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5. FASE EXPERIMENTAL 

5.1. Matèries primeres 

5.1.1. El ciment 

Per  tal  de  dur  a  terme  aquesta  experimentació    s’han  utilitzat  dos  tipus  de 

ciments,  facilitats per CIMENTS MOLINS  INDUSTRIAL S.L. Els  ciments utilitzats  són el 

ciment de pòrtland tipus I 52,5 R i un altre d’aluminat càlcic Electroland.  

La composició química del ciment pòrtland  i del ciment d’aluminat càlcic s’ha 

determinat mitjançant  la  tècnica  de  fluorescència  de  raigs  X  (FRX).  A  la  taula  8  es 

presenten els percentatges obtinguts a partir de les anàlisis realitzades.  

 

Taula 8: Composició química determinada (%) mitjançant FRX del ciment pòrtland i del 

ciment d’aluminat càlcic. 

% Òxids 

Fe2o3 MnO TiO2 CaO K2O P2O5 SiO2 Al2O3 MgO 

PÒRTLAND  3,50  0,04  0,22  63,25 0,75  0,06  19,56 5,04  1,96 

ALUMINAT CÀLCIC  15,50  0,02  1,68  36,54 0,05  0,09  4,83  40,55  0,50 

 

 

Tal i com es pot comprovar, el ciment pòrtland tipus CEM I 52,5 R està format 

majoritàriament  de  CaO  i  SiO2, mentre  que  al  ciment  d’aluminat  càlcic  predomina 

Al2O3 i CaO, i també presenta continguts alts de Fe2O3. 

Per  a  la  determinació  dels  constituents mineralògics  d’ambdós  ciments,  s’ha 

procedit a l’anàlisi de les mostres mitjançant la difracció de raigs X. A les figures 18 i 19 

podem veure els difractogrames del ciment pòrtland i aluminat càlcic hidratats. 
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Figura 18: Difractograma del CEM I 52.5 R 

 

En el cas del ciment pòrtland (figura 18) es diferencien els silicats, C2S (Larnita) i 

C3S (Alita),  l’etringita  i  la portlandita. En  la figura 19, es presenta el difractograma del 

ciment d’aluminat càlcic. Els constituents mineralògics majoritaris detectats són el CA i 

C4AF, és  a dir, l’aluminat monocàlcic i la fase ferrítica. 
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Figura 19: Difractograma del ciment d’aluminat càlcic. 
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5.1.2. Cèl∙lula fotovoltaica 

La cèl∙lula fotovoltaica utilitzada per a  la fase experimental d’aquest treball ha 

sigut  facilitada  per  l’empresa  Atersa.  Aquesta  cèl∙lula  està  integrada  en  el  mòdul 

fotovoltaic professional A‐120P. Aquest mòdul de mitja potència, conté un total de 36 

cèl∙lules policristal∙lines envoltades per l’ encapsulant EVA (etil‐vinil‐acetat).  

Per tal de determinar  la  influència de  la cèl∙lula fotovoltaica afegida al ciment, 

s’ha  realitzat  la  caracterització mineralògica de  la  cèl∙lula mitjançant    la difracció de 

raigs X  (DRX)  i  la  composició química  s’ha determinat mitjançant  la  fluorescència de 

raigs X (FRX).  
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Figura 20: Difractograma de la cèl∙lula fotovoltaica 

 

A la taula 9  es pot observar la composició mineralògica obtinguda de la tècnica 

de fluorescència de raigs X. 
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Taula 9: Resultats de la fluorescència de raigs X de la cèl∙lula fotovoltaica expressats en %. 

Ca Si Al Ag Ni Pb 

0,10 81,36 15,16 3,04 0,098 0,086 

 

Si ens  fixem en el difractograma de  la  figura 20  i  la  taula 9,  constatem que, 

majoritàriament,  la  cèl∙lula  està  constituïda  per  silici.  El  difractograma  també  ens 

indica la presència d’alumini, i en menor grau,  s’ha detectat Ag, Ni, Ca i Pb. 

Cal  recordar,  que  el  ciment  pòrtland  tenia  un  19,55%  de  SiO2  i  un  5,04% 

d’Al2O3. El ciment d’aluminat càlcic està  format per un 40,54% d’Al2O3  i un 4,83% de 

SiO2. 

 

5.2.  Molturació i tamisat de la cèl∙lula solar 

Un cop rebuda la mostra, en aquest cas prop d’1 Kg, es va a procedir a la seva 

molturació.  Tenint molta  cura  per  evitar  qualsevol  tipus  de  contaminació  es  va  fer 

servir un molí de boles de la marca RETSCH (figura 21). 

 

 

Figura 21: Molí de boles del laboratori de materials de la construcció (UPC) 
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Per  tal  de  molturar  la  cèl∙lula  solar,  es  van  col∙locar  10  grams  de  mostra, 

prèviament pesats en una bàscula de precisió,  a unes 80 rpm i durant uns 45 minuts.  

Es va anar repetint la operació fins a processar tota la cèl∙lula solar. 

Un cop finalitzat el procés de mòlta es va anar passant  la mostra per un tamís 

de 0,063 mm, per tant, el diàmetre de partícula és inferior a les 63 µm. 

 

 

Figura 22: Mostra de la cèl∙lula solar molturada i tamisada. 

 

5.3. Determinació de la relació aigua/ciment per obtenir les pastes de consistència 

normal 

 La relació d’aigua continguda  i aglomerant de  la pasta  influeix directament en 

les  velocitats  d’adormiment.  Les  composicions  de  cèl∙lula  fotovoltaica/ciment  que 

s’han utilitzat en el procés d’elaboració de  les pastes es presenten a  la  taula 10. En 

aquest cas, es va decidir utilitzar un 5 i un 15% d’addició i fer servir el ciment Pòrtland.  

Per obtenir la consistència normal s’han seguit les indicacions de la norma UNE‐

EN  196‐3,  que  estableix  que  la  pasta  de  consistència  normal  té  una  resistència 

específica a la penetració d’una sonda normalitzada. L’aigua requerida per la confecció 

de  la pasta es determina mitjançant  successius assaigs de penetració en pastes amb 

diferents continguts d’aigua. 
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En l’assaig s’utilitza l’aparell de Vicat (veure figura 23), el qual està format dels 

següents elements: 

 Sonda de metall no corrosiu, amb forma de cilindre recte  i  longitud 

efectiva de 50 ± 1 mm i un diàmetre de 10 ± 0,05 mm. 

 Agulla de metall no corrosiu, de longitud efectiva de 50 ± 1 mm i un 

diàmetre de 1,13 ± 0,05 mm. 

 Motlle de cautxú de rigidesa adequada  i de forma tronco cònica de 

40 ± 0,02 mm d’alçada i amb diàmetres interns de 70 ± 5 mm i 80 ± 5 

mm superior i inferior respectivament. 

 Placa  base  de  vidre  pla,  de major  dimensió  que  el motlle  i  amb 

espessor mínim de 2,5 mm. 

 

 

Figura 23: Aparell de Vicat utilitzat en l’experimentació. 

 

L’aparell de Vicat utilitzat és un model  fabricat per NORMAtest. Al  tractar‐se 

d’un aparell analògic les mesures i els assaigs es fan per duplicat per tal de ser estrictes 

amb els resultats. 
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Per  a  la  preparació  de  les  pastes  s’ha  utilitzat  el  ciment  Pòrtland.  La  cèl∙lula 

solar  s’addiciona  per  a  preparar  les  pastes  de  consistència  normal,  tot  seguint 

estrictament la norma UNE‐EN 196‐3. 

El procediment per a la obtenció de la consistència normal és el següent: 

 Pesar 500 ± 1 g de ciment  i una quantitat qualsevol d’aigua. En el nostre cas 

s’han necessitat uns 142‐144 g d’aigua. 

 Es col∙loca el ciment a l’amassadora. S’afegeix l’aigua, anotant l’instant final de 

l’addició  com  a  temps  zero  i  immediatament  es  posa  en  funcionament 

l’amassadora a velocitat lenta durant 90 segons. Es para l’amassadora i es deixa 

reposar 15 segons (aprofitant per rascar el material impregnat en les parets). A 

continuació es posa en funcionament l’amassadora durant 90 segons més. 

 Es transfereix  immediatament  la pasta al motlle  i s’omple fins que cobreixi tot 

l’interior,  sense  compactar  ni  vibrar.  S’elimina  l’excés  de material  enrassant 

amb una espàtula fins a obtenir una superfície superior llisa. 

 Es calibra l’aparell de Vicat amb la sonda, fent coincidir el zero de l’escala quan 

la sonda està en contacte amb la superfície de la pasta. 

 Un cop calibrat l’aparell i la sonda en contacte amb la superfície de la pasta es 

manté  aquesta  posició  durant  uns  segons  i,  a  continuació,  s’allibera  la  part 

mòbil de l’aparell deixant que la sonda penetri lliurement, de forma vertical, en 

el  centre  de  la  pasta.  El  temps  que  ha  de  transcórrer  des  de  que  s’inicia 

l’amassat  (temps  zero)  fins que  s’allibera  la  sonda  serà d’ aproximadament 4 

minuts.  Es  pren  la  lectura  en  l’escala  quan  la  penetració  ha  finalitzat  o  30 

segons  després  de  l’alliberament  de  la  sonda.  La  lectura  indica  la  distància 

entre la superfície de la pasta i la cara interior de la sonda. 

 Es repeteix  l’assaig amb diferents quantitats d’aigua fins a obtenir una  lectura 

de 34 ± 1 mm, que serà la pasta de consistència normal. 
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A la taula 10  es mostren les quantitats de ciment i cèl∙lula solar utilitzats per als 

assaigs de consistència normal. 

 

Taula 10: Dades dels components dels assaigs de consistència normal. 

 

 

5.4. Control de les velocitats d’adormiment, inici i final, de les pastes de consistència 

normal 

Per  a  la  fabricació  de  les  pastes  de  consistència  normal  s’han  utilitzat  les 

proporcions de cèl∙lula solar determinades en  l’apartat de determinació de  la relació 

aigua‐ciment  (veure taula 10) i ciment Pòrtland del tipus CEM I 52,5 R. S’han amassat 

les diferents pastes de consistència normal, mesurant tots els pesos amb un bàscula de 

precisió i seguint el que estableix la normativa UNE‐EN 196‐3.  

En aquesta norma ens especifica que un dels factors que ens permeten veure la 

interacció  de  la  cèl∙lula  solar  en  la  pasta  de  ciment  hidratat  és  la  velocitat 

d’adormiment. El ciment al ser barrejat amb aigua forma una pasta, que té la propietat 

d’agafar  rigidesa  progressivament  fins  a  constituir  un  sòlid  de  creixent  duresa  i 

resistència. 

El procediment per obtenir els temps d’inici i final d’adormiment és el següent: 

 Calibrar l’aparell de Vicat. 

 Omplir el motlle amb una pasta de consistència normal. 

 Introduir  el  motlle  ple  i  la  placa  base  en  la  cambra  humida,  en  la  que  es 

mantenen  les  condicions  de  temperatura  i  humitat  constants  (temperatura 

ambient de 20 ± 1 ºC i humitat relativa ≥ 93%). 
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 Després d’un temps adequat, es col∙loca el motlle en l’aparell de Vicat, es baixa 

l’agulla suaument fins que estigui en contacte amb la superfície de la pasta, es 

deixa anar l’agulla i es pren la lectura quan la penetració ha finalitzat o un cop 

transcorreguts 30 segons a partir de l’alliberació de l’agulla, registrant el temps 

(l’instant zero és l’inici d’amassat). 

 Es  repeteix  l’assaig  a  intervals  espaiats.  L’inici  de  l’adormiment  serà  quan 

l’agulla penetri en la pasta 36 ± 1 mm, amb una precisió de 5 minuts. 

 Per determinar el final de  l’adormiment, s’inverteix el mateix motlle ple sobre 

la placa base. Es realitza l’assaig de forma anàloga a la determinació de l’inici de 

l’adormiment. 

 El final de l’adormiment es produirà quan l’agulla per primer cop penetri només 

0,5  mm  en  la  pasta,  deixant  només  una  petita  marca  sobre  la  pasta; 

registrarem aquest temps amb una precisió de 15 minuts. 

 

5.5. Estudi de l’evolució de la hidratació dels ciments mitjançant les tècniques de 

difracció de raigs X (DRX) i infraroigs 

Per tal d’estudiar el procés d’hidratació  es van elaborar pastes utilitzant els dos 

tipus de ciments i diferents percentatges de cèl∙lula solar.  A la taula 11 es mostren els 

percentatges, nomenclatura i pesos de cadascun dels components. 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Taula 11: Composició de cadascuna de les pastes preparades. 

NOMEN
CLATUR

A 

TIPUS 
 CIMENT 

MASSA 
CIMENT 
(gr.) 

% 
CÈL∙LULA 
SOLAR 

MASSA 
CÈL∙LULA 
SOLAR (gr.) 

MASSA 
AIGUA 
(gr.) 

RELACIÓ 
AIGUA/CIMEN

T 

CEM I  CEM I 52,5 R  10  0  0  5  0,5 
CEM 1%  CEM I 52,5 R  9,9  1  0,1  5  0,5 
CEM 3%  CEM I 52,5 R  9,7  3  0,3  5  0,5 
CEM 5%  CEM I 52,5 R  9,5  5  0,5  5  0,5 
CAC  ALUMINAT 

CÀLCIC 
10  0  0  5  0,5 

CAC 1%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

9,9  1  0,1  5  0,5 

CAC 3%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

9,7  3  0,3  5  0,5 

CAC 5%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

9,5  5  0,5  5  0,5 

CAC 5% 
A/C 0,4 

ALUMINAT 
CÀLCIC 

9,5  5  0,5  4  0,4 

 

En  aquest  cas,  s’ha  utilitzat  una  relació  aigua/ciment  de  0,5  per  a  poder 

comparar  les diferents pastes, excepte una mostra d’aluminat càlcic del 5% d’addició, 

en que es va fer servir, a més a més, una relació de 0,4. D’aquesta forma podem veure 

els canvis en la hidratació en una de les composicions degut a la variació de la relació 

A/C. 

A  la  figura  24  es  poden  veure  les  pastes  ja  elaborades.  En  aquest  cas 

corresponen a CEM I i CEM 3%.  

  

Figura 24: Visió horitzontal i vertical de les pastes elaborades. A ambdues fotos, el recipient 

de la dreta correspon a la pasta sense addició i el recipient de l’esquerra conté un 3% de 

cèl∙lula solar. 
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Un cop preparades les pastes, es van guardar a la cambra humida del laboratori 

a temperatura ambient (20 ºC ± 1), amb una humitat relativa al voltant del 93 %. Per 

tal d’analitzar la mostra mitjançant la tècnica de difracció de raigs X (DRX) es va haver 

de  triturar una part de  la pasta  i es va aturar el procés d’hidratació afegint acetona 

durant  45  segons  i  netejant  amb  alcohol. Aquest  procediment  es  va  dur  a  terme  3 

vegades: 1 dia, 7 dies i 28 dies després de la seva elaboració. 

L'aplicació  fonamental  de  la  difracció  de  rajos  X  és  la  identificació  de  la 

composició mineralògica  d'una mostra  cristal∙lina  [33].  La  radiació  electromagnètica 

creada pels raigs X té alta energia  i baixa  longitud d’ona. Per a  la difracció de raigs X 

s’aplica un  feix de  raigs X   sobre  la superfície d’un material sòlid, el qual difracta els 

raigs X en direccions i amb intensitats determinades. El senyal de difracció d'un sòlid és 

reflex de la seva estructura cristal∙lina [34]. 

Per a fer l’anàlisi de les fases cristal∙lines formades a les pastes, s’ha utilitzat un 

difractòmetre  Siemens  de  l’Institut  de  ciències  de materials  de  Barcelona  (ICMAB). 

Amb unes condicions de  registre Step: 0,020º  i Step  time: 1s. El  reconeixement dels 

compostos  formats és possible  a partir de  les  fitxes del  JCPDS  (Joint Committee  for 

Powder Diffraction Standards), en  les qual es descriu  la cel∙la primitiva, els  índex de 

Miller (hkl), l’espaiat reticular (d) i la intensitat percentual de la difracció experimental 

(l). 

En els difractogrames es representa  la    intensitat de difracció en funció de 2θ, 

on θ és l’angle entre el feix de raigs X i el pla cristal∙lí que difracta. L’angle de difracció 

θ es relaciona amb  la distància entre plans d,  i  la  longitud d’ona del raig  incident λ, a 

través de la fórmula de Bragg (λ=2dsin θ). 

L’anàlisi dels  resultats de  les difraccions és qualitatiu, no obstant, és possible 

d’establir una correlació entre la intensitat de pic i la quantitat de fase mineral present 

a la mostra, tanmateix, és possible comparar les altures de pic de les mateixes fases a 

diferents  edats  respecte  el  final  d’adormiment  per  observar‐ne  les  diferents 

tendències.  
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L’observació dels diferents espectres a diferents edats  i diferents proporcions 

de cèl∙lula  ens permetrà conèixer l’evolució mineralògica de les pastes de ciment amb 

addició de cèl∙lula fotovoltaica durant el procés d’hidratació, així com  la  interacció de 

cada tipus de cèl∙lula segons les seves característiques. 

Finalment, es va fer un anàlisi de les pastes de 28 dies mitjançant la tècnica de 

l’espectroscòpia d’infraroig. Aquesta tècnica es fonamenta en l’absorció de la radiació 

infraroja (IR) per les molècules en vibració. Una molècula absorbirà l’energia d’un feix 

de llum quan aquesta energia incident sigui igual a la necessària per a que es doni una 

transició  vibratòria  de  la  molècula.  És  a  dir,  la  molècula  comença  a  vibrar  d’una 

determinada  manera  gràcies  a  l’energia  que  se  li  subministra  mitjançant  la  llum 

infraroja. 

Les principals aplicacions d’aquesta tècnica són la determinació de l’estructura 

molecular  a  partir  de  les  freqüències  fonamentals  i  l’estructura  de  les  bandes,  i  en 

segon  lloc  l’anàlisi  qualitatiu  i  quantitatiu  de  compostos  i  grups  funcionals. Aquesta 

segona  aplicació,  ens  ha  permès  identificar  els  compostos  de  les  nostres  pastes  de 

ciment amb cèl∙lula solar. 

En  aquest  cas,  s’ha  utilitzat  l’espectròmetre  FTIR‐  Bomem  MB‐120  per 

transformada  de  Fourier  en  el  rang  de  freqüències  de  350  a  5000  cm‐1    de  l’Institut  de 

ciències de materials de Barcelona. 

 

5.6. Elaboració de provetes de morter per tal de determinar les resistències 

mecàniques.  

La metodologia de preparació de  les provetes de morter s’ha dut a terme tal  i 

com especifica la norma EN 196‐1:1994. 

Els morters elaborats estan formats pels següents components: 

 Ciment Pòrtland tipus CEM I 52,5 R. 

  Ciment d’aluminat càlcic. 
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 Cèl∙lula solar, prèviament molturada i tamisada, com a addició. 

 Sorra silícica normalitzada EN 196‐1:1994. 

 Aigua destil∙lada  

La dosificació del morter ha seguit  l’estàndard marcat per  la normativa, en  la 

que  es  defineix  la  composició  de  la  massa  del  morter  (sense  tenir  en  compte  el 

percentatge de  la cèl∙lula solar). En aquest cas, seguint  la dosificació pautada, s’obté 

una relació aigua/ciment de 0,5. Cada amassada, per a 3 provetes, conté 450 ± 2 g de 

ciment, 1350 ± 5 g de sorra normalitzada i 225 ± 1 g d’aigua. 

Els  percentatges  de  cèl∙lula  solar,    el  tipus  de  ciment    i  la  nomenclatura  de 

cadascuna de les provetes es pot consultar en la taula 12. 

 

Taula 12: Composició dels diferents morters preparats per a determinar les resistències 

mecàniques. 

NOMENCLATU
RA 

TIPUS DE 
CIMENT 

MASSA 
DE 

CIMEN
T (gr.) 

% 
CÈL∙LULA 
SOLAR 

MASSA 
CÈL∙LULA 
SOLAR 
(gr.) 

MASSA 
D'AIGUA (gr.) 

MASSA 
SORRA (gr.) 

MCP 0%  CEM I 52,5 R  450  0  0  225  1350 

MCP 0,3%  CEM I 52,5 R  448,65  0,3  1,35  225  1350 

MCP 0,5%  CEM I 52,5 R  447,75  0,5  2,25  225  1350 

MCP 1%  CEM I 52,5 R  445,5  1  4,5  225  1350 

MCP 3%  CEM I 52,5 R  436,5  3  13,5  225  1350 

MCP 5%  CEM I 52,5 R  427,5  5  22,5  225  1350 

MCA 0%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

450  0  0  225  1350 

MCA 0,3%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

448,65  0,3  1,35  225  1350 

MCA 1%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

445,5  1  4,5  225  1350 

MCA 3%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

436,5  3  13,5  225  1350 

MCA 5%  ALUMINAT 
CÀLCIC 

427,5  5  22,5  225  1350 
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El procés seguit per a elaborar les provetes és: 

1. Es pesen els components del morter a la bàscula electrònica del laboratori. 

2. S’aboca  l’aigua  al  recipient  de  l’amassadora    (Tonimix  fabricada  per  Toni 

Technik). 

3. S’afegeix primer el ciment i posteriorment la cèl∙lula solar. 

4. Immediatament es posa l’amassadora a funcionar a velocitat lenta, i passats 

30  segons,  s’introdueix  la  sorra  uniformement  durant  els  següents  30 

segons. 

5. S’incrementa la velocitat d’amassat durant 30 segons més. 

6. Es para  l’amassadora durant 1 minut  i 30 segons. En els primers 15 segons 

es  treu, mitjançant  una  espàtula,  tot  el morter  adherit  fora  de  la  zona 

d’amassat i es retorna a la barreja. 

7. Finalment, es torna a amassar a velocitat ràpida durant 60 segons més. 

 

 

Figura 25: Morter acabat d’amassar (Morter ciment pòrtland amb el  0,3% 

d’addició de cèl∙lula solar) 
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Les  provetes  fabricades  s’emmotllen  i  es  compacten  dinàmicament  en  uns 

motlles  amb  forma  prismàtica  de  40  mm  x  40  mm  x  160  mm,  seguint  la  norma 

establerta.  La  compactadora  utilitzada  és  el  model  380  V  Trifàsica  de  Mecànica 

Científica S.A. 

Un  cop  s’ha  enrassat  i  marcat  cada  proveta,  es  conserven  dins  la  cambra 

humida del laboratori a temperatura ambient (20 ºC ± 1), amb una humitat relativa al 

voltant del 93 %.  

Per  a  desmotllar  les  provetes  és  necessari  que  passin  un mínim  de  20  a  24 

hores. Tot i així, es pot retardar si el morter no ha adquirit la resistència suficient per a 

ser manipulat  adequadament.  En  aquest  cas,  s’han  desmotllat  totes  a  les  24  hores 

aproximadament. Un  cop  desmotllades  i  etiquetades  correctament,  les  provetes  es 

retornen a la cambra humida per a que continuïn el seu procés de d’enduriment. 

Un cop passats 28 dies, aquestes provetes ens han servit per a determinar  les 

característiques mecàniques següents: 

 Resistència mecànica a flexotracció 

 Resistència mecànica a compressió 

La  determinació  de  les  resistències mecàniques  s’ha  dut  a  terme  segons  la 

normativa  EN  196‐1. De  cada  proveta  s’ha  determinat  la  resistència  a  flexotracció  i 

amb les dues meitats resultants s’ha fet l’assaig de resistència a compressió simple. 

Per cada tipus de ciment i percentatge d’addició s’han assajat 2 provetes (l’altre 

proveta s’ha guardat per a la determinació de porositat, absorció i densitat). Per a dur 

a terme l’assaig s’ha utilitzat una premsa electromecànica Toni Technik, que es troba al 

laboratori de materials de la construcció de la UPC. 
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Figura 26: Assaig de determinació de la resistència a flexió. 

 

5.7. Observació de pastes de ciment mitjançant el microscopi electrònic. 

De  les pastes elaborades es va agafar una petita mostra per   analitzar‐la en el 

microscopi electrònic de rastreig (SEM). Aquestes mostres es van agafar a les 24 hores 

i es va aturar el procés d’hidratació mitjançant acetona i alcohol. 

Mitjançant el SEM es va poder observar la morfologia de les mostres, així com 

obtenir microanalítiques  de  zones  puntuals  gràcies  al  sistema  de microanàlisi    que 

incorpora el microscopi.  

El microscopi electrònic de rastreig,  inicialment pensat per obtenir  imatges de 

gran  resolució  dels  trets  topogràfics  superficials  dels  objectes,  es  fonamenta  en  la 

interacció d'un feix primari d'electrons amb l'objecte que es pretén estudiar. Es tracta 

d'un  feix molt  fi,  intens  i  estable  que,  explorant  la  superfície  de  la mostra,  origina 

senyals diversos que,  convenientment  tractats, permeten obtenir‐ne  informació  tant 

morfològica com estructural i microanalítica [34]. 

Una de  les característiques principals de  la microscòpia electrònica de rastreig 

és  la gran versatilitat en  les aplicacions  tant en el camp de  les ciències de materials 

com biomèdiques.  
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El microscopi electrònic de rastreig utilitzat en l’experimentació d’aquest treball 

és un Jeol JSM‐840 (figura 27), el qual  incorpora un sistema de microanàlisi RX,  INCA 

Energy 250 (Oxford Instruments). 

 

 

Figura 27: Microscopi electrònic de rastreig JEOL JSM‐840 dels Serveis 

cientificotècnics de la Universitat de Barcelona. 

 

5.8. Determinació de la densitat, porositat i absorció de les provetes fabricades. 

Per  a  determinar  les  característiques  físiques  s’ha  determinat  la  densitat, 

porositat  i  la capacitat d’absorció d’aigua de  les provetes de morter preparades en el 

punt 4.3.4 d’aquest treball. 

Per tal de dur a terme aquesta experimentació s’han utilitzat dues meitats de 

proveta  de  morter  provinent  de  l’assaig  de  flexió.  Per  tant,  per  a  cadascun  dels 

sistemes, se’n podran obtenir dos valors.    

La metodologia d’aquest assaig  comença pesant  cadascuna de  les meitats de 

proveta  en  una  balança  de  precisió  (Mamb).  Llavors  es  submergeixen  en  aigua 

destil∙lada en repòs fins a la saturació, aproximadament unes 24 hores.  

Un cop passat aquest període, es tornen a pesar en condicions saturades amb 

superfície  seca  (Msss)  i  submergides en aigua  (Msub) amb  la balança que mostra  la 
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figura  28.   Després  les mostres  són  assecades  en  estufa  a  105  ºC  ±  5ºC  durant  les 

següents 24 hores  i es tornen a pesar  (Ms). Cal esmentar, que en aquest cas, només 

s’han assecat a  l’estufa  les provetes de CEM  I,  ja que  les de ciment d’aluminat càlcic 

podrien  patir  processos  de  conversió  que  variarien  les  característiques  físiques.  Per 

això es van tornar a pesar al cap de dues setmanes per tenir Ms de l’aluminat càlcic. 

 

 

Figura 28: Balança utilitzada per a pesar les provetes. Laboratori de materials de la 

construcció de la UPC. 

 

Amb aquestes dades es calculen els següents paràmetres i propietats: 

 

 Densitat 

La densitat és el quocient entre una massa  i el volum ocupat per aquesta. La 

densitat  del  formigó  depèn  fonamentalment  dels  àrids  que  conté  i  de  la  relació 

aigua/ciment del formigó. 

d =
V

Ms
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V és el volum de  la mostra de  formigó comptabilitzant els porus accessibles e 

inaccessibles, i es determina mitjançant la fórmula: 

 

V =
OH

MsubMsss

2

)(




  

 

 Porositat aparent 

La  porositat  aparent,  P,  es  defineix  com  la  relació  entre  el  volum  de  porus 

accessibles  i  el  volum  aparent  de  la  mostra  que  inclou  forats  accessibles  e 

inaccessibles. Es determina mitjançant: 

 

P (%)= 100
)(

)(




MsubMsss

MsMsss
 

 

 Capacitat d’absorció 

La  capacitat  d’absorció  es  defineix  com  la  relació  entre  la  quantitat  d’aigua 

sol∙licitada per canviar  la condició de massa seca a massa saturada amb  la superfície 

seca respecte la massa seca. La determinem mitjançant la formula: 

 

Abs (%) = 100
)(



Ms

MsMsss
 

 


