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2. EL CIMENT 

Tal  i  com  s’ha  comentat  anteriorment,  un  dels  objectius  principals  d’aquest 

treball és la incorporació de cèl∙lules solars residuals, provinents de panells  fora d’ús, a 

matrius  de  ciment  per  al  desenvolupament  de matrius  amb  propietats  i  aplicacions 

especials. 

El ciment és un conglomerant hidràulic, és a dir, un material inorgànic finament 

dividit que, amassat amb aigua, forma una pasta que s’adorm  i endureix en virtut de 

reaccions  i  processos  d’hidratació  i  que,  una  vegada  endurit,  conserva  la  seva 

resistència  i  estabilitat  (tant  exposat  a  l’aire  com  submergit  en  l’aigua).  És  un  dels 

materials de construcció més importants que hi ha, si bé gairebé mai s'empra sol [1]. 

 El  ciment  serà  capaç,  quan  es  dosifica  i  barreja  apropiadament  amb  aigua  i 

àrids,  de  formar  el morter  o  el  formigó. Aquests  han  de  conservar  unes  condicions 

òptimes de maneig durant un cert període de temps, per tal d’assolir amb el pas del 

temps  nivell  específics  de  resistència  i  presentar  una  estabilitat  de  volum  a  llarg 

termini [1]. 

El ciment és, gràcies a les seves característiques intrínseques, un material bàsic 

en la construcció. La barreja d’argila i materials calcaris es sotmet a calcinació en forns 

rotatoris a una temperatura pròxima a 1.450 ºC; a partir d’aquí s’obté el clínquer, que 

és un producte intermedi en la fabricació del ciment pòrtland [2].  

En  el  procés  de  fabricació  del  ciment  s’afegeix  guix  per  tal  de  controlar  la 

velocitat de reacció dels seus components. També es poden utilitzar altres formes de 

sulfat de calci.  
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La seqüència de reaccions que es produeixen durant la producció de clínquer és 

la següent [2] : 

 Al voltant dels 100 ºC (zona d’assecatge) s’elimina l’aigua lliure. 

 Zona de pre‐escalfament (100‐750 ºC): eliminació de l’aigua de l’argila. 

 Zona  de  calcinació  (750‐1000  °C):  el  carbonat  de  calci  es  dissocia  amb 

l’alliberació de CO2. 

 Zona de cremat (1000‐1450 ° C): es produeix la fusió parcial de la barreja amb la 

formació de C3S, C2S. 

 Zona  de  refredament  (1450‐1300  °C),  es  produeix  la  cristal∙lització  amb  la 

formació d’aluminat de calci i el ferritaluminat de calci en forma de clínquer. 

 

 

Figura 1: Fàbrica de ciment (Cartagena).  Font: http://lacomunidad.elpais.com 

 

La matèria primera per a l'elaboració del ciment  s'extreu de pedreres o mines i, 

depenent de  la duresa  i ubicació del material, s'apliquen certs sistemes d'explotació  i 

equips. Una vegada extreta la matèria primera és reduïda a grandàries que puguin ser 

processades pels molins de cru.  



8 

 

L'etapa d'homogeneïtzació pot ser per via humida o per via seca, depenent de 

si  s'usen  corrents  d'aire  o  aigua  per  a  barrejar  els materials.  En  el  procés  humit  la 

barreja  de matèria  primera  és  bombada  a  basses  d'homogeneïtzació  i  d'allí  fins  als 

forns  on  es  produeix  el  clínquer.  En  el  procés  sec,  la  matèria  primera  és 

homogeneïtzada en patis de matèria primera  amb  l'ús de maquinàries especials. En 

aquest procés el control químic és més eficient i el consum d'energia és menor, ja que 

al no haver d'eliminar l'aigua afegida amb l'objecte de barrejar els materials, els forns 

són més curts i el clínquer requereix menys temps sotmès a altes temperatures.  

Existeix  una  gran  varietat  de  ciments  amb  usos  i  aplicacions  diverses.  Tots 

aquests ciments poden dividir‐se en dos grans grups: els ciments comuns i els ciments 

especials. Els primers corresponen als també coneguts com ciments tradicionals  i que 

estan basats en gran part en el ciment Pòrtland. Els ciments especials són aquells que 

exhibeixen propietats i característiques diferenciades i són desenvolupades i aplicades 

en casos concrets, entre ells mereix una menció especial els ciments expansius com ara 

ciments de caolí, ciments per a usos radioactius i el ciment d’aluminat de calci [3]. 

 

2.1. Ciment Pòrtland 

És el conglomerant hidràulic més extensament utilitzat i de major producció en 

el món. En el Pòrtland  i, s’hi s’escau, els seus derivats (els ciments amb addicions  i el 

ciment blanc)  se  li afegeix una petita quantitat de guix  (si no n'hi hagués, el  ciment 

solidificaria ràpidament en contacte amb l'aigua) [3]. 

En termes generals, el ciment Pòrtland és habitualment de color gris, degut a la 

presència de silicats de ferro procedents de les argiles i calcàries emprades en la seva 

fabricació.  
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Les fases més  importants que es formen a través del procés de clinquerització 

són les següents [4]: 

 Silicat tricàlcic (C3S, Alita): 3CaO∙SiO2 

 Silicat bicàlcic (C2S, Belita): 2CaO∙SiO2 

 Aluminat tricàlcic (C3A): 3CaO∙Al2O3 

 Aluminat fèrric tetracàlcic (C4AF): 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 

 

El C3S, o bé alita, suposa entre el 50 i el 70 % del clínquer del ciment Pòrtland, i 

és  la  fase constituent més  important per al desenvolupament de  la resistència  inicial 

del ciment ja que reacciona amb rapidesa amb l’aigua [6]. 

El  C2S,  o  bé  Belita,  és  aproximadament  el  30%  del  clínquer.  Aquesta  fase 

incrementa  la  resistència en edats més  avançades,  ja que  reacciona  lentament  amb 

l’aigua. La formació de la Belita està fortament influenciada per la temperatura, té un 

baix calor d’hidratació i alta estabilitat, complementant, en certa forma al C3S. 

El  C3A  és  l’equivalent,  aproximadament,  al  5‐10%  del  clínquer  d’un  ciment 

pòrtland. Té una alta velocitat d’hidratació, alt calor d’hidratació  i dóna  lloc a valors 

importants de retracció [7]. 

Finalment,  la  fase  ferrita  és,  aproximadament,  entre  el  5‐15%  del  clínquer. 

Aquesta fase, degut a la presència de ferro, és la responsable del color gris del ciment 

pòrtland. Sense  ferro, el  seu  color és blanc,  com en el ciment blanc  [8]. És designat 

com C4AF i els components potencials d'aquest compost són C2F, C4AF i C6A2F [5]. 

Les característiques dels compostos del clínquer són els que es poden veure a 

continuació en la Taula 1 [1]. 
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Taula 1: Característiques dels diferents compostos que conformen el clínquer.         

Font:  Asociación española de normalización y certificación. 

Compost  Velocitat d'hidratació
Calor d'hidratació i 
desenvolupament 

Desenvolupament de 
resistència 

C3S  Gran  Gran i ràpid  Ràpid i mantingut 

C2S  Petita  Petit i lent  Lent i molt mantingut 

C3A  Molt gran  Molt gran i ràpid  Molt ràpid i de curta duració 

C4AF  Gran  Moderat i lent  Lent i poc significatiu 

 

Apart  d’aquest  components majoritaris  en  la  seva  composició  també  podem 

trobar‐hi petites quantitats d’altres fases com ara  la calç  lliure, òxid de magnesi  lliure 

(periclasa),  òxid  de  potassi,  òxid  de  sodi  i  sulfats,  els  quals  estan  regulats  per  la 

normativa.  L’addició  d’aquests  sulfats  té  com  a  fita  regular  i  retardar  les  ràpides  i 

energètiques reaccions d’hidratació  inicial del clínquer. El seu origen és variable, tot  i 

que majoritàriament provenen del guix o de qualsevol altra  forma de sulfat de calci. 

Això permet mantenir  la pasta en estat plàstic durant unes hores, per tal d’assegurar 

una correcta utilització [3]. 

La composició típica del clínquer d’un ciment Pòrtland és 67% de CaO, 22% de 

SiO2, 5% de Al203, 3% de Fe2O3  i 3% d’altres components  [4]. La superfície específica 

del ciment està en torn als 3.000‐5.000 cm2/g [9]. 

 

2.2. Tipus de ciments 

Tots els  ciments pòrtland  tenen els mateixos  components  i  les variacions  fan 

referència a  les proporcions dels components en funció de  les seves característiques, 

les quals determinen els diferents tipus de ciment [8]. 

Segons  la Asociación Española de Normalización y Certificación  (AENOR) UNE‐

EN 197‐2000 obtenim la classificació que es pot veure a la taula 2. 
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Taula 2: Classificació dels tipus de ciment, denominacions i designacions. Font : Normas 

españolas  UNE 2002 para cementos (IECA) 

Tipus de ciment  Denominacions  Designacions 

I  Ciment Pòrtland  CEM I 

II  Ciment Pòrtland amb addicions  CEM II 

III  Ciment Pòrtland amb escòries d'alt forn  CEM III 

IV  Ciment putzolànic  CEM IV 

V  Ciment compost  CEM V 

 

Dins  d’aquesta  classificació  general  podem  establir  diverses  subdivisions  en 

funció de les addicions o proporcions de cada component. A continuació es presenten 

les taules 3 i 4 amb les perceptives subdivisions i la identificació del tipus d’addició [1].  

 

Taula 3: Tipus i subtipus de ciments segons la normativa UNE‐EN 197‐2000.                             

Font: Normas españolas  UNE 2002 para cementos (IECA) 

Tipus de ciment  Subtipus  Denominació Designació

CEM I  Sense subtipus  Ciment Pòrtland CEM I

CEM II 

A i B  Ciment Pòrtland amb escòries d'alt forn 
CEM II/A‐S  
CEM II/B‐S 

Només A  Ciment Pòrtland amb fum de sílice CEM II/A‐D

A i B  Ciment Pòrtland amb putzolana natural 
CEM II/A‐P  
CEM II/B‐P 

A i B 
Ciment Pòrtland amb putzolana natural 
calcinada 

CEM II/A‐Q  
CEM II/B‐Q 

A i B  Ciment Pòrtland amb cendra volant silícia 
CEM II/A‐V  
CEM II/B‐V 

A i B  Ciment Pòrtland amb cendra volant calcària 
CEM II/A‐W  
CEM II/B‐W 

A i B  Ciment Pòrtland amb esquist calcinat 
CEM II/A‐T  
CEM II/B‐T 

A i B  Ciment Pòrtland amb calcària L 
CEM II/A‐L  
CEM II/B‐L 

A i B  Ciment Pòrtland amb calcària LL 
CEM II/A‐LL  
CEM II/B‐LL 

A i B 
Ciment Pòrtland mixte amb totes les 
addicions 

CEM II/A‐M  
CEM II/B‐M 

CEM III  A, B i C  Ciment amb escòries d'alt forn 
CEM III/A     
CEM III/B     
CEM III/C 

CEM IV  A, B i C  Ciment putzolànic amb D, P, Q, V i W 
CEM IV/A 
CEM IV/B 

CEM V  A i B  Ciment compost amb S, P, Q i V 
CEM V/A        
CEM V/B 

ROBERT
Text Box
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Taula 4: Tipus d’adicions del ciment.   

Font: Normas españolas  UNE 2002 para cementos (IECA) 

Addicions 

Denominacions  Designacions 

Escòria d'alt forn  S 

Fum de sílice  D 

Putzolana natural  P 

Putzolana natural calcinada  Q 

Cendra volant silícia  V 

Cendra volant calcària  W 

Esquist calcinat  T 

Calcària  L 

Calcària  LL 

 

En  general,  en  termes  d’utilització,  els  ciments  queden  definits  per  tres 

aspectes  fonamentals:  el  calor  d’hidratació,  la  velocitat  en  adquirir  resistència  (tant 

final  com  inicial)  i  la  durabilitat  química  [3].  Tenint  en  compte  aquests  aspectes 

escollirem el tipus de ciment més adient per a un ús determinat: 

 

 Tipus I. S'utilitza on el formigó no és exposat a un gran atac de sulfats de l'aigua 

o del sòl, o bé, on no es produirà un  increment  important de  la temperatura 

degut al calor generat per la hidratació del ciment.  

 Els  ciments  tipus  II  són  els  intermedis  entre  els  CEM  I  i  els  siderúrgics  o 

putzolànics, permetent una gradació continua entre uns i altres.  Aquests tipus 

de ciments adquireixen la mateixa resistència que els CEM I però en un període 

més llarg de temps. 

 Els  ciments CEM  III  corresponen  a  ciments  amb  un  alt  percentatge  d’escòria 

siderúrgica  que  actua,  juntament  amb  el  clínquer,  de  conglomerat  hidràulic. 

Ciment d’alta  resistència  inicial, gràcies als alts continguts de C3S  (Alita)  i C3A 

(Aluminat tricàlcic).  
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 Els  tipus  IV  són  ciments  de  baix  calor  d’hidratació  degut  a  la  limitació  de 

compostos amb major  influència en  la  formació de calor per hidratació, és a 

dir, el C3A i C3S. Donat que aquests compostos també  són els responsables de 

la  resistència  inicial,  al  limitar‐los  provoquem  que  la  barreja  de  ciment 

adquireixi aquesta resistència amb lentitud.  

 Per últim, el CEM V és un ciment amb alta resistència a l’acció dels sulfats. Les 

seves  aplicacions  típiques  solen  ésser  estructures  hidràuliques  exposades  a 

aigües  amb  alt  contingut  d’àlcalis  i  estructures  exposades  a  l’aigua  de mar. 

Aquesta resistència als sulfats s’assoleix minimitzant el contingut de C3A, ja que 

aquest compost és el més susceptible al seu atac.  

 

A  la  taula  5,  es  poden  consultar  les  aplicacions  per  a  cada  tipus  de  ciment 

segons la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), UNE‐EN 197‐

1:2000. 

 

Taula 5: Llistat d’aplicacions per a cada tipus de ciment.  Font: Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) 

CEM I 

Aptes per a formigons de molt altes resistències 

Per a obres públiques especials en formigó pretensat 

Per a fabricació d'elements de formigó 

CEM II  Aptes per a formigons i morters en general 

CEM III 
Aptes per a formigons en ambients agressius per sulfats i aigua 
de mar. 

CEM IV 

Aptes per a formigons i morters en general, en ambients ácids 
moderadament agressius 

Per a obres hidràuliques 

CEM V 

Aptes per a estabilització de terres i terrenys 

En bases tractades per a carreteres i per a ferms de formigó 

Per a grans massissos de formigó de preses 
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2.3. Ciment d'aluminat càlcic 

El  ciment  d’aluminat  de  calci,  considerat  com  un  ciment  especial,  és  un 

conglomerant hidràulic obtingut, per calcinació  fins  fondre’l  i moldre’l, d’una mescla 

de  calcàries  i    bauxites  (argila  rica  en  alumini)  polvoritzades.  Les  calcàries  aporten 

grans quantitats de cal i les bauxites aporten alúmina i òxid fèrric [11].  

El  ciment d’aluminat  càlcic  està  format per  alúmina  (Al203)  i  cal  (CaO),    amb 

percentatges superiors al 36%, i Fe203 (òxid fèrric), amb percentatges inferiors al 20%. 

Per altra banda,  també hi ha  components minoritaris  com el SiO2, FeO, SO3, MgO  y 

TiO2 [10]. 

Segons  la  normativa  espanyola  de  ciments,  si  ens  centrem  en  la  seva 

composició mineralògica observem que  els òxids presents no  es  troben  lliures,  sinó 

que els trobem combinats formant aluminat monocàlcic (CA), CaO∙Al2O3, amb més del 

80% de la seva composició i silicat bicàlcic amb un percentatge màxim del 9% [1]. 

Com  a  components  secundaris  destaquem  altres  tipus  d’aluminats  com  la 

brownmillerita, el bialuminat càlcic o la gehlenita. 

 

 

                                      Figura 2: Ciment aluminat de calci 
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Degut a aquesta composició adquireix resistència en un termini força més breu 

que el ciment Pòrtland, fent‐lo  ideal per a  la prefabricació d’elements amb necessitat 

d’una  ràpida  resposta en ús, per exemple en aeroports o per al  taponament de vies 

d’aigua [14]. Per altra banda, aquesta resistència disminueix amb el pas dels anys, és 

per  això,  que  l’addició  de  cèl∙lula  solar  podria millorar  les  resistències mecàniques 

d’aquest ciment. 

A  temperatures  elevades,  els  composts  d'aluminat  càlcic  que  es  formen 

inicialment canvien de forma cristal∙lina, passant a ocupar menys espai i augmentant la 

porositat al mateix temps que en disminueix la resistència. 

Degut  a  les  seves  propietats  refractaries,  el  ciment  d’aluminat  càlcic  es  pot 

utilitzar en construccions que hagin de resistir altes temperatures (1200‐1500 ºC) [10]. 

 

2.4. Processos d’hidratació 

La  hidratació  és  un  procés  complex  de  dissolució‐precipitació,  en  el  que  les 

diferents  reaccions d’hidratació es produeixen  simultàniament a diferents velocitats. 

La dissolució i reacció de les fases anhidres donen lloc a la formació de compostos que 

tenen  molt  baixes  solubilitats,  produint‐se  la  seva  precipitació  en  forma  d’hidrats 

col∙loïdals i cristal∙lins, que formen la pasta endurida del ciment [15]. 

Un cop s’estableix el contacte del ciment amb  l’aigua, es desenvolupen en un 

cert període de temps (hores, minuts) unes microestructures que experimenten canvis 

continus.   A mesura que transcorre el temps, aquests canvis es fan més  lents;  i en  la 

majoria de sistemes, els processos d’hidratació no s’arriben a completar totalment [6]. 

Això  vol  dir,  que  després  de  diversos  anys,  encara  es  produeixen  deposicions  de 

productes que originen canvis microestructurals. 

El  procés  general  d’hidratació  es  pot  subdividir,  a  efectes  tècnics,  en  dos: 

l’adormiment i l’enduriment [14]. 
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Durant l’adormiment, que succeeix en hores, es dissolen en la fase líquida de la 

pasta els components del ciment més solubles amb aigua; i d’aquesta fase es separen i 

cristal∙litzen altres més insolubles que passen a constituir la fase sòlida definitiva.  

Aquest  procés  transcorre  amb  despreniment  de  calor  (les  reaccions 

d’hidratació són, en conjunt, exotèrmiques) i la pasta va perdent plasticitat i adquirint 

rigidesa, fins que al final queda totalment consolidada. El fet d’aquest escalfament del 

sistema provoca  l’acceleració de  les reaccions,  i per tant,  la calor generada durant el 

procés ens mostra l’evolució de la hidratació del ciment. 

Per contra, l’enduriment es dóna a continuació, i es perllonga durant molt més 

temps  (dies, mesos  i  anys). Durant el procés  continua  la hidratació  i  consolidació,  a 

ritme  continu  però  decreixent,  augmentant  paulatinament  la  rigidesa,  duresa  i 

resistència mecànica de la pasta, així com dissipant‐se el calor d’hidratació [9]. 

 

2.4.1. Hidratació ciment Pòrtland 

Atès  que  el  ciment  pòrtland  està  format  per  diferents  fases,  tal  i  com  s’ha 

descrit  anteriorment,  quan  cadascun  d’aquests  compostos  entra  en  contacte  amb 

l’aigua  reacciona de manera diferent. El  resultat  final és una massa sòlida  resistent  i 

densa [15]. 

De tots els minerals presents en el ciment Pòrtland, el C3A és el més reactiu en 

l’aigua.  Influeix directament en  la operativitat de  la pasta  i consumeix gran quantitat 

d’aigua durant la hidratació [25]. 
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El següent gràfic ens mostra el procés d’hidratació en relació amb l’evolució de 

la temperatura i les diferents etapes que es succeeixen [25]. 

 
 

 

Figura 3: Procés d`hidratació del ciment Pòrtland amb les fases que es diferencien durant el 

procés d’hidratació. 

 

A mesura que entren en contacte amb l’aigua, els ions comencen a dissoldre’s, 

inclòs el sulfat de calci, fins a la saturació. Desprès, la fase anhidre (C3A), en presència 

de guix, comença a formar petites agulles d’etringita al voltant del gra de ciment [6], 

tal i com podem veure en la equació 1 [12]. L’etringita s’origina en les primeres hores 

de  reacció  i  la  seva precipitació  contribueix a  l’adormiment  i  resistències  inicials del 

ciment (etapa I).  

 

 C3A + 3CSH2 (guix)+ 26H  →  C6AS3H32                                                           Equació 1 
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Figura 4: Cristalls d’etringita amb gruixos entre 20 i 200 nm.  

Font: http://www.mindat.org 

 

Més endavant, comença un període d’adormiment (Etapa II) en el que hi ha una 

saturació dels  ions calci. Aquest període depèn de  la quantitat de sulfats del clínquer 

[4]. 

Quan  la  concentració  de  sulfats  disminueix  en  la  solució,  l’etringita  s’esdevé 

inestable  i  paulatinament  es  converteix  en monosulfoaluminat,  equació  2  [12].  La 

presència d’aquest hidrat en la pasta de ciment el fa vulnerable a l’atac de sulfats. 

 

 C6AS3H32 + 2C3A + 4H → 3C4ASH12                                                               Equació 2 

 

Quan el període d’adormiment finalitza, C3S i C2S reaccionen per a formar fases 

del  gel  C‐S‐H  i  Portlandita  (CH),  equacions  3  i  4  [12].  Els  productes  formats  per  la 

hidratació de C3S i C2S són similars, però la velocitat de les reaccions són diferents [14]. 

La contribució del CH a la resistència final del material (ciment i formigó) és mínima. En 

la etapa III es torna a incrementar l’alliberament de calor. 
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 2C3S (alita) + 6H   →   C‐S‐H + 3CH                                                                 Equació 3 

 2C2S (belita) + 4H  →   C‐S‐H + CH                                                                  Equació 4 

 

Cal  esmentar,  que  la  formació  del  gel  C‐S‐H  (silicat  de  calci  hidratat)  i 

portlandita provoca un pic exotèrmic, tal  i com ens mostra  la etapa  III de  la  figura 3. 

Aquest  gel  és  el  producte  principal  de  la  hidratació,  i  es  forma  ràpidament  per  la 

hidratació de  la alita  i  lentament per  la hidratació de  la belita. El C‐S‐H proporciona 

resistència  i  durabilitat  en  el  sistema  [14].  Es  tracta  d’un  compost  amorf  amb  una 

relació  calci/sílice  que  varia  en  funció  del  temps  i  depèn  de  les  condicions 

d’adormiment i de la relació aigua/ciment. 

L’etringita es converteix en trisulfoaluminat de calci hidratat al reaccionar amb 

ions  Al  3+,  començant  l’etapa  IV.  La  resta  dels  ions  envolten  el  gra  amb  el  Ca  2+, 

començant l’etapa V [25]. 

En  resum,  la hidratació del  ciment Pòrtland és un procés  complex, en el que 

diferents reaccions d’hidratació es produeixen simultàniament a diferents velocitats  i 

influint‐se mútuament.  

 

2.4.2. Hidratació ciment d’aluminat càlcic 

L’aluminat monocàlcic  (CA),  Al2O3Ca0,  és  el  component més  abundant  en  la 

constitució  del  ciment  d’aluminat  càlcic,  que  al  estar  en  contacte  amb  l’aigua  dona 

com  a  reacció  diferents  hidrats:  aluminat  monocàlcic  hidratat  (CAH10),  equació  5; 

aluminat  bicálcic  hidratat  (C2AH8),  equació  6;  i  aluminat  tricálcic  hidratat  (C3AH6), 

equació 7 [10]. 

 

 CA + 10 H2O → CAH10                                                                                       Equació 5 

 2 CA + 11 H2O  →  C2AH8 +   AH3                                                                    Equació 6 
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 3 CA + 12 H2O  →   C3AH6 + 3 AH3                                                                   Equació 7 

 

CAH10 i C2AH8, es presenten en forma cristal∙lina hexagonal meta‐estable i amb 

tendència a transformar‐se en hidrats cúbics estables (C3AH6), equacions 8 i 9 [4]. 

 

 3CAH10  →  C3AH6 + 2AH3 + 18H2O                                                                 Equació 8 

 3C2AH8  →  2C3AH6 + AH3 + 9H2O                                                                    Equació 9 

 

Aquesta transformació d’estructura cristal∙lina hexagonal meta‐simple a hidrats 

cúbics estables es anomenada conversió. L’alta temperatura i la humitat ambiental són 

els factors que influeixen en aquesta ràpida transformació [4]. 

Durant la conversió es redueix, en part, el volum total i la mescla allibera aigua 

de la transformació cristal∙lina dels hidrats, això provoca un augment de la porositat de 

la mescla i una gran disminució en la resistència mecànica del material [10]. 

 

 

Figura 5 : Foto de la fase hexagonal.                                                                                       

Font: Presentacions adaptades per a alumnes d’ITOP. UPC. 
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Un  factor  molt  important  que  afavoreix  la  formació  d’hidrats  hexagonals 

inestables i per tant, la conversió, són les altes relacions aigua/ciment.  

Tal i com es pot veure en les equacions 6, 7, 8 i 9, apart dels principals hidrats 

(CAH10, C2AH8  i C3AH6) també es formen hidròxids d’alumini (gel), Gibbsita, Bayerita o 

Nordstrandita [10]. Aquest gel d’alúmina, té una morfologia amorfa  i contribueix a  la 

consolidació de  la microestructura. Generalment, amb el temps tendeix a cristal∙litzar 

en forma de gibbsita cristal∙lina. 




