

Els cicles de mullat i assecat a la superfície del formigó amb aigua contenint clorurs 
produïxen un augment de la concentració d'aquests en la superfície. A l'inici de l’etapa 
de mullat, una quantitat important dels clorurs continguts en l'aigua entra en el formigó 
per succió capil·lar i durant el període d’assecat romanen en els porus del formigó 
després de l'evaporació de l'aigua. Aquest procés cíclic produïx un augment 
considerable de la concentració de clorurs en el formigó.  

Factors que influeixen en els mecanismes d’entrada dels clorurs  

Com ja s'ha comentat, la forma d'entrada principal dels clorurs en el formigó és per 
difusió a través dels porus plens d'aigua, pel que la forma d'impedir l'entrada fins 
l’armat del formigó és mitjançant la reducció de la porositat del formigó i l'augment de 
l'espessor del recobriment.  

Espessor del recobrimet  

La penetració dels clorurs en l'interior del formigó segueix una llei segons l'arrel 
quadrada del temps. Això suposa que davant una disminució del recobriment a la 
meitat, les condicions de concentració de clorurs en l'armadura perquè es produeixi la 
corrosió s'hi arriba en una quarta part del temps. 

Permeabilitat del recobriment 

La relació aigua/ciment és determinant en la permeabilitat del formigó ja que la 
porositat capil·lar es forma per l'evaporació de l'aigua que no reacciona en el procés 
d'hidratació del ciment. Relacions a/c superiors a 0.6 augmenten considerablement la 
porositat capil·lar del formigó. També el curat influeix de forma decisiva ja que un 
assecat prematur de la superfície pot provocar una interrupció de la reacció d'hidratació, 
el que es tradueix en un augment de la permeabilitat.  
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Contingut de ciment 

L'increment del contingut de ciment es tradueix, com ja s'ha comentat, en una major 
capacitat de combinació dels clorurs, però no influeix de forma tan decisiva com la 
relació aigua/ciment ja que els clorurs procedents de l'exterior es combinen amb menor 
facilitat.  

Condicions ambientals 

En ambients molt secs, amb humitats relatives inferiors al 60%, el risc de corrosió és 
baix ja que està impedit per la falta d'aigua que permet la reacció electrolítica. 
Igualment, en ambients saturats d'aigua, la reacció electrolítica s'impedeix per l'absència 
d'oxigen, encara amb presència elevada de clorurs. Les condicions més favorables per a 
la corrosió de l'acer de les armadures es produïxen en cicles de mullat-assecat en 
combinació amb elevades temperatures, ja que augmenta la cinètica de totes les 
reaccions químiques involucrades. 

L’atac per clorurs al formigó reciclat 

La penetració de l'ió clorur en el formigó reciclat té lloc a través del morter nou, la zona 
de transició entre pasta nova – àrid reciclat i a través del morter vell. És obvi que si es 
disminueix la permeabilitat de qualssevol dels tres medis disminuirà la facilitat de 
penetració dels clorurs.  

A la Gràfica 5.35 [5.35] s'observa que per a una substitució total de l'àrid (tant gruixut 
com àrid fi), el coeficient de difusió del formigó reciclat pot arribar a valors fins a de el 
doble pel que fa al formigó convencional (1,00 – 0,48*10-12 m/s respectivament). Quan 
només se substitueix l'àrid gros, els increments arriben al 30% (0,64*10-12 m/s) 

 
Gráfica 5.35: Permeabilitat als clorurs del formigó reciclat per a diferents tamanys d’àrids [5..35]. 

 
Altres autors han obtingut resultats similars [5.38] concloent que la permeabilitat a l'ió 
clorur en els formigons amb grava i sorra reciclades és molt major que la del formigó 
convencional, sent encara major en els formigons reciclats fabricats amb àrids de menor 
qualitat (Gràfica 5.36).  
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N (formigó convencional)    R1(8,30-4,25)  R2 (12,28-4,86)  R3(13,10-6,80)  N(2,11-0,70) 

La 1a xifra correspon a l’absorció de la fracció fina i la 2a a la de la fracció grossa 
 

Gráfica 5.36: Perfil de clorurs a l’interior del formigó [5.38] . 

Altres estudis, no obstant això, han obtingut que el procés de difusió de clorurs en el 
formigó reciclat en ambient marí (fins a l'edat d'assaig realitzada, de 180 dies), és 
similar al del formigó convenc ional, fins i tot per a percentatges de substitució del 75% 
[5.39] . Els resultats obtinguts en aquest estudi es recullen el la Gràfica 5.37.  

 
 

Gráfica 5.37: Perfil de clorurs a l’interior del formigó [5.39] . 

Encara que no s'han localitzat estudis que avaluïn el comportament enfront de la 
penetració de clorurs de formigons amb reduïts percentatges d'àrid gros reciclat (20%), 
és previsible que sigui pràcticament similar al dels formigons convencionals, igual que 
succeïx amb altres propietats com l'absorció o la permeabilitat del formigó reciclat.  
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Aquesta manca d’estudis i l’existència d’alguns experiments amb resultats 
contradictoris, fa que aquest sigui un dels temes més importants objecte d’estudi en el 
present treball. 

5.6.2 Aspectes normatius 

No existeixen normatives que regulin la determinació dels coeficients de difusió de 
clorurs. En aquest cas s’ha utilitzat el mètode que proposen M.Castellote, C. Andrade i 
C. Alonso des de l’Institut de la Ciència de la Construcció “Eduardo Torroja” i 
anomenat “Mètode Multi-Règim: Mesura dels coeficients de difusió de clorurs en règim 
estacionari i no-estacionari mitjançant el controls dels canvis de conductivitat dins la 
cel·la anòdica”. 

L’assaig consisteix en l’aplicació d’un voltatge de 12V a les mostres objecte d’estudi 
(de dimensions aproximades de 7,5 cm de diàmetre i 1 cm d’espessor) col·locades dins 
d’unes cel·les amb dos compartiments, separats unicament per la mostra, ambdós d’un 
volum aproximat de 0,5 litres, i inicialment plens d’una banda amb solució d’ NaCl  en 
concentració 1 M (càtode) i d’altra banda amb aigua destil·lada (ànode). L’electrode 
negatiu s’instal·la en el compartiment de la solució mentre que l’electrode positiu 
s’instal·la al compartiment de l’aigua destil·lada, llavors, la diferència de potencial força 
els electrons a migrar a través de la mostra cap a l’altre compartiment. 

La periòdica mesura de la conductivitat al compartiment anòdic permet determinar, a 
través d’una correlació experimental, el contingut de clorurs. Des del flux de clorurs a 
través de la mostra, i coneixent la diferència de potencial durant el període estacionari a 
més de la mitjana de temperatura de l’assaig, es pot calcular el coeficient de difusió de 
clorurs en règim estacionari. 

Per al càlcul del coeficient de difusió en règim no estacionari, es necessari determinar el 
temps per al qual els ions clorur estableixen un flux constant. Aquest temps s’anomena 
time- lag. 

Prèviament al montatge de l’assaig, les mostres són pre-acondicionades durant 3 hores a 
una cambra de buit seguit de 18 hores submergides en aigua destil·lada per aconseguir 
un nivell de saturació del 100%. 

A la imatge 5.13 es pot visualitzar un montatge típic de l’assaig: 



Capítol 5                                                                                                                            Propietats del formigó reciclat 

 82 

 

Imatge 5.13: Assaig de difusió de clorurs. 

A continuació es descriuen les equacions que permeten el càlcul del contingut de 
clorurs, el coeficient de difusió en règim estacionari i el coeficient de difusió en règim 
no-estacionari: 

Contingut de clorurs 

25( ) ( 1,71 11,45 ) aCl mmol C V− = − + × ×       [5.7] 

On:                                                                                                                                      

C25 (mS/cm) : valor de conductivitat a 25ºC                                                                     
Va (l): es el volum inicial a l’ànode 

Coeficient de difusió en règim estacionari Ds 

2

0

( / ) Cl
s

J RTl
D cm s

zFC γ
=

∆Φ
        [5.8] 

3
2

( )

( ) 10
( / ) ssf ssi

Cl
ss f i

mmol mmol
J mol cm s

S t

−

−

− ×
=

×
      [5.9] 

On:                                                                                                                                          

JCl (mol/cm2s): Flux de clorurs a través de la mostra durant el període estacionari            
S (cm2) : Superfície de la mostra exposada a la solució de clorurs                                      
t (s) : temps de duració del període estacionari                                                                  
R : constant dels gasos perfectes (1,9872 cal/molK)                                                             
T (K) : Mitjana de temperatura durant l’assaig                                                                       
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l (cm) : espessor de la mostra                                                                                                           
z : valència de l’ió clorur (1)                                                                                                
F : Constant de Faraday (23060 cal/Veq)                                                                              
C0 : Concentració de la solució inicial al càtode (1 M)                                                        
? : Coeficient d’activitat de la solució al càtode (0,657)                                                       
?F (V) : Increment de voltatge efectiu entre la mostra durant el període estacionari 

Coeficient de difusió en règim no-estacionari Dns 

2
2

2

2 ( 2)
( / )ns

l
D cm s

υ
τυ

−
=  

( )ze
kT

τυ
∆Φ

=  

On:                                                                                                                                        

z : valència de l’ió clorur (1)                                                                                                            
e : càrrega de l’electró (1,6*10-19 C)                                                                                             
( ? F )t  (V) : Increment de voltatge efectiu entre la mostra fins el time-lag                             
k : Constant de Boltzmann (1,38*10-23 J/K)                                                                                  
T (K) : Mitjana de temperatura durant l’assaig                                                                                   
l (cm) : espessor de la mostra                                                                                               
t (s) : time- lag de l’assaig. Obtingut a partir d’una correlació lineal de les dades del 
període estacionari, calculant el temps pel qual la concentració de clorurs en l’ànode es 
igual a zero.                                                                                                                                                                                                                                                            

5.6.3 Resultats obtinguts 

Els resultats individuals, càlculs i coeficients de l’assaig de difusió de clorurs per a totes 
les mostres i cada tipus de formigó estan expressats a “Annex 3. Resultats de la difusió 
de clorurs” 

FORMIGÓ DE REFERÈNCIA 

A la gràfica 5.50 que es mostra a continuació es pot observar el perfil de clorurs de totes 
les mostres corresponents al formigó reciclat. La dispersió dels resultats es d’un 6% : 
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comparativa evolucio clorurs en formigo referencia
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Gráfica 5.50: Comparativa evolució de clorurs al formigó de referència 

Llavors, establint un anàlisis dels diferents resultats obtinguts, podem establir el time-
lag (temps límit en el qual es pot seguir considerant que la concentració de clorurs a 
l’ànode es zero)  

t : 65,44 hores. 

Seguint amb la mateixa linia es pot determinar el coeficient de difusió de clorurs en 
règim estacionari per al formigó de control o referència: 

Ds : 3,642E-08 cm2/s  

Resultat d’acord amb el rang de valors de coeficients de difusió en règim estacionari 
expressats anteriorment. 

Per últim es determina el valor que s’estimaria per al coeficient de difusió en règim no-
estacionari en el formigó control: 

Dns : 8,565E-08 cm2/s 

No s’han trobat rangs de valors pel que fa al coeficient de difusió de clorurs en règim 
no-estacionari en formigons convencionals, però analitzats el conjunt de resultats no es 
pot més que pensar que són valors que no presenten cap tipus d’anomalia respecte a 
qualssevol altre tipus de formigó sense condicionants especials. 

FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE L’ÀRID GROS 

A la gràfica 5.63 es poden observar els resultats conjunts de la difusió de clorurs en el 
formigó amb substitució d’un 20% d’àrid gros. Com es pot comprovar els resultats 
s’ajusten be a la tendència de la corba i no presenten dispersió significativa (3%). 
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Gráfica 5.63: Comparativa evolució de clorurs al formigó reciclat amb substitució d’un 20% d’àrid gros 

Llavors, establint un anàlisis dels diferents resultats obtinguts, podem establir el time-
lag , que es pot interpretar també com el temps que tarden els clorurs a traspassar la 
mostra objecte de l’assaig 

t : 63,22 hores. 

Es pot constatar que el time-lag es lleugerament inferior en aquest formigó respecte al 
convencional de referència. 

Seguint amb la mateixa linia es pot determinar el coeficient de difusió de clorurs en 
règim estacionari per al formigó reciclat amb substitució d’un 20% d’àrid gros: 

Ds : 5,253E-08 cm2/s  

En aquest cas, el coeficient de difusió de clorurs augmenta respecte al formigó de 
control en un percentatge d’un 30%, increment que supera les previsions inicials segons 
les quals el coeficient de difusió s’hauria de mantenir estable a l’incorporar un 
percentatge baix de reciclat. 

Per últim es determina el valor que s’estimaria per al coeficient de difusió en règim no-
estacionari en el formigó control: 

Dns : 9,144E-08 cm2/s 

En aquest cas, l’increment respecte als resultats obtinguts en el formigó de control es 
només d’un 6%. 
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FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE EL TOTAL D’ÀRID 

A la gràfica 5.72 es poden observar els resultats conjunts de difusió de clorurs 
corresponents al formigó reciclat amb substitució d’un 20% sobre el total d’àrid. En 
aquest cas, de les 6 mostres inicials objecte d’anàlisis s’han descartat la mostra 1.1 i la 
mostra 3.2 per presentar uns resultats totalment en desacord amb la tendència habitual.  
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Gráfica 5.72: Comparativa evolució de clorurs al formigó reciclat amb substitució d’un 20% sobre total. 

Es pot determinar ara el time- lag corresponent al formigó reciclat amb substitució d’un 
20% sobre el total d’àrid. 

t : 54,62 hores. 

Es pot constatar que el time-lag es clarament inferior en aquest formigó respecte al 
convencional de referència. 

Seguint amb la mateixa linia es pot determinar el coeficient de difusió de clorurs en 
règim estacionari per al formigó reciclat amb substitució d’un 20% d’àrid gros: 

Ds : 8,978E-08 cm2/s  

En aquest cas, el coeficient de difusió de clorurs augmenta respecte al formigó de 
control en un percentatge d’un 146%, increment que resulta preocupant. 

Per últim es determina el valor que s’estimaria per al coeficient de difusió en règim no-
estacionari en el formigó control: 

Dns : 9,293E-08 cm2/s 
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En aquest cas el valor del coeficient de difusió en règim no-estacionari pràcticament no 
varia respecte el formigó de control, sent només un 8% superior. 

5.7 COMPARATIVA DE RESULTATS 

A la taula 5.18, es presenten els resultats de tots els assajos i que resulten representatius 
per a cada tipus de formigó: 

TIPUS DE FORMIGÓ 

ASSAIG 
Control 

Amb 20% 
reciclat 

s/G 

? sobre F. 
Control 

(%) 

Amb 20% 
reciclat 

s/T 

? sobre F. 
Control 

(%) 

Resistència a 
compressió (MPa) a 28 

dies 
43,9 39,8 -9% 34,4 -22% 

Retracció (?  longitud 
en %) a 70 dies 1,46 1,40 -4% 1,94 33% 

Densitat (gr/cm3) a 28 
dies 2,404 2,397 -0,3% 2,373 -1,3% 

Porositat (%) a 28 dies 12,34 12,49 1,21% 11,53 -6,5% 

Succió capilar “a” 
(gr/m2) a 24 hores 913,5 1326,3 45% 1508,8 65% 

Profunditat mitja 
(cm) a 28 dies 1,35 3,5 159% 3,8 181% 

Pe
rm

ea
bi

lit
at

 

Profunditat 
màxima (cm) a 

28 dies 
1,6 4,2 162% 4,2 162% 

Regim no-
estacionari Dns 

(cm2/s) a 28 dies 
8,56E-08 9,14E-08 6% 9,29E-08 8% 

Time lag (hores) 
a 28 dies 65,44 63,22 -3% 54,62 -17% 

D
if

us
ió

 d
e 

cl
or

ur
s 

Regim 
estacionari Ds 

(cm2/s) a 28 dies 
3,64E-08 5,25E-08 30% 8,98E-08 146% 
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6 CONCLUSIONS 

El primer aspecte important a fer notar són les diferències que s’observen a la 
granulometria obtinguda de l’àrid reciclat respecte la de l’àrid de Marina Seca, sobretot 
pel que fa al contingut de fins inferior a 2mm, ja que els valors obtinguts per 
l’elaboració del present estudi són 10 vegades superiors als resultats de la granulometria 
original de Marina Seca. Tot i tractar-se d’exactament el mateix àrid, aquestes 
diferències s’explicarien pel fet que els processos de transport i manipulació fan que es 
desprenguin petites fraccions de morter adherides a l’àrid, passant a formar part de la 
fracció denominada àrid fi.  

Al llarg d’aquest estudi ja s’ha pogut constatar la importància de l’àrid fi reciclat en 
relació a les propietats que posseirà el formigó resultant, per tant aquest fet ens ha de 
posar en entredit que els resultats obtinguts puguin ser traslladats directament al 
formigó de Marina Seca. A més a més, la inspecció visual d’una mostra del formigó 
utilitzat per a la realització de l’esmentada estructura fa difícil que es pugui afirmar que 
el contingut d’àrid reciclat utilitzat realment sigui d’un 20% de substitució sobre el total 
d’àrid.  

Tot i així, l’anàlisis comparatiu amb tres tipus de formigons, un d’ells amb 
característiques molt similars al de l’estructura de Marina Seca si que permet determinar 
les linies generals del comportament d’aquest formigó.  

A continuació es detalla un anàlisis per a cadascún dels assajos realitzats: 

Resistència a compressió 

Els resultats de resistència a compressió disminueixen a mesura que augmenta el 
percentatge de reciclat, igualment que en la majoria d’experiències existents, i ja s’ha 
constat també la susceptibilitat dels resultats de resistència a compressió al contingut de 
fins reciclats. El fet que el contingut de fins de l’àrid sigui considerable fa que els 
resultats disminueixin de manera més significativa, ja que podíem parlar d’un formigó 
resisten classe H-35 pel que fa al formigó de control i al formigó amb 20% de 
substituc ió sobre l’àrid gros i d’un H-30 (disminució d’una categoria resistent) per al 
formigó amb un 20% de substitució sobre el total d’àrid.  

Retracció 

La retracció del formigó es també molt susceptible al contingut de fins reciclats, fet que 
fa que també augmenti la retracció a mesura que augmenta el percentatge de reciclat. 

Densitat i porositat 

Els resultats de densitat i porositat dels formigons reciclats respecte al convencional de 
referència no presenten canvis significatius, ja que la densitat de l’àrid reciclat només és 
lleugerament inferior a la de l’àrid convencional. El fet que el resultat de la porositat del 
formigó amb més quantitat de reciclat sigui inferior al convencional no es coherent amb 
el que cabria esperar i podria ser inherent a errors en el procediment d’assaig o també 
degut a un procés de compactació del formigó fresc més enèrgic. 
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Succió capilar 

Els augments de la capacitat de succió que es detecten a mesura que augmenta el 
contingut de reciclat són deguts a la major porositat de l’àrid reciclat i associats també a 
l’empitjorament de la qualitat del morter per la presència d’un major contingut de fins 
reciclats. 

Permeabilitat 

Per a la justificació de l’augment de la penetració d’aigua en els formigons amb més 
contingut de reciclat es poden utilitzar les mateixes consideracions que a l’assaig de 
succió capilar. 

Difusió de clorurs 

Els coeficients de difusió de clorurs en règim no-estacionari presenten poca variació pel 
que fa als formigons reciclats respecte el convencional de referència, i aquest fet es 
important perquè es aquest coeficient el que determina la capacitat d’iniciar l’atac, i 
aquesta fase correspondria a una bona part de la vida útil de les estructures, fet que ha 
estat coherent amb els resultats dels time-lags obtinguts (que podríen associar-se als 
tems d’inici de l’atac en règim estacionari). Tot i així es detecten increments molt 
importants en el coeficient de difusió en règim estacionari a mesura que augmenta el 
percentatge de reciclat, fet que indica que una vegada iniciat l’atac, la seva progressió 
seria molt més ràpida, quant més ràpida com major sigui el percentatge d’àrid reciclat 
incorporat. Aquest fet es molt important perquè indica que si una estructura pateix un 
atac d’aquest estil, el temps de reacció per solucionar el problema seria inferior en els 
cas de que aquesta estés formada a partir de formigons reciclats. 

En linies generals podem dir que el formigó amb substitució d’un 20% d’àrid gros 
presenta diferències poc significatives en les propietats analitzades respecte el 
convencional de referència, fet coherent amb la majoria d’experiències nacionals i 
internacionals i que moltes normatives han recollit en la forma de permetre la utilització 
de formigons reciclats amb aquest percentatge de substitució per a tot tipus d’usos i 
sense limitacions de classe resistent. Percentatges més grans de substitució com ara un 
20% sobre el total d’àrid impliquen disminucions de les propietats més significatius i fa 
que els seus possibles usos hagin de ser analitzats més detalladament i complementats 
amb els assajos pertinents. 

Un altre aspecte important recau en el fet que les propie tats que resulten més afectades 
pel contingut d’àrid reciclat són les relacionades amb la durabilitat del formigó. Així 
com en les propietats físiques de resistència a compressió, retracció, densitat i porositat 
les variacions no superen el 30% en els casos més desfavorables, en la succió s’arriben a 
tenir variacions del 65%, de fins al 180% en la permeabilitat i de fins al 150% en els 
coeficients de difusió en règim estacionari. Aquest fet indica que el formigó reciclat es 
més susceptible en termes de durabilitat i, donat que la quantitat d’àrid reciclat es 
insuficient per cobrir tota la demanda de formigó, fa que sigui menys recomanable la 
seva utilització en ambients d’exposició agressius. 
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7 FUTURES LINIES D’INVESTIGACIÓ 

D’acord amb les consideracions exp ressades en el capítol anterior, es fa pal·lesa la 
necessitat de continuar les investigacions dels aspectes de durabilitat dels formigons 
reciclats. Més concretament, seria convenient determinar exactament la influència del 
reciclat en propietats com la difusió de clorurs. A partir de l’elaboració de diferents 
formigons amb diferents percentatges d’àrid gros i àrid fi reciclat però d’una mateixa 
classe resistent i sotmetrel’s a un procés d’anàlisi similar al portat a terme en el present 
estudi. 

Un altre aspecte que s’ha revelat important en l’elaboració d’aquest treball ha estat la 
quantitat de fins que es pot arribar a desprendre de l’àrid reciclat, en els seus processos 
de manipulació i transport. Ja s’ha comentat en diverses ocasions l’importància de l’àrid 
fi reciclat en les propietats del formigó resultant. Per tant s’estima necessaria una 
valoració de la quantitat màxima de morter adherit que es pot desprendre, ja que aquest 
introdueix errors en la determinació de la granulometria, la posterior dosificació del 
formigó i per tant amb afectació a les propietats físiques i de durabilitat del formigó 
resultant. 
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RESULTATS RETRACCIÓ FORMIGÓ DE REFERÈNCIA 

Replica 1 

A la taula 5.10 i a la gràfica 5.6 es poden visualitzar els percentatges de canvi de 
longitud respecte la barra patró de referència:  

DURANT EL PROCÉS DE CURAT A LA CAMBRA HUMIDA 

Temps (dia) Longitud respecte barra patró ed percentatge sobre el canvi de longitud 

0 -6,529 0,000 
4 -6,530 0,015 
7 -6,533 0,061 
14 -6,537 0,123 
28 -6,540 0,168 

A TEMPERATURA AMBIENT 

0 -6,540 0,168 
4 -6,568 0,597 
7 -6,583 0,827 
14 -6,595 1,011 
28 -6,604 1,149 
42 -6,607 1,195 

 
Taula 5.10 : Resultats retracció de la replica 1 del formigó de referència 
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 Gràfica 5.6 : Resultats retracció de la replica 1 del formigó de referència 
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Replica 2 

A la taula 5.11 i a la gràfica 5.7 es poden visualitzar els percentatges de canvi de 
longitud respecte la barra patró de referència:  

DURANT EL PROCÉS DE CURAT A LA CAMBRA HUMIDA 

Temps (dia) Longitud respecte barra patró ed percentatge sobre el canvi de longitud 

0 -6,152 0,000 
4 -6,159 0,114 
7 -6,160 0,130 
14 -6,163 0,179 
28 -6,168 0,260 

A TEMPERATURA AMBIENT 

0 -6,168 0,260 
4 -6,212 0,975 
7 -6,243 1,479 
14 -6,253 1,642 
28 -6,256 1,691 
42 -6,258 1,723 

 
Taula 5.11 : Resultats retracció de la replica 2 del formigó de referència 
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Gràfica 5.7 : Resultats retracció de la replica 2 del formigó de referència 
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RETRACCIÓ FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE L’ÀRID GROS 

Replica 1 

A la taula 5.12 i a la gràfica 5.8 es poden visualitzar els percentatges de canvi de 
longitud respecte la barra patró de referència 

DURANT EL PROCÉS DE CURAT A LA CAMBRA HUMIDA 

Temps (dia) Longitud respecte barra patró ed percentatge sobre el canvi de longitud 

0 -6,744 0,000 
4 -6,751 0,104 
7 -6,754 0,148 
14 -6,756 0,178 
28 -6,759 0,222 
   

A TEMPERATURA AMBIENT 

0 -6,759 0,222 
4 -6,795 0,756 
7 -6,817 1,082 
14 -6,833 1,320 
28 -6,838 1,394 
42 -6,840 1,423 

 
Taula 5.12 : Resultats retracció de la replica 1 del formigó reciclat amb substitució 20% s/G 

 
 

retracció formigó reciclat 20%s/G replica 1

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

0 4 7 14 28 32 35 42 56 70

temps (dies)

ed
 (%

) p
er

ce
nt

at
ge

 s
ob

re
 

el
 c

an
vi

 d
e 

lo
ng

it
ud

 
Gràfica 5.8 : Resultats retracció de la replica 1 del formigó reciclat amb substitució de 20%s/G 
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Replica 2 

A la taula 5.13 i a la gràfica 5.9 es poden visualitzar els percentatges de canvi de 
longitud respecte la barra patró de referència:  

DURANT EL PROCÉS DE CURAT A LA CAMBRA HUMIDA 

Temps (dia) Longitud respecte barra patró ed percentatge sobre el canvi de longitud 

0 -6,160 0,000 
4 -6,162 0,032 
7 -6,163 0,049 
14 -6,167 0,114 
28 -6,173 0,211 

A TEMPERATURA AMBIENT 

0 -6,173 0,211 
4 -6,214 0,877 
7 -6,232 1,169 
14 -6,240 1,299 
28 -6,243 1,347 
42 -6,245 1,380 

 
Taula 5.13 : Resultats retracció de la replica 2 del formigó reciclat amb substitució 20% s/G 
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 Gràfica 5.9 : Resultats retracció de la replica 2 del formigó reciclat amb substitució de 20%s/G 
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RETRACCIÓ FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE EL TOTAL D’ÀRID 

Replica 1 

A la taula 5.14 i a la gràfica 5.10 es poden visualitzar els percentatges de canvi de 
longitud respecte la barra patró de referència: 

DURANT EL PROCÉS DE CURAT A LA CAMBRA HUMIDA 

Temps (dia) Longitud respecte barra patró ed percentatge sobre el canvi de longitud 

0 -6,563 0,000 
4 -6,569 0,091 
7 -6,571 0,122 
14 -6,575 0,183 
28 -6,576 0,198 

A TEMPERATURA AMBIENT 

0 -6,576 0,198 
4 -6,616 0,808 
7 -6,642 1,204 
14 -6,666 1,569 
28 -6,687 1,889 
42 -6,690 1,935 

 
Taula 5.14 : Resultats retracció de la replica 1 del formigó reciclat amb substitució 20% s/T 
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Gràfica 5.10 : Resultats retracció de la replica 1 del formigó reciclat amb substitució de 20%s/T 
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Replica 2 

A la taula 5.15 i a la gràfica 5.11 es poden visualitzar els percentatges de canvi de 
longitud respecte la barra patró de referència: 
 

DURANT EL PROCÉS DE CURAT A LA CAMBRA HUMIDA 

Temps (dia) Longitud respecte barra patró ed percentatge sobre el canvi de longitud 

0 -5,784 0,000 
4 -5,786 0,035 
7 -5,793 0,156 
14 -5,795 0,190 
28 -5,798 0,242 

A TEMPERATURA AMBIENT 

0 -5,798 0,242 
4 -5,836 0,899 
7 -5,862 1,349 
14 -5,875 1,573 
28 -5,891 1,850 
42 -5,897 1,954 

 
Taula 5.15 : Resultats retracció de la replica 2 del formigó reciclat amb substitució 20% s/T 
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Gràfica 5.11 : Resultats retracció de la replica 2 del formigó reciclat amb substitució de 20%s/T 
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ANNEX 2. RESULTATS DE L’ASSAIG SUCCIÓ CAPIL·LAR 
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SUCCIÓ CAPILAR FORMIGÓ DE REFERÈNCIA 

Per a tots els casos l’àrea de la mostra en contacte amb l’aigua correspon a : 

A= 0,007854 m2 

Replica 1.1:  

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 930,8 0,0 0 

103,92 935,1 4,3 547,49 
311,77 937,9 7,1 904,00 
415,69 939,6 8,8 1120,45 
509,12 940,3 9,5 1209,58 

    

 

Replica 1.2:   

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 918,5 0,0 0 

103,92 923,4 4,9 623,89 
311,77 926,7 8,2 1044,05 
415,69 928,5 10,0 1273,24 
509,12 929,2 10,7 1362,36 
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Gràfica 5.13: Succió capilar mostra 1.1 f. control 
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 Gràfica 5.14: Succió capilar mostra 1.2 f. control 

Replica 2.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 918,0 0,0 0 

103,92 921,7 3,7 471,10 
311,77 925,5 7,5 954,93 
415,69 927,4 9,4 1196,85 
509,12 928,3 10,3 1311,44 
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 Gràfica 5.15: Succió capilar mostra 2.1 f. control 
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Replica 2.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 927,1 0,0 0 

103,92 930,0 2,9 369,24 
311,77 933,1 6,0 763,94 
415,69 934,6 7,5 954,93 
509,12 935,0 7,9 1005,86 

 

 

Replica 3.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 918,7 0,0 0 

103,92 923,3 4,6 585,69 
311,77 927,8 9,1 1158,65 
415,69 929,8 11,1 1413,30 
509,12 930,7 12,0 1527,89 

 

Replica 3.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
103,92 921,8 3,1 394,70 
311,77 925,2 6,5 827,61 
415,69 927,4 8,7 1107,72 
509,12 928,0 9,3 1184,11 
103,92 921,8 3,1 394,70 
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 Gràfica 5.16: Succió capilar mostra 2.2 f. 
control 
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 Gràfica 5.17: Succió capilar mostra 3.1 f. 
control 
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 Gràfica 5.18: Succió capilar mostra 3.2 f. 
control 
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SUCCIÓ CAPILAR FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE L’ÀRID 
GROS 

Per a tots els casos l’àrea de la mostra en contacte amb l’aigua correspon a : 

A= 0,007854 m2        

Replica 1.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 885,2 0,0 0 
60,00 888,8 3,6 458,37 
120,00 892,6 7,4 942,20 
293,94 896,4 11,2 1426,03 
415,69 899,5 14,3 1820,73 
509,12 900,4 15,2 1935,33 

 

Replica 1.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 893,1 0,0 0 
60,00 895,9 2,8 356,51 
120,00 899,2 6,1 776,68 
293,94 902,6 9,5 1209,58 
415,69 904,5 11,4 1451,49 
509,12 905,3 12,2 1553,35 

 

 

Replica 2.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 879,2 0,0 0 
60,00 883,4 4,2 534,76 
120,00 887,1 7,9 1005,86 
293,94 891,2 12,0 1527,89 
415,69 893,7 14,5 1846,20 
509,12 894,4 15,2 1935,33 
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Gràfica 5.20: Succió mostra 1.1 f. reciclat 20% s/G 
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 Gràfica 5.21: Succió mostra 1.2 f. reciclat 20% 
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 Gràfica 5.22: Succió mostra 2.1 f. reciclat 20% s/G 
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Replica 2.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 881,6 0,0 0 
60,00 884,6 3,0 381,97 
120,00 888,0 6,4 814,87 
293,94 891,5 9,9 1260,51 
415,69 894,5 12,9 1642,48 
509,12 895,1 13,5 1718,87 

 

Replica 3.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 884,7 0,0 0 
60,00 887,6 2,9 369,24 
120,00 891,3 6,6 840,34 
293,94 895,3 10,6 1349,64 
415,69 898,2 13,5 1718,87 
509,12 899,2 14,5 1846,20 

 

Replica 3.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 886,3 0,0 0 
60,00 889,0 2,7 343,77 
120,00 892,3 6,0 763,94 
293,94 895,6 9,3 1184,11 
415,69 897,8 11,5 1464,23 
509,12 898,5 12,2 1553,35 
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 Gràfica 5.23: Succió mostra 2.2 f. reciclat 20% s/G 
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 Gràfica 5.24: Succió mostra 3.1 f. reciclat 20% s/G 
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 Gràfica 5.25: Succió mostra 3.2 f. reciclat 20% s/G
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SUCCIÓ CAPILAR FORMIGÓ AMB SUBSTITUCIÓ D’UN 20% SOBRE EL TOTAL D’ÀRID 

Per a tots els casos l’àrea de la mostra en contacte amb l’aigua correspon a : 

A= 0,007854 m2        

Replica 1.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 917,8 0,0 0 
60,00 922,8 5,0 636,62 
120,00 927,0 9,2 1171,38 
293,94 930,2 12,4 1578,82 
415,69 932,7 14,9 1897,13 
509,12 934,0 16,2 2062,65 

 

Replica 1.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 903,2 0,0 0 
60,00 907,3 4,1 522,03 
120,00 911,3 8,1 1031,32 
293,94 914,3 11,1 1413,30 
415,69 916,6 13,4 1706,14 
509,12 917,9 14,7 1871,66 

 

Replica 2.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 942,2 0,0 0 
60,00 947,7 5,5 700,28 
120,00 951,6 9,4 1196,85 
293,94 954,8 12,6 1604,28 
415,69 957,3 15,1 1922,59 
509,12 959,0 16,8 2139,04 
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Gràfica 5.27: Succió mostra 1.1 f. reciclat 20% s/T 
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 Gràfica 5.28: Succió mostra 1.2 f. reciclat 20% s/T 
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 Gràfica 5.29: Succió mostra 2.1 f. reciclat 20% s/T 
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Replica 2.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 944,5 0,0 0 
60,00 949,1 4,6 585,69 
120,00 953,2 8,7 1107,72 
293,94 955,6 11,1 1413,30 
415,69 957,6 13,1 1667,95 
509,12 958,8 14,3 1820,73 

Replica 3.1: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 890,7 0,0 0 
60,00 895,4 4,7 598,42 
120,00 899,6 8,9 1133,18 
293,94 902,8 12,1 1540,62 
415,69 905,3 14,6 1858,93 
509,12 906,9 16,2 2062,65 
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 Gràfica 5.30: Succió mostra 2.2 f. reciclat 20% s/T 
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 Gràfica 5.31: Succió mostra 3.1 f. reciclat 20% s/T

Replica 3.2: 

Temps (s1/2) Massa (g) Mt-M0(g) a(t) 
0,00 894,0 0,0 0 
60,00 899,0 5,0 636,62 
120,00 903,3 9,3 1184,11 
293,94 905,8 11,8 1502,42 
415,69 908,0 14,0 1782,54 
509,12 909,2 15,2 1935,33 
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 Gràfica 5.32: Succió mostra 3.2 f. reciclat 20% s/T 
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FORMIGO REFERENCIA       
         

Replica 1.1         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,70 11,65 11,70 11,75 esp.mig (mm) 11,70 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,40 74,45 diàm.mig(mm) 74,43 Va (l) 0,3495 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,280 0,0150 21,7 0,0000     
17 0,538 0,0510 21,3 0,0000     
22 0,795 0,0775 21,5 0,0000     
26 1,026 0,0919 21,9 0,0000     
42 1,610 0,1589 20,2 0,0382     
46 1,906 0,2690 21 0,4788     
50 1,914 0,2940 21 0,5789     
66 2,789 0,6530 16,7 2,0155     
70 3,374 0,7830 18,3 2,5357     
75 4,544 1,2350 16,4 4,3445     
92 8,020 4,3900 16,2 16,9701     
96 8,630 5,3700 15,8 20,8919     
114 10,080 9,5300 17,2 37,5393     
118 10,190 10,4800 19,5 41,3410     
122 10,330 11,6300 19,4 45,9430     
136 10,730 13,7700 19,1 54,5068     
142 10,890 14,6600 21,8 58,0684     
160 11,080 15,6200 22,4 61,9101     
182 11,190 16,2300 22,1 64,3512     
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Regim estacionari replica 1.1

y = 0,8593x - 60,789
R

2
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Gráfica 5.38: Perfil de clorurs replica 1.1 

Time-lag: y = 0 ?  x = 70,74 hores   

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 54,507  
mmolssi 4,345  
S (cm2) 43,50  
t (s) 219600  
 Jc (mol/cm2s) 5,251E-09 
T (K) 292,66  
l (cm) 1,17  
?F (V) 6,186  
 Ds (cm2/s) 3,812E-08 

  Gráfica 5.39: Regressió lineal règim estacionari replica 1.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns 

(?F)t (V) 3,094 ? 1,23E+02 ? (s) 254673  
       
     Dns (cm2/s) 8,623E-08 
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Replica 1.2         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,60 11,70 11,75 11,75 esp.mig (mm) 11,70 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,40 74,50 diàm.mig(mm) 74,45 Va (l) 0,3443 

TEMPS  VOLT EF.  CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,250 0,0121 21,7 0,0000     
17 0,439 0,0679 21,3 0,0000     
22 1,022 0,0910 21,3 0,0000     
26 1,402 0,1025 21,8 0,0000     
42 1,814 0,1829 20 0,1323     
46 1,884 0,2980 20,9 0,5860     
50 1,893 0,3330 20,9 0,7240     
66 2,890 0,4410 16,9 1,1498     
70 3,036 0,6510 18,4 1,9776     
75 3,894 1,1640 17,7 4,0000     
92 7,580 3,9200 17,3 14,8648     
96 8,130 4,7200 16,2 18,0186     
114 9,750 9,7400 17,6 37,8086     
118 9,980 10,4300 20,3 40,5288     
122 10,230 11,5200 20,1 44,8258     
136 10,600 13,6800 20,1 53,3410     
142 10,770 13,8900 22,8 54,1689     
160 10,920 15,9400 22,4 62,2505     
182 11,070 16,7000 22,2 65,2466     
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Mostra 1.2 
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Gráfica 5.40: Perfil de clorurs replica 1.2 

Time-lag: y = 0 ?  x = 72,43 hores 

                                                                                      

Gráfica 5.41: Regressió lineal règim estacionari replica 1.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns 
 

(?F)t (V) 3,036 ? 1,20E+02 ? (s) 260740  
       
     Dns (cm2/s) 8,590E-08 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 53,341  
mmolssi 4,000  
S (cm2) 43,53  
t (s) 219600  
 Jc (mol/cm2s) 5,161E-09 
T (K) 292,99  
l (cm) 1,17  
?F (V) 6,706  
 Ds (cm2/s) 3,461E-08 
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Replica 1.3         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,55 11,70 11,70 11,60 esp.mig (mm) 11,64 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,40 74,40 diàm.mig(mm) 74,40 Va (l) 0,3472 

TEMPS  VOLT EF.  CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,277 0,0109 21,7 0,0000     
17 0,663 0,0547 21,3 0,0000     
22 0,958 0,0810 21 0,0000     
26 1,070 0,0927 21,8 0,0000     
42 1,997 0,2310 20,2 0,3246     
46 2,050 0,3640 21 0,8533     
50 2,100 0,4470 21 1,1833     
66 5,390 1,3700 18,3 4,8526     
70 6,220 2,0100 18,7 7,3969     
75 7,380 2,8900 17,8 10,8953     
92 9,500 6,9800 17,4 27,1549     
96 9,770 8,1400 16,9 31,7664     
114 10,590 11,5700 18,5 45,4021     
118 10,700 12,1600 20,1 47,7476     
122 10,780 12,7700 20,4 50,1727     
136 10,980 14,1700 20,3 55,7383     
142 11,110 14,7600 22,8 58,0838     
160 11,180 15,7400 22,3 61,9797     
182 11,200 16,1500 22,1 63,6096     
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Mostra 1.3 
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Gráfica 5.42: Perfil de clorurs replica 1.3 

Time-lag: y = 0 ?  x = 56,36 hores 

 

Gráfica 5.43: Regressió lineal règim estacionari replica 1.3 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  

(?F)t (V) 3,745? 1,48E+02? (s) 202898 
       

     Dns (cm2/s) 8,888E-08

 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 45,402  
mmolssi 4,853  
S (cm2) 43,47  
t (s) 172800  
 Jc (mol/cm2s) 5,398E-09 
T (K) 293,19  
l (cm) 1,16  
?F (V) 5,200  
 Ds (cm2/s) 4,645E-08 

Regim estacionari replica 1.3

y = 0,8731x - 53,405
R
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 = 0,9967
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Replica 2.1         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,85 11,85 11,75 11,70 esp.mig (mm) 11,79 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,35 74,40 diàm.mig(mm) 74,38 Va (l) 0,3463 

TEMPS  VOLT EF.  CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,310 0,0083 21,7 0,0000     
17 0,842 0,0721 21,3 0,0000     
22 0,890 0,1045 21,2 0,0000     
26 1,500 0,1152 21,6 0,0000     
42 1,666 0,2040 20,2 0,2167     
46 1,870 0,3150 20,9 0,6568     
50 1,884 0,3240 20,8 0,6925     
66 3,780 0,6300 18,4 1,9059     
70 4,350 1,0080 18,7 3,4047     
75 5,460 1,4600 17,7 5,1969     
92 8,600 4,6400 17,4 17,8061     
96 9,030 5,6400 17,3 21,7712     
114 10,200 9,6300 18,7 37,5921     
118 10,290 10,3000 20,5 40,2487     
122 10,410 10,9900 20,8 42,9847     
136 10,700 12,9500 20,5 50,7563     
142 10,910 13,5500 22,9 53,1354     
160 11,060 14,9500 21,9 58,6866     
182 11,220 15,5000 21,8 60,8674     
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Mostra 2.1: 

evolucio clorurs replica 2.1
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Gráfica 5.44: Perfil de clorurs replica 2.1 

Time-lag: y = 0 ?  x = 67,86 hores 

 

Gráfica 5.45: Regressió lineal règim estacionari replica 2.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  
(?F)t (V) 3,780 ? 1,50E+02 ? (s) 244283  

       
     Dns (cm2/s) 7,506E-08 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 50,756  
mmolssi 5,197  
S (cm2) 43,45  
t (s) 219600  
 Jcl(mol/cm2s) 4,775E-09 
T (K) 293,23  
l (cm) 1,18  
?F (V) 5,240  
 Ds (cm2/s) 4,132E-08 

Regim estacionari replica 2.1

y = 0,7781x - 52,799
R
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Replica 2.2         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,75 11,80 11,75 11,80 esp.mig (mm) 11,78 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,45 74,40 diàm.mig(mm) 74,43 Va (l) 0,3412 

TEMPS  VOLT EF.  CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,248 0,0095 21,7 0,0000     
17 0,750 0,0564 21,3 0,0000     
22 0,860 0,0781 21,1 0,0000     
26 1,024 0,1006 21,5 0,0000     
42 1,560 0,2180 19,9 0,2682     
46 1,905 0,3640 20,7 0,8386     
50 1,945 0,4240 20,7 1,0730     
66 4,150 1,1540 18,3 3,9249     
70 6,100 1,8300 18,6 6,5659     
75 7,100 2,7000 17,7 9,9647     
92 9,440 6,6800 17,2 25,5136     
96 9,670 7,4600 17,1 28,5608     
114 10,430 10,5100 18,5 40,4764     
118 10,490 11,0400 20,3 42,5470     
122 10,590 11,6000 20,5 44,7347     
136 10,890 13,0500 20,4 50,3995     
142 10,940 13,5500 22,6 52,3529     
160 11,100 14,8500 21,7 57,4316     
182 11,260 15,5500 21,8 60,1664     
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Mostra 2.2: 

evolucio clorurs replica 2.2
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Gráfica 5.46: Perfil de clorurs replica 2.2 

Time-lag: y = 0 ?  x = 60,29 hores 

 

Gráfica 5.47: Regressió lineal règim estacionari replica 2.2 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  
(?F)t (V) 3,450 ? 1,37E+02 ? (s) 217036  

       
     Dns (cm2/s) 9,220E-08 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 44,735  
mmolssi 3,925  
S (cm2) 43,50  
t (s) 201600  
 Jcl(mol/cm2s) 4,653E-09 
T (K) 293,08  
l (cm) 1,18  
?F (V) 6,440  
 Ds (cm2/s) 3,271E-08 

Regim estacionari replica 2.2

y = 0,7473x - 45,053
R
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 = 0,9945
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Replica 2.3         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,60 11,60 11,70 11,60 esp.mig (mm) 11,63 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,45 74,50 diàm.mig(mm) 74,48 Va (l) 0,3437 

TEMPS  VOLT EF.  CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,246 0,0089 21,7 0,0000     
17 0,585 0,0570 21,3 0,0000     
22 0,735 0,0823 21,3 0,0000     
26 1,145 0,0944 21,4 0,0000     
42 1,721 0,2040 20,2 0,2151     
46 1,830 0,2910 20,9 0,5575     
50 1,833 0,3310 20,9 0,7149     
66 3,358 0,6730 18,2 2,0608     
70 4,570 1,0500 18,6 3,5444     
75 5,387 1,5140 17,8 5,3704     
92 8,440 4,3400 17,1 16,4918     
96 9,000 5,3400 17 20,4271     
114 10,170 8,5700 18,6 33,1384     
118 10,330 9,1900 20,4 35,5783     
122 10,430 9,6200 20,5 37,2705     
136 10,800 11,1300 20,5 43,2129     
142 10,880 11,6900 22,8 45,4167     
160 11,010 12,7800 21,9 49,7062     
182 11,060 13,4200 22,2 52,2249     
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Mostra 2.3 : 

evolucio clorurs replica 2.3
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Gráfica 5.48: Perfil de clorurs replica 2.3 

Time-lag: y = 0 ?  x = 60,00 hores 

 

Gráfica 5.49: Regressió lineal règim estacionari replica 2.3 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  

(?F)t (V) 3,358? 1,33E+02? (s) 233995 
       

     Dns (cm2/s) 8,563E-08

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 37,270  
mmolssi 2,061  
S (cm2) 43,56  
t (s) 201600  
 Jcl(mol/cm2s) 4,009E-09 
T (K) 293,17  
l (cm) 1,16  
?F (V) 7,072  
 Ds (cm2/s) 2,534E-08 

Regim estacionari replica 2.3

y = 0,6604x - 42,925
R
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FORMIGO AMB ÀRID RECICLAT 20% SOBRE LA GRAVA     
         

Replica 1.1         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,50 11,80 11,70 11,60 esp.mig (mm) 11,65 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,55 74,55 diàm.mig(mm) 74,55 Va (l) 0,3442 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,390 0,0731 19,4 0,0000     
17 1,030 0,0760 16,5 0,0000     
20 1,060 0,0789 18,2 0,0000     
24 1,100 0,0908 18,5 0,0000     
41 1,690 0,2680 19,1 0,4676     
47 1,721 0,2860 19,4 0,5386     
64 4,850 1,4240 19,1 5,0235     
68 5,170 2,1900 20,2 8,0424     
72 6,390 3,3800 18,9 12,7323     
88 9,350 9,1800 19 35,5906     
91 9,860 10,2600 19,7 39,8470     
94 10,010 11,3100 19,5 43,9851     
109 10,600 14,7500 18,4 57,5425     
113 10,600 15,3800 19,6 60,0254     
117 10,720 15,6900 19,1 61,2471     
135 10,810 16,7300 17,8 65,3459     
141 10,890 17,1800 16,7 67,1193     
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Mostra 1.1: 

evolucio clorurs replica 1.1
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Gráfica 5.51: Perfil de clorurs replica 1.1 

Time-lag: y = 0 ?  x = 60,73 hores 

  

Gráfica 5.52: Regressió lineal règim estacionari replica 1.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  
(?F)t (V) 3,730 ? 1,48E+02 ? (s) 218623  

       
     Dns (cm2/s) 8,26E-08 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 57,542  
mmolssi 8,042  
S (cm2) 43,65  
t (s) 147600  
 Jcl(mol/cm2s) 7,683E-09 
T (K) 291,77  
l (cm) 1,17  
?F (V) 5,430  
 Ds (cm2/s) 6,308E-08 

Regim estacionari replica 1.1

y = 1,2544x - 76,178
R

2
 = 0,9875
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Replica 1.2         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,60 11,70 11,85 11,80 esp.mig (mm) 11,74 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,50 74,50 diàm.mig(mm) 74,50 Va (l) 0,3402 

TEMPS  VOLT EF.  CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,263 0,0537 19,2 0,0000     
17 0,923 0,0762 16,4 0,0000     
20 1,004 0,0789 18,4 0,0000     
24 1,065 0,0945 19,1 0,0000     
41 1,353 0,1780 19 0,1116     
47 1,478 0,2110 20,3 0,2402     
64 3,010 0,9980 19,3 3,3058     
68 5,280 1,5300 21 5,3781     
72 6,800 2,2500 20,5 8,1827     
88 9,380 7,1600 19,2 27,3085     
91 9,810 8,1900 20,1 31,3207     
94 9,580 8,9800 20,2 34,3980     
109 10,600 11,9000 18,5 45,7722     
113 10,800 12,3300 19,7 47,4472     
117 10,880 12,7800 19,2 49,2001     
135 10,900 13,9500 17,8 53,7576     
141 11,000 14,5000 18,3 55,9000     
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Mostra 1.2: 

evolucio clorurs replica 1.2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

temps (h)

m
m

ol
 C

l

 

Gráfica 5.53: Perfil de clorurs replica 1.2 

Time-lag: y = 0 ?  x = 62,46 hores 

 

Gráfica 5.54: Regressió lineal règim estacionari replica 1.2 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  
(?F)t (V) 2,447 ? 9,71E+01 ? (s) 224855  

       
     Dns (cm2/s) 1,235E-07 

 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 45,772  
mmolssi 5,378  
S (cm2) 43,59  
t (s) 147600  
 Jcl(mol/cm2s) 6,278E-09 
T (K) 292,19  
l (cm) 1,17  
?F (V) 5,320  
 Ds (cm2/s) 5,309E-08 

Regim estacionari replica 1.2

y = 1,0347x - 64,627

R
2
 = 0,9872
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Replica 2.1         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 12,00 12,05 12,00 11,90 esp.mig (mm) 11,99 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,45 74,50 diàm.mig(mm) 74,48 Va (l) 0,3414 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,423 0,0554 19,3 0,0000     
17 0,934 0,7070 16,6 0,0000     
20 1,007 0,0781 18,6 0,0000     
24 1,045 0,0882 19,3 0,0000     
41 1,272 0,1680 19,4 0,0729     
47 1,380 0,1780 20,7 0,1120     
64 3,220 0,5180 19,2 1,4411     
68 4,740 0,7050 21,1 2,1721     
72 4,990 1,0500 20,3 3,5207     
88 8,500 5,4000 19,7 20,5250     
91 9,110 6,3700 20,4 24,3167     
94 9,580 7,4200 20,2 28,4212     
109 10,540 10,8600 18,8 41,8683     
113 10,680 11,4000 20,2 43,9791     
117 10,780 11,8800 19,6 45,8555     
135 10,920 13,1100 18 50,6636     
141 11,040 13,3600 18,6 51,6408     
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Mostra 2.1: 

evolucio clorurs replica 2.1
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Gráfica 5.55: Perfil de clorurs replica 2.1 

Time-lag: y = 0 ?  x = 67,00 hores 

 

Gráfica 5.56: Regressió lineal règim estacionari replica 2.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  
(?F)t (V) 3,937 ? 1,56E+02 ? (s) 241205  

       
     Dns (cm2/s) 7,531E-08 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 41,868  
mmolssi 2,172  
S (cm2) 43,56  
t (s) 147600  
 Jcl(mol/cm2s) 6,174E-09 
T (K) 292,41  
l (cm) 1,20  
?F (V) 5,800  
 Ds (cm2/s) 4,894E-08 

Regim estacinari replica 2.1

y = 1,0068x - 67,457
R

2
 = 0,995
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Replica 2.2         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 12,00 12,20 12,15 12,00 esp.mig (mm) 12,09 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,55 74,55 diàm.mig(mm) 74,55 Va (l) 0,3409 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,422 0,0528 19,4 0,0000     
17 0,948 0,0791 16,5 0,0000     
20 1,090 0,0894 18,1 0,0000     
24 1,115 0,0923 19,3 0,0000     
41 1,227 0,1716 19,1 0,0869     
47 1,580 0,1840 20,3 0,1353     
64 2,780 0,7280 19 2,2587     
68 4,800 1,0210 20,4 3,4023     
72 6,800 1,5700 20,1 5,5452     
88 9,150 6,3000 19,5 24,0079     
91 9,170 7,4200 20,1 28,3796     
94 9,580 8,3000 20,1 31,8145     
109 10,610 11,7400 19 45,2419     
113 10,730 12,2900 20,3 47,3887     
117 10,870 12,7400 19,8 49,1452     
135 11,020 14,0800 18,4 54,3756     
141 11,110 14,4900 18,9 55,9760     
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Mostra 2.2: 

evolucio clorurs replica 2.2
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Gráfica 5.57: Perfil de clorurs replica 2.2 

Time-lag: y = 0 ?  x = 65,31 hores 

 

Gráfica 5.58: Regressió lineal règim estacionari replica 2.2 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  

(?F)t (V) 2,878? 1,14E+02 ? (s) 235106 

       
     Dns (cm2/s) 1,069E-07

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 45,242  
mmolssi 3,402  
S (cm2) 43,65  
t (s) 147600  
 Jcl(mol/cm2s) 6,494E-09 
T (K) 292,31  
l (cm) 1,21  
?F (V) 5,810  
 Ds (cm2/s) 5,180E-08 

Regim estacionari replica 2.2

y = 1,0631x - 69,428
R

2
 = 0,9945
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Replica 3.1         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,85 11,90 11,70 11,70 esp.mig (mm) 11,79 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,50 74,55 diàm.mig(mm) 74,53 Va (l) 0,3416 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,263 0,0489 19,6 0,0000     
17 0,867 0,0861 16,6 0,0000     
20 0,970 0,0982 18,6 0,0000     
24 1,212 0,1021 19,2 0,0000     
41 1,481 0,1838 19 0,1348     
47 1,531 0,2520 20,3 0,4015     
64 4,050 0,9070 19,1 2,9634     
68 4,450 1,3100 20,5 4,5397     
72 6,260 2,1500 20,4 7,8252     
88 9,210 7,4800 19,9 28,6725     
91 9,570 8,4200 20,6 32,3492     
94 9,800 9,2700 20,3 35,6738     
109 10,730 12,6300 19 48,8158     
113 10,830 13,1300 20,3 50,7715     
117 10,900 13,4300 19,8 51,9449     
135 11,040 14,7500 18,5 57,1078     
141 11,140 14,9200 18,8 57,7728     
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Mostra 3.1: 

evolucio clorurs replica 3.1
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Gráfica 5.59: Perfil de clorurs replica 3.1 

Time-lag: y = 0 ?  x = 63,61 hores 

 

Gráfica 5.60: Regressió lineal règim estacionari replica 3.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  
(?F)t (V) 3,787 ? 1,50E+02 ? (s) 229004  

       
     Dns (cm2/s) 7,971E-08 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 48,816  
mmolssi 4,540  
S (cm2) 43,62  
t (s) 147600  
 Jcl(mol/cm2s) 6,877E-09 
T (K) 292,44  
l (cm) 1,18  
?F (V) 6,280  
 Ds (cm2/s) 4,951E-08 

Regim estacionari replica 3.1

y = 1,1251x - 71,57
R
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Replica 3.2         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 12,20 11,80 11,90 12,00 esp.mig (mm) 11,98 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,55 74,55 diàm.mig(mm) 74,55 Va (l) 0,3428 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,350 0,0462 19,6 0,0000     
17 1,050 0,0821 16,7 0,0000     
20 1,132 0,0942 18,9 0,0000     
24 1,167 0,0974 19,3 0,0000     
41 1,357 0,1756 19,5 0,1031     
47 1,672 0,2100 20,8 0,2381     
62 4,840 0,7100 20,3 2,2006     
78 8,560 4,4800 19,8 16,9981     
81 9,060 5,6400 20,6 21,5512     
84 9,380 6,5500 20,2 25,1230     
99 10,640 10,7200 19,2 41,4905     
103 10,750 11,4900 20,4 44,5128     
107 10,840 12,1900 19,7 47,2603     
125 11,040 13,1700 18,6 51,1069     
131 11,080 13,4000 18,9 52,0096     
141 11,150 13,6700 18,4 53,0694     
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Mostra 3.2: 

evolucio clorurs replica 3.2
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Gráfica 5.61: Perfil de clorurs replica 3.2 

Time-lag: y = 0 ?  x = 60,21 hores 

 

Gráfica 5.62: Regressió lineal règim estacionari replica 3.2 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  
(?F)t (V) 4,090 ? 1,62E+02 ? (s) 216752  

       
     Dns (cm2/s) 8,055E-08 

 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 47,260  
mmolssi 2,201  
S (cm2) 43,65  
t (s) 162000  
 Jcl(mol/cm2s) 6,372E-09 
T (K) 292,43  
l (cm) 1,20  
?F (V) 6,000  
 Ds (cm2/s) 4,878E-08 

Regim estacionari replica 3.2

y = 1,0342x - 62,268
R

2
 = 0,9966
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FORMIGO AMB ÀRID RECICLAT 20% SOBRE EL TOTAL D'ÀRID     
 

Replica 1.2         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,20 11,30 11,25 11,30 esp.mig (mm) 11,26 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,50 74,55 diàm.mig(mm) 74,53 Va (l) 0,3409 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,242 0,1455 18 0,0000     
18 0,824 0,2090 17,5 0,2329     
22 1,257 0,2150 19 0,2563     
26 1,302 0,2230 16,8 0,2875     
42 2,030 0,2600 17,4 0,4319     
45 2,250 0,3660 19 0,8457     
48 2,750 0,4480 19,1 1,1657     
65 7,040 2,6500 19,2 9,7608     
68 7,430 3,6300 19,6 13,5861     
72 8,250 4,6600 20,1 17,6065     
92 10,100 9,9800 19,1 38,3720     
96 10,730 11,1200 18,2 42,8218     
115 11,210 12,2500 17,7 47,2325     
119 11,280 12,9100 17,5 49,8087     
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Mostra 1.2: 

evolucio clorurs replica 1.2
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Gráfica 5.64: Perfil de clorurs replica 1.2 

Time-lag: y = 0 ?  x = 55,33 hores 

 

Gráfica 5.65: Regressió lineal règim estacionari replica 1.2 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  

(?F)t (V) 4,268 ? 1,70E+02 ? (s) 199184  
       
     Dns (cm2/s) 7,409E-08 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 42,822  
mmolssi 9,761  
S (cm2) 43,62  
t (s) 111600  
 Jcl(mol/cm2s) 6,791E-09 
T (K) 291,44  
l (cm) 1,13  
?F (V) 3,690  
 Ds (cm2/s) 7,924E-08 

Regim estacionari replica 1.2

y = 1,0524x - 58,288
R
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 = 0,9997
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Replica 2.1         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,40 11,40 11,20 11,20 esp.mig (mm) 11,30 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,55 74,55 diàm.mig(mm) 74,55 Va (l) 0,3451 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,507 0,1710 18,4 0,0856     
18 1,219 0,2580 17,8 0,4293     
22 1,308 0,2600 19,1 0,4372     
26 1,357 0,2740 16,9 0,4926     
42 2,070 0,3610 17,9 0,8363     
45 2,170 0,4070 19,3 1,0181     
48 2,640 0,5150 19,4 1,4448     
65 6,270 2,9500 19,5 11,0665     
68 7,070 3,8500 20,1 14,6227     
72 7,920 4,9900 20,3 19,1273     
92 9,820 11,4000 19,7 44,4558     
96 10,220 12,2000 18,7 47,6169     
115 10,760 14,0800 18,2 55,0455     
119 10,890 14,7800 17,9 57,8115     
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Mostra 2.1: 

evolucio clorurs replica 2.1
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Gráfica 5.66: Perfil de clorurs replica 2.1 

Time-lag: y = 0 ?  x = 55,89 hores 

 

Gráfica 5.67: Regressió lineal règim estacionari replica 2.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  

(?F)t (V) 3,633? 1,44E+02? (s) 201205  
       
     Dns (cm2/s) 8,667E-08

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 47,617  
mmolssi 11,066  
S (cm2) 43,65  
t (s) 111600  
 Jcl(mol/cm2s) 7,503E-09 
T (K) 291,80  
l (cm) 1,13  
?F (V) 3,950  
 Ds (cm2/s) 8,215E-08 

Regim estacionari replica 2.1

y = 1,2057x - 67,387
R

2
 = 0,9988
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Replica 2.2         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,35 11,20 11,35 11,25 esp.mig (mm) 11,29 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,55 74,60 diàm.mig(mm) 74,58 Va (l) 0,3413 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,222 0,1356 18,6 0,0000     
18 0,748 0,1828 17,8 0,1307     
22 1,304 0,2020 19,1 0,2058     
26 1,609 0,2170 17,3 0,2644     
42 2,590 0,4390 18 1,1319     
45 2,750 0,4870 19,5 1,3195     
48 3,280 0,6380 19,7 1,9096     
65 7,690 3,9200 19,6 14,7353     
68 8,120 4,6900 20,3 17,7444     
72 8,710 5,8800 20,6 22,3947     
92 9,950 11,2500 19,6 43,3801     
96 10,330 11,8100 18,7 45,5685     
115 10,970 13,0900 18,1 50,5706     
119 11,060 13,6600 18 52,7981     
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Mostra 2.2: 

Regim estacionari replica 2.2
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Gráfica 5.68: Perfil de clorurs replica 2.2 

Time-lag: y = 0 ?  x = 50,34 hores 

 

Gráfica 5.69: Regressió lineal règim estacionari replica 2.2 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  

(?F)t (V) 3,578? 1,42E+02? (s) 181231  
       
     Dns (cm2/s) 9,750E-08

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 45,568  
mmolssi 14,735  
S (cm2) 43,68  
t (s) 111600  
 Jcl(mol/cm2s) 6,325E-09 
T (K) 291,92  
l (cm) 1,13  
?F (V) 2,640  
 Ds (cm2/s) 1,036E-07 

Regim estacionari replica 2.2

y = 1,0178x - 51,238
R
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 = 0,9977
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Replica 3.1         
V aplicat (V) 12 espessors replica (mm) 11,30 11,50 11,35 11,20 esp.mig (mm) 11,34 

[Cl]- inicial (M/l) 1 diàmetres replica (mm) 74,55 74,55 diàm.mig(mm) 74,55 Va (l) 0,3433 

TEMPS  VOLT EF. CONDUCTIVITAT C25 TEMP. [Cl]-anolyte Cl- (mmol) = (-1,71+11,45*C25)Va 
(H) (V) (mS/cm) (ºC) (mmol)     
0 0,249 0,1353 18,8 0,0000     
18 0,987 0,1947 17,9 0,1783     
22 0,999 0,2130 19,1 0,2502     
26 1,023 0,2240 17,2 0,2935     
42 2,010 0,3830 17,9 0,9184     
45 2,190 0,4040 19,3 1,0010     
48 2,470 0,4920 19,7 1,3469     
65 6,700 2,6500 19,6 9,8295     
68 7,130 3,5100 20,4 13,2100     
72 7,480 4,7400 20,8 18,0449     
92 9,780 11,0800 19,8 42,9661     
96 10,160 11,9500 19 46,3858     
115 10,700 14,0700 18,4 54,7191     
119 10,860 14,7300 18,1 57,3134     
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Mostra 3.1: 

evolucio clorurs replica 3.1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 20 40 60 80 100 120 140

temps (h)

m
m

ol
 C

l

 

Gráfica 5.70: Perfil de clorurs replica 3.1 

Time-lag: y = 0 ?  x = 56,91 hores 

 

Gráfica 5.71: Regressió lineal règim estacionari replica 3.1 

Coeficient de difusió no-estacionari Dns  

(?F)t (V) 5,451? 2,17E+02? (s) 219946  
       
     Dns (cm2/s) 7,348E-08
 

 

Coeficient difusió estacionari Ds 
mmolssf 46,386  
mmolssi 9,830  
S (cm2) 43,65  
t (s) 111600  
 Jcl(mol/cm2s) 7,504E-09 
T (K) 292,00  
l (cm) 1,13  
?F (V) 3,460  
 Ds (cm2/s) 9,418E-08 

Regim estacionari replica 3.1

y = 1,2027x - 68,444
R

2
 = 0,9991

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

0 25 50 75 100 125

temps (h)

m
m

ol
 C

l


