
 

RESUM 

 

La fissuració del formigó a primeres edats està provocada per tensions que es generen 
per canvis volumètrics impedits durant el procés d’hidratació del ciment. A més, durant 
aquest procés es produeixen també una evolució de les propietats mecàniques del 
formigó que produeix un augment de la rigidesa més ràpid que l’augment de la 
resistència cosa que provoca que el formigó sigui molt propens a fissurar a primeres 
edats. 

Les diferents variables que intervenen en el fenomen de la fissuració del formigó a 
primeres edats són molt complicades de definir en situacions pràctiques, això fa que 
les normes sobreestimin els seus efectes indicant quanties mínimes d’armadura. 
Aquestes quanties mínimes, com per exemple l’armadura horitzontal en murs, tenen 
un cost elevat, pel que resultaria de gran interès poder reduir-les en base a estudis 
rigorosos. 

Per poder predir, i en la mesura del possible controlar la formació de fissures, s’han de 
conèixer i poder modelar els diferents fenòmens termo-higro-mecànics que tenen lloc, 
per això l’interès d’aquesta tesina s’ha centrat en la caracterització d’un formigó a 
primeres edats. 

Els resultats de la caracterització serviran com a dades en un programa d’anàlisi 
d’estructures de formigó armat que permet predir la fissuració provocada per 
deformacions imposades impedides, tenint en compte l’evolució de les propietats 
mecàniques, les deformacions d’origen tèrmic, la retracció i la fluència. 

Pel fet que no s’ha trobat en la bibliografia la caracterització d’un formigó 
autocompactable i l’ús d’aquest es troba cada vegada més estès en el sector del 
formigó prefabricat i en obra civil, l’objectiu principal d’aquesta tesina és modelar les 
propietats d’un formigó autocompactable de 60 N/mm2 de resistència a compressió. 

Per complir l’objectiu s’ha realitzat una campanya experimental que consisteix en una 
sèrie d’assaigs mecànics, de medició de la retracció autògena i deformacions de 
fluència per a diferents edats de càrrega. S’han mesurat les resistències a tracció i 
compressió i els mòduls elàstics a 1, 2, 3, 7 i 28 dies. A més, s’han realitzat assaigs en 
fresc per comprovar la treballabilitat del formigó. 

En l’anàlisi de resultats s’han modelat les diferents propietats mecàniques i 
reològiques que interessen segons els models estudiats basats en el mètode de la 
maduresa i en el concepte de grau d’hidratació. 

El present document està organitzat de la següent manera. En el primer capítol es fa 
una introducció sobre la motivació i els objectius de la tesina. En els següents capítols 
es realitza una síntesis de l’estat del coneixement , en el capítol 2 en el referent als 
fenòmens que governen la fissuració a primeres edats i en el capítol 3 sobre els 
diferents mètodes de modelització d’acord als conceptes de maduresa i grau 
d’hidratació. En el capítol 4 es descriu la campanya experimental desenvolupada i en 
el capítol 5 es presenten els resultats dels assaigs. En el capítol 6 es modelen 
l’evolució de resistències a tracció i compressió, els mòduls elàstics, la retracció 
autògena i la fluència a compressió d’acord a diferents models. Finalment, en els 
capítols 7 i 8 es presenten les conclusions de l’estudi i les referències bibliogràfiques. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The volumetric changes that develop during the process of hydration of the concrete 
cause stresses when are restrained, which can produce cracking if they are larger than 
the strength. Besides, during this process the evolution of the mechanical properties of 
the concrete produce an increase of the stiffness faster than the increase of the 
strength. This makes the concrete very prone to crack at early ages. 

The different variables that take place in the cracking phenomena of the concrete at 
early ages are very difficult to define in practical situations. Therefore codes 
overestimate their effects establishing minimum reinforcement areas, like the horizontal 
reinforcement in walls, which have a very high cost. For this reason, it is of great 
interest to reduce the reinforcement on the base of studies carried out with scientific 
rigour. 

To predict and control the formation of cracks it is necessary to know and model the 
different thermo-hydro-mechanical phenomena that take place in the concrete at early 
ages. That is the reason why this thesis has been focused in the characterization of a 
concrete at early ages. 

The results of the characterization will be used as data in a program of analysis of 
structures that allows to predict the cracking due to restrained volume changes, taking 
into account the evolution of the mechanical properties, the autogenous shrinkage and 
the creep deformations. 

As there is no information in the bibliography related to the characterization of a self-
compacting concrete and its use is very extended nowadays, the principal objective of 
this thesis is to model the different properties of a self-compacting concrete of 60 
N/mm2 of compressive strength. 

To reach this objective an experimental campaign has been carried out, consisting of a 
set of mechanical, autogenous and creep tests at a different loading ages. The tensile 
and compressive strengths and the Young’s modulus were measure at 1, 2, 3, 7 and 
28 days. Besides, tests of fresh concrete were performed in order to verify the 
workability of the concrete. 

In the analysis of the test results, the different mechanical and rheological properties of 
the concrete have been modelled based on the method of maturity and in the concept 
of degree of hydration. 

The present document is organised in the following way: In the first chapter an 
introduction is made about the motivation and objectives of the thesis. In the chapter 2 
and 3 the state of the art is summarised referred to the driving forces that govern the 
cracking at early ages and to the methods to model the different driving forces on the 
base of the concepts of maturity and degree of hydration. In chapter 4 de experimental 
studies are described and in chapter 5 the results of the tests are presented. In chapter 
6 the compressive and tensile strength, the Young’s modulus, the autogenous 
shrinkage and the visco-elastic response are modelled. Finally, in the last two chapters 
the conclusions of the study and the bibliographical references are presented. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

1.1. Introducció 

El comportament termo-higro-mecànic del formigó a primeres edats presenta un conjunt 
de fenòmens acoblats que el fan molt complex i sensible a moltes variables. Tots aquests 
fenòmens produeixen sovint la fissuració del formigó sense l’acció de càrregues exteriors 
i determinen els procediments constructius que es poden utilitzar així com les quantitats 
d’armadura de pell que s’han de disposar. Tot això té enormes implicacions econòmiques 
ja que, d’una banda, en determinar els procediments constructius té efectes sobre la 
productivitat i, de l’altra, l’armadura de pell és una part important de la quantitat total 
d’armadura disposada, tot i no tenir cap interès mecànic o resistent. En alguns elements 
estructurals com ara murs, lloses, etc. –amb milions de metres quadrats construïts cada 
any-, qualsevol estalvi o ajust en la quantitat d’armadura mínima de pell necessària, 
tindria repercussions econòmiques globals molt importants. 

Les fissures en el formigó provocades per deformacions imposades impedides es deuen 
a canvis volumètrics que es produeixen com a conseqüència dels processos d’hidratació 
del ciment (deformació tèrmica i retracció autògena) i de difusió d’humitat cap a l’exterior 
(retracció per assecat). 

Quan les deformacions imposades no estan coaccionades, el formigó es troba lliure per a 
contraure’s o expandir, i els canvis volumètrics no generen tensions en el formigó. En 
canvi, quan la retracció total esta impedida interna o externament, total o parcialment, 
indueix tensions que es superposen a les tensions degudes a les càrregues. A més, sota 
càrrega mantinguda el formigó augmenta les seves deformacions amb el pas del temps, 
pel fenomen de fluència. A la vegada, les tensions causades per les deformacions 
impedides disminueixen en el temps per l’efecte de la relaxació, que és el fenomen dual 
de la fluència. 

Les temperatures que es desenvolupen com a conseqüència de la hidratació del ciment 
generen una expansió primer i una contracció en la fase de refredament. Com la 
distribució de temperatures en la secció és no lineal, el camp de deformacions associat 
també ho és. En el cas d’estructures isostàtiques, aquestes deformacions no lineals 
indueixen tensions autoequilibrades, en canvi, en estructures hiperestàtiques les 
restriccions externes generen esforços interns que se superposen a les tensions 
autoequilibrades produïdes per la restricció interna. 

Per altra banda, durant la hidratació del ciment es produeixen també una evolució de les 
propietats mecàniques del formigó, amb un augment de la rigidesa (mòdul elàstic) més 
ràpid que l’augment de la resistència. Com que les tensions induïdes per les 
deformacions imposades són proporcionals a la rigidesa, la diferència en la velocitat de 
desenvolupament de les propietats mecàniques fa que el formigó sigui molt propens a 
fissurar a primeres edats. 

Dependrà dels valors de les tensions i de les resistències assolides en cada instant que 
el formigó fissuri o no. Quan les tensions són majors que la resistència, el formigó es 
fissurarà provocant una disminució en la rigidesa de l’estructura amb una dissipació de 
tensions associada. Quan les tensions són menors que la resistència, el formigó no es 
fissura, però les tensions generades poden disminuir la capacitat resistent de l’estructura 
en etapes posteriors. 

És important ressaltar que la col·locació d’armadures no evita la formació de fissures, 
només limita el seu ample i disminueix el seu espaiament. La quantitat d’armadura 
necessària per a controlar la fissuració depèn de varis factors: la magnitud i distribució 
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espacial de les deformacions imposades, el grau de restricció de l’estructura i la rigidesa i 
la resistència assolida pel formigó. 

Com les diferents variables que intervenen en el fenomen de fissuració són difícils de 
definir en situacions pràctiques, les normes sobreestimen els seus efectes indicant 
quanties mínimes. Aquestes quanties mínimes, que com ara l’armadura horitzontal en 
murs, etc. no fan res, tenen un cost que a vegades pot ser important. 

Per poder predir, i en el possible controlar la formació de fissures, s’han de conèixer i 
poder modelar els diferents fenòmens termo-higro-mecànics que es produeixen en el 
formigó a primeres edats. 

1.2. Antecedents 

La campanya experimental que s’ha dut a terme en aquesta tesina forma part d’un estudi 
paral·lel que a duu a terme María Delia Crespo per realitzar una tesi doctoral sobre el 
comportament termo-higro-mecànic del formigó a primeres edats. 

En aquesta campanya experimental s’ha utilitzat el formigó autocompactable. El FAC és 
pot definir com aquell que és capaç d’estendre’s només per l’acció del propi pes, sense 
que sigui necessària cap energia externa de compactació. Les tres propietats que 
defineixen el FAC són, la capacitat de fluir, la capacitat de pas entre les armadura i la 
resistència a la segregació. 

S’ha optat per un formigó autocompactable (FAC) ja que s’ha descrit com el 
desenvolupament més revolucionari de les últimes dècades en el camp de la construcció 
amb formigó. En un principi es va dissenyar per compensar una creixent escassesa de 
personal especialitzat, però ha demostrat ser beneficiós econòmicament degut a una 
construcció més ràpida, a una reducció de la mà d’obra necessària per la posta en obra, 
per un millor acabat superficial, una major facilitat de col·locació, millora la durabilitat, 
proporciona major llibertat i possibilitat de disseny, s’aconsegueixen seccions de formigó 
més reduïdes, es redueixen els nivells de soroll per l’absència de vibracions i proporciona 
un entorn de treball més segur. 

La tecnologia FAC es desenvolupà originàriament al Japó i fou possible gràcies a un 
desenvolupament molt anterior dels additius superplastificants per a formigó. En 
l’actualitat, a Europa s’ha adoptat el FAC amb entusiasme, tant en el sector del formigó 
prefabricat com en el formigó preparat i obra civil. 

Per aquests motius s’ha utilitzat aquest tipus de formigó en aquesta campanya 
experimental, a part que com no és necessari vibrar el formigó redueix molt la feina al 
laboratori. No s’ha trobat en la bibliografia cap caracterització de FAC. 

1.3. Objectius 

Els objectius de la present tesina són: 

• Iniciació en l’estudi de la fenomenologia i modelat dels diferents processos que 
intervenen en la fissuració del formigó a primeres edats. 

• Caracteritzar l’evolució de les propietats mecàniques (resistència a compressió, 
tracció indirecte i mòdul de deformació) i reològiques (retracció i fluència). 

• Interpretar i analitzar els resultats experimentals comprant-los amb els models 
estudiats. 
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En quant a la fenomenologia es descriuen els diferents mecanismes que regeixen la 
fissuració a primeres edats i s’explica com i en quina mesura els diferents factors 
influeixen sobre aquests mecanismes. I en la part de modelat es presenten els principals 
mètodes per simular el comportament del formigó a nivell macroscòpic: mètode de la 
maduresa i el concepte de grau d’hidratació i s’exposen alguns models existents per 
simular l’evolució en el temps dels diferents tipus de deformacions i de les propietats del 
formigó.  

Per assolir la resta dels objectius es realitzarà una campanya experimental a fi de 
comparar els resultats obtinguts d’aquesta amb els diferents models proposats a la 
bibliografia per tal de discutir-ne la seva exactitud i aplicabilitat. 
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2. ESTAT DEL CONEIXEMENT SOBRE LA FENOMENOLOGIA 

2.1. Fenòmens que governen la fissuració a primeres edats 

Les tensions que es produeixen en el formigó a primeres edats poden produir fissures 
que estan principalment associades a tres tipus de deformació (Mihashi i Leite, 2004): 
retracció autògena, induïda per l’absorció d’aigua durant la hidratació de les partícules de 
ciment, retracció per assecat, induïda per l’evaporació d’aigua durant tot el temps de 
curat del formigó i retracció tèrmica, deguda a una dissipació lenta del calor despres 
durant la hidratació del ciment i el posterior refredament del formigó ja endurit. 

Lange (2003), classifica els canvis volumètrics a primeres edats com es mostra en la Fig. 
2.1. Els quatre fenòmens principals –deformació tèrmica, retracció, fluència i inflament- 
contribueixen en diferent grau al comportament general observat en el formigó. 

Canvis volumètrics a primeres edats

Deformació tèrmica Retracció Fluència Inflament

Influències
externes

Calor
d'hidratació

Retracció
autògena

Retracció per
assecat extern

Fluència
bàsica

(sense assecat)

Fluència
per assecat

(total-bàsica)

Redistribució d'aigua
d'exsudació o aigua

de l'agregat

Hidratació
primerenca

Retracció
química

Hidratació
del ciment

 
Fig. 2.1  Sumari fenomenològic dels canvis volumètrics a primeres edats. Lange (2003). 

Tant la retracció autògena com la retracció per assecat són reduccions de volum 
induïdes per una disminució de la humitat relativa durant l’enduriment del formigó, però 
aquestes són molt diferents en el ritme de desenvolupament de les tensions, així com els 
mecanismes. 

La retracció per assecat és una deformació volumètrica provocada per l’evaporació de 
l’aigua del ciment endurit cap a l’ambient exterior. Mentre que la retracció autògena pot 
aparèixer a partir de les poques hores després que hagi començat l’adormiment fins a 
varis dies després de que s’hagi completat la hidratació, la retracció per assecat només 
es pot produir després que la superfície s’exposi a les condicions atmosfèriques, pocs 
dies després que comenci l’adormiment, fins al final del procés d’enduriment. 

Els formigons d’alta resistència (FAR) amb relacions aigua/ciment (a/c) baixes són 
propensos a una retracció autògena significativa, mentre que els formigons amb una 
relació a/c alta són propensos a patir retracció per assecat (Tazawa et al.,2000) (Fig. 
2.2). De totes maneres, quan l’aigua s’evapora des de la superfície del formigó armat 
fresc en el període d’assecat durant el procés d’hidratació, és impossible separar la 
retracció per assecat de la retracció autògena ja que es produeixen simultàniament 
(Mihashi i Leite, 2004). 
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Fig. 2.2 Relació entre la relació a/c i la retracció del formigó (60% H.R.).                                                        

Tazawa et al. (2000). 

Una altra diferència important és que la retracció autògena és una deformació uniforme, 
sense gradient de deformacions en el pla a menys que la calor d’hidratació no es 
distribueixi homogèniament dins de la secció o que la deformació estigui localment 
impedida. En canvi, com la retracció per assecat és deguda a una pèrdua d’aigua dins 
del formigó a través de la superfície de l’element, en resulta una distribució no uniforme 
d’humitat dins de l’element i sempre es produeixen gradients de tensions en les seccions 
dels elements (Fig. 2.3). Quan la superfície se seca i intenta retreure’s, la seva 
deformació es veu restringida pel nucli del volum. Conseqüentment, la fissuració causada 
per la retracció per assecat s’inicia en la superfície. Llavors, quan el nucli del volum 
asseca també experimenta deformació per retracció que, en el cas d’estar impedida 
externament, genera tensions de tracció que poden provocar la fissuració de tota la 
secció.  

La retracció tèrmica difereix de les dues anteriors en el fet que no està relacionada amb 
una variació d’humitat sinó amb fluctuacions de temperatura del formigó provocades per 
les reaccions d’hidratació i de les condicions ambientals externes. 

La hidratació del ciment és una reacció exotèrmica que genera una gran quantitat de 
calor. La dissipació d’aquesta depèn de les dimensions de la peça i de les condicions 
ambientals. El desenvolupament de la calor provoca un augment de la temperatura que 
produeix una expansió. Després d’assolir la màxima temperatura, el material es refreda i 
es contrau. 

Els efectes d’aquest tipus de deformació tèrmica són més importants en formigons amb 
alt contingut de ciment i en elements amb grans seccions. 

La fluència s’ha definit tradicionalment com la suma de dues components: la fluència 
bàsica i la fluència per assecat. La fluència bàsica és la deformació dependent del temps 
que succeeix en un material quan està sotmès a càrrega mantinguda. En el cas del 
formigó restringit que experimenta retracció o contracció tèrmica, els efectes viscosos es 
manifesten com una relaxació de tensions. La fluència per assecat és un deformació 
addicional que es pot mesurar en assajos que involucren l’assecat de provetes de 
formigó en càrrega.  
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Fig. 2.3 Distribució de tensions i formació de fissures en un element de formigó que s’asseca.                

h=humitat relativa. Martinola et al. (2001). 

L’inflament pot produir-se per la redistribució d’aigua degut al fenomen d’exsudació 
(bleeding): si la hidratació del ciment demanda aigua quan l’aigua exsudada està encara 
en la superfície del formigó, l’aigua serà reabsorbida i produirà inflament. Per altra banda, 
l’inflament autogen pot ser també el resultat de la formació d’alguns productes 
d’hidratació, tals com l’etringuita.   

Segons el Codi Model, la deformació total en un instant t pot definir-se per l’eq.(2.1): 

)()()()()( ttttt tèrmicaretracciófluènciaelàsticaT εεεεε +++=  (2.1)

La suma de εelàstica i εfluència representa la resposta material a les tensions, és a dir, 
deformacions dependents de les tensions, mentre que εretracció i εtèrmica són canvis 
volumètrics independents de les tensions, causats pels moviments d’humitat i les 
variacions tèrmiques. 

Les tensions que causen la fissuració del formigó a primeres edats són, en el cas 
d’absència de càrrega externa, induïdes per restriccions a les deformacions produïdes 
pels canvis volumètrics.  

2.1.1. Deformacions tèrmiques 

La deformació tèrmica εtèrmica que es desenvolupa durant la fase d’enduriment del formigó 
es determina a partir de l’evolució de les temperatures ΔT(t) i del coeficient de dilatació 
tèrmica del formigó α(t) (eq.(2.2)). 

( ) )(.)( tTtt Ttèrmica Δ= αε  (2.2)

La calor d’hidratació que es desenvolupa, i amb ella les temperatures, depèn de la 
quantitat i tipus de ciment. La calor generada per unitat de volum durant la hidratació és 
una propietat del material, mentre que la calor dissipada depèn del tipus d’encofrat, la 
quantitat d’àrea exposada i la temperatura i ventilació de les superfícies exposades 
(Khan et al.,1998). 
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El coeficient de dilatació tèrmica evoluciona durant les primeres hores mentre el formigó 
es transforma d’un material fluid en un esquelet sòlid. 

2.1.2. Retracció autògena i els seus mecanismes 

La retracció química és la causa principal de la retracció autògena. Es produeix perquè el 
volum dels productes d’hidratació és menor que el volum original dels constituents 
reactius (ciment, fíl·lers, reactius i aigua) (Fig. 2.4). La auto dessecació resulta de la 
reducció neta del volum material produït pel consum d’aigua durant la hidratació (Lange, 
2003).  

El comitè del Japan Concrete Institute (JCI) sobre la retracció autògena del formigó 
(Tazawa et al., 2000) defineix la retracció autògena com una “reducció en el volum global 
dels materials constituents, causats per la hidratació del ciment durant i després del 
procés d’adormiment (setting)”. A més, la quantifica segons la següent fórmula: 

( )
x100

VV
VVV

WiCi

hyWC
+

−+
=hyS  (2.3)

on  
Shy = retracció química (%) 
Vci = volum del ciment abans de mesclar 
Vc =  volum del ciment hidratat 
VWi = volum de l’aigua abans de mesclar 
VW = volum de l’aigua reactiva 
Vhy = volum dels productes d’hidratació 

Unreacted water

Chemical shrinkage

Unreacted cement
Before mixing After mixing

Vwi

Vci

Vw

Vc

Vhy

 
Fig. 2.4 Definició de retracció química. Tazawa et al. (2000). 

Les conseqüències de la retracció química són diferents en l’estat en què el formigó es 
pot considerar com un fluid i després que comença a comportar-se com un sòlid 
viscoelàstic (Tazawa et al., 2000). L’instant entre ambdós estats és aproximadament 
l’instant d’adormiment, que se sol anomenar límit de percolació. 

En l’estat en què el formigó és una massa fluida, la retracció autògena resulta ser una 
reducció del volum aparent, en un valor igual a la retracció química (Fig. 2.5). Els canvis 
dimensionals lineals no són necessariament isòtrops i en una biga horitzontal els canvis 
de volum es manifestaran com una contracció vertical sense cap deformació horitzontal 
lineal. Aquest és el resultat de la naturalesa fluida del material que està lliure de dilatar 
només en direcció vertical (Fig. 2.6). 

En l’estat en què el formigó comença a comportar-se com una massa viscosa elàstica 
amb un esquelet autoportant, i quan la superfície està segellada, la deformació deguda a 
la contracció química començarà a ser més isòtropa i s’observarà també una contracció 
horitzontal. 
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Fig. 2.5 Relació entre la retracció química i la retracció autògena. Tazawa et al. (2000). 

Durant aquest període, en un formigó segellat, tindrà lloc la auto dessecació (self-
desiccation) (assecat intern) degut a la formació de porus plens de gas. Dins dels porus 
parcialment saturats, es formen meniscs i es desenvolupen tensions capil·lars portant a 
retracció per auto dessecació (Jensen i Hansen, 1996), (Hua et al., 1995). Això significa 
que el material pateix una disminució de la seva humitat relativa interna mentre endureix, 
quan no està en contacte amb una font externa d’humitat, encara que en formigons d’alta 
resistència FAR mesclats amb fum de sílice, el nucli de la secció pot patir auto 
dessecació encara que les provetes es trobin sota condicions de curat humit. 

W  es el agua no hidratada 
C   es el cemento no hidratado 
WB es el agua d’exudación  
Hy  son los productos de hidratación 
P son los poros generados durante la 
hidratación  

 

Fig. 2.6 Relació entre la retracció química i la retracció autògena en la direcció vertical.                               
Tazawa et al. (2000). 

Generalment, la disminució de la relació a/c i l’addició de fum de sílice condueix a una 
estructura de porus més fina, cosa que provoca una microestructura més densa que 
augmenta la resistència i durabilitat, però també l‘auto dessecació del formigó. 
Conseqüentment, els formigons d‘alta resistència / altes prestacions (FAR / FAP) són 
més propensos a patir auto dessecació ja que les seves mescles es basen normalment 
en una relació a/c baixa. 

2.1.3. Retracció per assecat 

La retracció per assecat està produïda per l’evaporació d’aigua dels porus capil·lars de la 
pasta de ciment en contacte amb un aire amb una humitat relativa menor. 

Baroghel-Bouny (2000) descriu el procés de retracció per assecat com un desequilibri 
entre la pressió de vapor d’aigua en relació a la diferència d’humitat relativa que implica 
difusió de vapor d’aigua a través de la fase gasosa continguda en el material. 
Simultàniament, l’equilibri termodinàmic líquid-vapor en la zona de la superfície, 
juntament amb la menor humitat relativa ambient, comporta una evaporació de l’aigua 
dins del material, que resulta en una saturació de l’aigua líquida menor en aquesta àrea. 



Caracterització experimental del comportament a primeres edats del formigó 

10 

Conseqüentment, efectes capil·lars indueixen un gradient en la pressió d’aigua líquida 
entre la superfície i el nucli de l’estructura i, després, un flux d’aigua líquida cap a 
l’exterior. El procés d’assecat finalitza quan es restableix l’equilibri entre els estats 
externs i interns. 

Encara no s’han precisat els mecanismes bàsics que tenen lloc a la nano-escala 
(Bisschop, 2003). S’accepta generalment que en la retracció per assecat intervé més 
d’un mecanisme. La humitat relativa, la forma, la grandària i el tipus de porus presents en 
l’estructura del formigó exerceixen una influència directa en la forma en què les 
molècules d’aigua es fixen a les parets dels porus i per tant al mecanisme de transport 
(Alvaredo, 1994). D’acord a la freqüència amb la que apareix certa estructura de porus 
en la porositat global, tindrà lloc un mecanisme particular de transport. 

A nivell macroscòpic, és pot descriure la intensitat del transport de vapor i líquid dins del 
volum de porus complet de forma integrada, definint un coeficient de difusió dependent 
de la concentració. Aquesta aproximació fenomenològica és la que normalment es 
realitza. D’acord amb aquest criteri, es defineix la retracció per assecat com la 
deformació causada per la difusió d’aigua cap a l’ambient exterior, a temperatura 
constant i grau d’hidratació constant. 

2.1.4. Factors que influeixen en la retracció 
2.1.4.1. Efecte de la grandària 

La grandària dels elements de formigó influeix tant en la distribució de temperatures com 
d’humitats (Bentur, 2003). 

Sobre la distribució de temperatures 

L’efecte més obvi és l’efecte de l’augment de la temperatura que és major en elements 
amb una secció transversal gran (Fig. 2.7). Per modelar precisament el comportament i 
efecte de la grandària respecte l’augment de la temperatura, és essencial considerar el 
gradient de temperatura dins de la secció el mateix que els gradients que es produeixen 
durant el refredament del formigó (Jonasson et al., 1994). 

 

 
Fig. 2.7 Distribució de temperatures en funció del temps en un punt interior i un altre exterior de lloses 

amb diferents gruixos desencofrades a les 48 hores. (Crespo, 2007). 
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Sobre la distribució d’humitat 

En condicions segellades i de curat humit 

Quan una proveta de petit gruix es protegeix de l‘intercanvi d’humitat amb l’exterior 
(condicions segellades), el seu contingut d’humitat disminueix en funció del temps d’una 
manera uniforme en la seva secció transversal i, en aquest cas, la distribució d’humitat 
roman uniforme a mesura que continua la hidratació (Baroghel-Bouny, 2003). 

En el cas d’estructures de gruix important, el retard de la difusió de la calor d’hidratació 
genera una temperatura més elevada a primeres edats al centre de l’estructura (Fig. 2.7), 
el que provoca l’acceleració de les reaccions químiques en la zona interna, l’extensió de 
la qual depèn de la composició de la mescla. Llavors, el contingut d’aigua líquida 
disminuirà més ràpid en aquesta zona. Aquesta és una primera font d’heterogeneïtat en 
la distribució d’humitats en l’estructura de formigó. 

Quan les provetes de formigó estan emmagatzemats en condicions humides, l’ingrés 
d’aigua pot contrarestar la auto dessecació. Llavors, en formigons amb relacions a/c 
baixes o mitjanes, apareix un gradient d’humitat entre la zona del nucli i la superfície. La 
velocitat i profunditat de penetració de l’aigua depèn en gran mesura de la densitat de la 
microestructura, i aquesta a la vegada depèn principalment de la composició de la 
mescla. Quant més densa és la microestructura, menor és la profunditat de penetració. 
En el cas de relacions aigua/materials cimentissis (a/b) baixes i materials que contenen 
fum de sílice, la penetració és molt petita degut a la seva compacitat i el nucli de les 
peces poden experimentar auto dessecació fins i tot en el cas en què es mantinguin sota 
condicions externes humides durant un llarg temps. 

Això explica perquè provetes de la mateixa pasta de ciment curats sota aigua, però de 
diferent grandària, deformen de manera molt diferent: si són prims poden expandir i es 
contrauen si són més gruixuts, com es mostra en la Fig. 2.8 (Tazawa et al., 2000). 

 
Fig. 2.8 Efecte de la grandària sobre els canvis de longitud de provetes curades sota aigua (a/c=0.30). 

Tazawa et al. (2000).        

Efectes combinats d’hidratació i assecat extern  

El transport d’humitat provocat per l’assecat exterior és un procés molt lent. La pèrdua 
d’aigua es progressiva i la velocitat a la que es produeix disminueix, com es mostra en la 
Fig. 2.9 (Aïtcin et al., 1997). El temps requerit per arribar a l’equilibri d’humitat en una 
proveta depèn del seu gruix. En la Fig. 2.9 es pot observar la pèrdua d’aigua, expressada 
com un percentatge del volum aparent de formigó, aquesta és menor quan menor es la 
relació superfície/volum de l’element. 
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Fig. 2.9 Pèrdua d’aigua de prismes de vàries mides (HR:55%). L’Hermite (1978).                           

Extret de Aïtcin et al. (1997).      

En condicions reals, la majoria de les estructures de formigó estan subjectes a 
envelliment (i l‘auto dessecació associada), i a assecat extern, o a cicles assecat-humitat. 
Per aquesta raó, la disminució en la humitat relativa interna del material és el resultat 
dels dos processos que interactuen. Conseqüentment, la deformació “total” (sense efecte 
de la grandària) estimada experimentalment per una determinada humitat relativa de 
formigó jove, no és la simple superposició de la component d’auto dessecació (relativa a 
la hidratació) i la component d’assecat (deguda a les condicions ambientals). 

És a dir, quan succeeixen simultàniament hidratació i assecat, els efectes combinats 
poden provocar distribucions d’humitat diferents si es comparen amb assecat sol (Fig. 
2.10). El pendent dels perfils d’humitat fins hi tot es poden revertir (Baroghel-Bouny, 
2003). El contingut d’aigua disminueix en tot el gruix i en particular en el nucli de la 
proveta degut al consum per reaccions químiques. A més, en la zona de la superfície, té 
lloc una competència entre l’evaporació de l’aigua (associada amb el moviment de l’aigua 
líquida cap a l’exterior) i el consum de l’aigua per les reaccions químiques. Si a primeres 
edats es produeix assecat, i és suficientment fort (per exemple per RH (humitat 
relativa)<70-80%), es pot dificultar o parar completament la posterior hidratació en la 
zona de la superfície. Per a una determinada edat, el contingut d’aigua en la zona de la 
superfície convergeix llavors a un valor límit, que correspon al contingut d’aigua associat 
amb les condicions externes (humitat relativa i temperatura). 

  
Fig. 2.10 Evolució del perfil d’humitats de mostres de Ø160mm x 50mm de morter auto compactable. 
La superfície superior s’exposa a HR=50% (a T=20º±2ºC). (a) mostra hidratada i secada a partir del 

primer dia, (b) mostra secada després de sis mesos de curat segellat. (Baroghel-Bouny, 2003). 

Si la major part de la hidratació ja ha tingut lloc en el moment en que la proveta és 
sotmesa a assecat extern, hi haurà menys aigua disponible per evaporació. A més, la 
disminució de la humitat relativa degut a auto dessecació afectarà el assecat posterior, 
modificant el valor inicial de la humitat relativa. Conseqüentment, es registraran pèrdues 
menors d’aigua durant el procés d’assecat i predominaran gradients d’humitat més 
pronunciats que duraran per un temps llarg dins la mostra (Fig. 2.10b i Fig. 2.11). 
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Fig. 2.11 Evolució del perfil d’humitats d’una proveta de formigó Ø160mm x 100mm. Les dues 

superfícies oposades s’exposaren a HR=53.5% (a T=20º±2ºC) després de dos anys de curat segellat. 
(Baroghel-Bouny y Godin, 2000). 

2.1.4.2. Efecte de la relació a/b 

Persson (2003) reporta la influència de la relació a/b sobre la retracció total, per assecat i 
autògena, per diferents continguts d’àrids. La retracció autògena disminueix i la retracció 
per assecat, i amb ella la retracció total, augmenta a mesura que augmenta a/b. Aquesta 
tendència és diferent a la observada per Tazawa et al (2000)(Fig. 2.2).  

2.1.4.3. Influència de les condicions ambientals 

El curat sota aigua de formigons normals (a/b>0.40) normalment provoca petites 
expansions degut a l’absorció d’aigua. Una humitat relativa menor provoca majors forces 
capil·lars i conseqüentment major retracció. 

Per FAR la situació és diferent ja que els FAR pateixen auto dessecació tot i estar sota 
aigua (Persson, 1996). S’ha observat una humitat relativa tan baixa com 0.75 a  50mm 
de la superfície per a FAR amb a/b=0.22 (10% de fum de sílice) tot i curat amb aigua 
(Fig. 2.12). 

 
Fig. 2.12 Efecte de la relació a/c sobre la humitat relativa a 50mm de la cara. S=10% de fum de sílice. 

Persson (1996). 

2.1.4.4. Efecte dels àrids 

Els diferents tipus de retracció tenen lloc en la pasta de ciment hidratada, però el formigó 
també conté àrids. L’àrid no pateix retracció per assecat, retracció autògena ni retracció 
plàstica, i el seu efecte és de restringir la contracció induïda per la pasta de ciment. Tot i 
això, l’àrid pateix retracció tèrmica, encara que els seu coeficient d’expansió tèrmica és 
menor que el de la pasta de ciment hidratada. 
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L’acció de restricció dels àrids respecte a la retracció de la pasta de ciment és de gran 
importància (Aïtcin et al., 1997): la pasta de ciment pura patiria una retracció de tal 
magnitud que no es podria utilitzar estructuralment. Tanmateix, en les interfases entre 
l’àrid gros i la pasta de ciment hi ha una certa incompatibilitat de deformació, i es pot 
desenvolupar microfissuració en la zona d’adherència. 

Fins i tot en els formigons amb els àrids ben mesclats en la superfície es forma una fina 
capa de morter que conté poc àrid gros. Així, la retracció per assecat de la pasta de 
ciment hidratada a prop de la superfície està menys restringida que en la zona més 
profunda de l’element de formigó, llavors, a la superfície és produirà més retracció per 
assecat i tindrà lloc una major fissuració. En els FAR té lloc un problema particular degut 
al major contingut de ciment i a la menor grandària de l’àrid que el formigó comú. Per 
aquesta raó és important el curat humit dels FAR. 

 
Fig. 2.13 (a) Retracció total i (b) retracció per assecat (total menys autògena) vs. contingut d’àrids. 

Persson (2003). 

Persson (2003) resumeix l’efecte del contingut i tipus d’àrid sobre la retracció. En la Fig. 
2.13 es mostra la influència del contingut d’àrids sobre les retraccions total i per assecat 
del formigó. 

2.1.4.5. Efecte del curat 

Aïtcin et al. (1997), expliquen la importància del curat als efectes de disminuir els 
diferents tipus de retracció i per tant disminuir el risc de fissuració. 

La retracció plàstica, per definició, es produeix abans de l’adormiment del formigó. La 
magnitud de la retracció plàstica està afectada per la quantitat d’aigua perduda per la 
superfície del formigó, la que depèn de la temperatura, la humitat relativa ambient i la 
velocitat del vent. Tot i això, la velocitat de pèrdua d’aigua no prediu per si sola la 
magnitud de la retracció plàstica, que també depèn de la rigidesa del formigó fresc. 

Si la quantitat d’aigua perduda per unitat d’àrea excedeix la quantitat d’aigua que 
ingressa a través de la superfície per exsudació, hi haurà fissuració per retracció plàstica. 
Es pot evitar la fissuració per retracció plàstica per mitjà de procediments adequats, com 
retreballar la superfície del formigó en el moment apropiat de manera de tancar les 
fissures plàstiques. Tot hi això, amb assecat següents, aquestes fissures es poden 
reobrir com a fissures d’assecat i poden contribuir a la retracció total. 

El curat humit pot retardar el desenvolupament de la retracció autògena i per assecat i 
pot evitar la formació de fissures. El curat humit hauria de començar tant bon punt 
comença a tenir lloc la hidratació i hauria de continuar el temps suficient per posposar la 
retracció autògena fins que la resistència a tracció del formigó sigui el suficientment alta 
com per resistir la fissuració. Això és particularment important en ciments d’adormiment 
ràpid. 
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El curat amb aigua també té un efecte de refredament pel que el període de curat amb 
aigua hauria d’adaptar-se a la corba temperatura-temps. Una indicació esquemàtica del 
patró de curat desitjable es mostra a la Fig. 2.14. Es pot veure que per prevenir la 
retracció plàstica s’hauria de utilitzar una membrana plàstica o bé fer un curat al vapor 
(HR=100%). Durant el període d’augment de temperatura i refredament primerenc, és 
recomanable el curat amb aigua, tot hi que es pot usar curat amb condicions altes 
d’humitat o inundació. Seguint aquest període, s’hauria de utilitzar un film impermeable. 

Si la relació a/c és major que 0.42, la quantitat d’aigua en la mescla és suficient per a que 
tingui lloc una hidratació completa, de manera que el curat amb membrana és suficient. 
No obstant, hi haurà una disminució en el volum de la pasta de ciment hidratada, la 
retracció autògena no serà alta perquè només es buidaran els porus capil·lars grans. 
Quant més alta la relació a/c, el formigó serà capaç de suportar més la absència de 
curat. 

Si la relació a/c és menor que 0.42, la retracció autògena es desenvoluparà ràpidament 
tot i la presència de la membrana de curat. Quan la membrana deixi de ser efectiva, es 
desenvoluparà també la retracció per assecat. Només per a relacions a/c més grans que 
0.5 el curat amb membrana és totalment satisfactori. 

 
Fig. 2.14 Règim de curat apropiat durant el curs de la hidratació. Aïtcin (1998). 

2.1.5. Deformacions viscoelàstiques 

La fluència és una deformació dependent del temps, induïda per una tensió mantinguda 
constant i la relaxació és una reducció de tensions dependent del temps, induïda per una 
deformació mantinguda. 

La fluència pot definir-se com la deformació total en una proveta carregada menys la 
deformació elàstica inicial i la retracció mesurada en una proveta descarregada (Lange i 
Altoubat, 2003b). Segons aquesta definició la fluència i la retracció són fenòmens 
separats, i per això la deformació total es pot obtenir sumant les deformacions elàstiques, 
de fluència i retracció. Encara que aquesta visió de la deformació total com una 
superposició de les deformacions elàstiques, la fluència i la retracció ha estat 
normalment acceptada, alguns investigadors han trobat que subestima la deformació 
total (Bazant, 1988). 
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La fluència normalment es divideix en dos components: fluència bàsica i fluència per 
assecat. La fluència bàsica es defineix com la fluència sota condicions en què el formigó 
està carregat en condicions segellades (no hi ha intercanvi d’humitat amb l’ambient). La 
fluència per assecat, algunes vegades anomenada efecte Pickett (Pickett, 1942), és una 
fluència addicional a la fluència bàsica quan es permet que el formigó sequi mentre es 
troba sota càrrega. 

2.1.5.1. Mecanismes de fluència 

Lange i Altoubat, (2003b), descriuen les teories més importants per explicar la fluència 
bàsica i per assecat que es resumeixen a continuació. 

Fluència bàsica 

Al llarg dels anys s’han proposat vàries teories per explicar com es produeix la fluència. 
Sobre una base fenomenològica, s’han distingit varis mecanismes “reals” importants. 
Aquestes teories inclouen la teoria de flux viscós, flux plàstic, i filtrat (seepage) de l’aigua 
del gel (Neville et al., 1983). Els mecanismes “reals” de fluència estan associats amb la 
pasta de ciment hidratada i es poden considerar propietats materials. La microfissuració 
és un mecanisme de fluència “aparent” que poden també contribuir a la deformació 
observada en assajos a primeres edats realitzades sota condicions d’assecat. 

Les teories de flux viscós postulen que la fluència és produeix dins de la pasta de ciment. 
Sota càrrega mantinguda, la pasta de ciment experimenta flux viscós. La teoria plàstica 
suggereix que la fluència del formigó pot estar en la naturalesa de flux cristal·lí, és a dir, 
un resultat de lliscament al llarg dels plans dins de l’enreixat de cristalls. La teoria del 
filtrat de l’aigua del gel postula que la pasta de ciment hidratada és un gel rígid. En tals 
gels, l‘aplicació de càrrega causa l’expulsió de les components viscoses des dels buits de 
l’esquelet sòlid. Llavors la fluència es deu a la filtració de l’aigua de gel sota pressió. 

Ja que cap mecanisme simple pot explicar tots els fenòmens observats, s’accepta 
comunament que actua simultàniament una combinació d’aquests mecanisme i que el 
flux viscós i el filtrat són les components principals de la fluència. 

Fluència per assecat 

Amb assecat simultani, la deformació de la proveta de formigó sota càrrega mantinguda 
és més gran que la suma de la deformació de retracció per assecat de la proveta no 
carregada i de la deformació de la proveta que no asseca (és a dir, segellat). L’excés de 
deformació s’anomena fluència per assecat, o efecte Pickett. 

Hi ha dos punts de vista en la literatura existent per explicar l’efecte Pickett. Un suggereix 
que l’excés de deformació es deu a la separació de la deformació total en components 
de fluència i retracció, quan en realitat, només la deformació total és una quantitat ben 
definida. La deformació total no depèn de l’estat intern de tensions i la càrrega externa 
separadament sinó només de l’estat de tensions compost. Partidaris d’aquesta teoria 
proposen mecanismes relacionats a les tensions induïdes per la retracció i la fissuració 
associada (Wittmann i Roelfstra, 1980), (Wittmann, 1993).  

El segon punt de vista suggereix un mecanisme real relacionat amb una propietat 
material (Bazant i Xi, 1994), (Reid, 1993). Alguns investigadors consideren que la 
fluència augmenta com a conseqüència del procés d’assecat i generalment en aquest 
context s’utilitza el terme fluència per assecat. Altres sostenen que la fluència no està 
afectada per l’assecat, sinó que la retracció està alterada per les càrregues. La retracció 
augmentarà sota càrrega de compressió com van observar Wittmann i Roelfstra (1980) i 
decreix sota tensions de tracció com va demostrar Wittmann (1993). Aquests autors 
utilitzen el terme retracció induïda per la tensió (stress-induced shrinkage) (Bazant i 
Chern, 1985). 
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Avui en dia s’accepta una combinació dels dos punts de vista, i la fluència per assecat es 
considera molt sovint com la suma de com a mínim dos components, una fluència per 
assecat intrínsec amb els seus propis mecanismes i una fluència per assecat estructural 
que resulta de la microfissuració deguda a la no uniformitat de la retracció per assecat 
lliure en la proveta de formigó. Per tant, citen dos mecanismes principals com els 
causants de l’efecte Pickett: microfissuració i retracció induïda per les tensions. 

2.1.5.2. Magnitud dels efectes viscoelàstics 

En alguns cassos, s’han reportat disminucions de les tensions d’origen tèrmic i de 
retracció autògena deguda a la relaxació de tensions d‘aproximadament el 50% de les 
predites basant-se en propietats elàstiques (De Schutter i Kovler, 2003), cosa que pot 
atribuir-se a l‘alt nivell de fluència/relaxació a primeres edats. Per a formigons d’alta 
resistència la deformació per fluència pot ser tan alta com el 30 al 70% de la retracció 
autògena.  

Per a molts problemes pràctics relacionats amb el formigó a primeres edats, 
especialment en estructures de formigó en massa, no hi ha intercanvi importat d’humitat 
amb l’ambient, pel que la fluència per assecat és de menor importància. Una cosa similar 
passa a la pràctica en formigons d’alta resistència curats en condicions segellades. 

La literatura sobre assajos experimentals i models de la fluència per a formigons molt 
joves és escassa, i la dispersió de les dades d’assajos reportats és considerable. A 
continuació es presenta una síntesi d’alguns dels estudis realitzats en els últims anys. 

Fluència bàsica a compressió 

Umehara i Uehara (1994) van realitzar assajos de fluència a tracció i compressió amb el 
nivell de tensions, el període de càrrega i la temperatura com a paràmetres. Demostraren 
la influència de la temperatura sobre la fluència del formigó jove: a major temperatura, 
major fluència a compressió. 

Westman (1994),va realitzar assajos i va modelar la fluència i la relaxació del formigó 
normal i de formigó d’alta resistència amb fum de sílice. Els seus resultats indicaren una 
fluència alta en formigons d’alta resistència que va evolucionar ràpidament cap a una 
resposta més rígida, no existint pràcticament cap diferència en la resposta a la edat de 
càrrega més enllà de les 48 hores per les dues mescles de formigó considerades (Fig. 
2.15). 

 
Fig. 2.15 Exemple de resultats d’assajos de fluència a compressió de formigó jove. La càrrega 

aplicada és del 20% de la resistència. Westman (1994). 
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De Schutter i Taerwe (1997a) van realitzar assajos de fluència a compressió d’una 
mescla de formigó amb relació a/c=0.5 per a relacions tensió/resistència de 20% i 40%. 
Els seus resultats indicaren que les deformacions per fluència a edats molt primerenques 
el nivell de tensions del 40% són marcadament superiors que la deformació de fluència al 
20% el que demostra l‘alta no linealitat de la fluència a primeres edats. 

Fluència bàsica a tracció 

Al igual que en compressió, en la fluència a tracció la relació a/c i l‘edat de càrrega tenen 
una gran influència. A major relació a/c major fluència específica i disminueix amb l’edat 
de càrrega. A més, la fluència bàsica a tracció només representa una petita proporció de 
la fluència total i els valors de la fluència a tracció són del mateix ordre de magnitud que 
per a compressió. Per totes aquestes raons, els mecanismes en tracció i compressió 
podrien ser similars. 

Kovler et al. (1999), van estudiar la influència del fum de sílice en micro formigons d’alta 
resistència i formigó normal. Van observar que la fluència a tracció del formigó amb fum 
de sílice va ser més gran que la del formigó comú amb similar relació a/b. Pel cas de 
formigó amb fum de sílice, la fluència creix aproximadament linealment, en canvi, pel 
formigó comú tendeix a estabilitzar-se després de dos dies. 

Altoubat i Lange, (2001b), investigaren la fluència i retracció del formigó sota (1) 
condicions segellades i (2) curat humit per aïllar la fluència bàsica del formigó durant els 
primers dies. El paràmetre estudiat fou la relació a/c. Segons els seus estudis, la 
retracció autògena sota condicions segellades no és menyspreable, ni en formigons de 
a/c=0.5. A més, la fluència bàsica a tracció és major en els formigons amb menor a/c. 
Aquest comportament es diferent al descrit en la literatura per a formigons madurs. Això 
suggeria que la fluència a tracció a primeres edats està governada per mecanismes 
diferents que a edats madures. 

La resposta viscoelàstica a tracció ha estat expressada en termes de corbes de fluència i 
fluència específica per exemple, (Kovler et al. 1999) (Fig. 2.16), (Bissonnette i Pigeon, 
1995); coeficients de fluència, (Gutsch, 2002) (Fig. 2.17) i deformació de fluència (Pane i 
Hansen, 2002).   

     
Fig. 2.16 Corbes de fluència específica vs. temps en formigons amb a/b=0.33 de ciment pòrtland amb 
(SF) i sense (PC) fum de sílice en condicions de moviments coaccionats (a) i sota tensions constants 

de 1Mpa (b), aplicades a un dia. Kovler et al. (1999). 

Els valors de fluència específica són majors per a formigons amb fum de sílice (Kovler et 
al., 1999) (Fig. 2.16), una tendència que és diferent que en el formigó madur. A més, els 
valors de la fluència específica mesurada en condicions de moviments impedits són 
menors que aquelles obtingues sota càrrega constant en un 20-40%. 
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Com pot veure’s en la Fig. 2.17, el coeficient de fluència és molt sensible a l’edat de 
càrrega: augmenta amb la disminució de l’edat i l’augment de temperatura. 

 
Fig. 2.17 Funció de fluència vs. duració de la càrrega. Condicions isotèrmiques a 20ºC. Gutsh (2002). 

En els últims anys, diferents grups d’investigació japonesos han estudiat el fenomen de 
fluència (Mihashi i Leite, 2004): Iriya et al. (2002) mostraren que la fluència a compressió 
és major que la fluència a tracció per a la mateixa relació tensió-resistència, i que quant 
més madur és el formigó a l’edat de càrrega, menor és la diferència entre els dos tipus 
de fluència. 

D’acord amb Hagiwara et al. (2002), la fluència a tracció específica és aproximadament 
el 75% de la fluència a compressió específica i indiferent de l’edat a la qual s’aplica la 
càrrega o la duració d’aquesta. Per altra banda, Yoshitake et al. (2000) va realitzar 
assajos de fluència sota diferents condicions ambientals i constataren que la fluència 
específica a tracció era considerablement major que la fluència específica a compressió. 
Senyalaren que el progrés de la reacció d’hidratació té un fort efecte sobre les fluències a 
tracció i compressió, encara que existia una clara diferència entre els mecanismes 
desenvolupats. 

Fluència per assecat 

Altoubat i Lange (2001c, 2002) separaren la contribució de la microfissuració i retracció 
induïda per les tensions. La separació de les components de l’efecte Pickett destaca la 
importància dels mecanismes reals sobre els aparents. Els mecanismes reals són 
beneficiosos per a la relaxació de tensions, mentre els aparents com la fissuració 
superficial són perjudicials. 

Altoubat i Lange utilitzaren una proveta de biga amb moviments impedits per mesurar la 
fluència per tracció. Els assajos es realitzaren amb bigues amb igual càrrega però amb 
diferents condicions de curat: segellat, assecat i cobertura amb un drap humit. 
Aconseguiren eliminar la retracció en el curat amb un drap humit i la fissuració superficial 
en el segellat. Això els va permetre diferenciar la fluència bàsica en la proveta amb 
cobertura humida i la retracció induïda per tensions en la segellada. Determinaren que la 
microfissuració jugava un rol significatiu en el formigó sense armar, però fou casi 
inexistent en formigó reforçat amb fibres d’acer. La retracció induïda per les tensions, fou 
aproximadament de la mateixa magnitud en formigó simple i en formigons reforçats amb 
fibres de la mateixa relació a/c. 

Relaxació de tensions 

En la conferència RILEM de 1994, Morimoto i Koyanagi mostraren resultats d’assajos de 
relaxació de tensions de tracció i compressió de formigó jove (a/c=0.5 i 0.59). Els seus 
resultats demostraren la influència de l’edat de càrrega, del nivell inicial de tensions i de 
la temperatura sobre la capacitat de relaxació. Van concloure que la relaxació a tracció 
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és menor i finalitza en un temps menor que la relaxació a compressió. A la vegada, la 
relaxació de tensions de compressió acaba en un temps menor que la fluència. Els 
autors no registraren pràcticament cap efecte de nivell inicial de tensions, és a dir, la 
relaxació de tensions de tracció i compressió és proporcional a les tensions inicials. A 
més, la relaxació de tensions és dependent de l’edat de càrrega. El valor final de la 
relaxació i el temps de relaxació decreix a mesura que augmenta l’edat de càrrega. 
L’efecte de l’edat de càrrega és menor en la relaxació de tracció que de compressió. A 
diferència de la fluència, la relaxació de tensions es veu molt poc afectada per la 
temperatura, almenys en el rang de temperatures menors de 60ºC. 

2.2. Evolució de les propietats del formigó 

La retracció impedida és el mecanisme que produeix el desenvolupament de les tensions 
i fissuració a primeres edats. La magnitud de les tensions i la probabilitat de fissuració 
depèn en gran mesura del desenvolupament de les propietats mecàniques i tèrmiques en 
aquest estat. És particularment important l’instant en el qual comencen a desenvolupar-
se les propietats mecàniques, ja que és el moment en el qual començaran a produir-se 
les tensions (Bentur, 2003). Des de un punt de vista del modelat, s’ha definit aquest 
moment com a temps “zero”. 

2.2.1. Propietats mecàniques 

Nombrosos estudis experimentals demostren que totes les propietats mecàniques del 
formigó augmenten en el temps, però no augmenten en la mateixa proporció. El mòdul 
d’elasticitat del formigó es desenvolupa més ràpid que la resistència a tracció, i aquesta, 
a la vegada, es desenvolupa més ràpid que la resistència a compressió (Fig. 2.18). 

En la figura es pot observar que la resistència a tracció i la resistència a compressió es 
desenvolupen en una manera similar als dos primers dies, i que el mòdul d’elasticitat 
arriba durant el primer dia al 60% del seu valor als 28 dies, i el 90% als 3 dies. 

 
Fig. 2.18 Desenvolupament de les propietats del formigó en funció del temps.                                                 

(Sule, 2003, basat en Weigler i Karl). 

Aquesta diferència en la velocitat és una manifestació de la sensibilitat a la fissuració a 
primeres edats, ja que les tensions generades depenen del mòdul d’elasticitat mentre 
que la resistència a la fissuració depèn de la resistència a tracció. 
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2.2.1.1. Relació entre la formació de l’estructura i les propietats del 
formigó. Influència de la relació a/c 

En la pasta de ciment, la hidratació porta al desenvolupament de l’estructura material en 
les nano i micro escales. Aquests canvis en l’estructura material estan acompanyats per 
canvis en les propietats mecàniques (és a dir, resistència i elasticitat) de la pasta de 
ciment (Bisschop, 2003). 

En la micro escala, influeixen sobre la resistència de la pasta la distribució de les 
proporcions dels minerals del clínker (és a dir, el tipus de ciment, la distribució de les 
partícules), i el contingut de buits d’aire i esquerdes. 

En la nano escala la relació entre resistència i l’estructura està governada pel procés 
fisicoquímic que aglutina les partícules de ciment hidratat (és a dir, els lligams), però 
també pel número creixent de punts/superfícies en contacte, és a dir, un aspecte 
geomètric. 

Per exemple, De Schutter (2003) explica l’efecte de la relació a/c sobre la resistència a 
partir d’un model simplificat, en el què en comptes de considerar la complexa interacció 
entre diferents reaccions químiques, té en compte el seu efecte fenomenològic. La 
hidratació pot visualitzar-se des d’un punt de vista fenomenològic com un creixement 
expansiu dels productes d’hidratació durant el qual es forma el gel tou al voltant del nucli 
dur del ciment no hidratat. Aquest creixement expansiu és una combinació del 
creixement intern i extern dels productes d’hidratació referida als contorns originals del 
gra (Fig. 2.19). 

 
Fig. 2.19 Hidratació d’una partícula de ciment. 

Com que les propietats enginyerils del formigó que endureix depenen del 
desenvolupament de la microestructura de la pasta de ciment, De Schutter afirma que és 
obvi que l’evolució de les propietats materials poden relacionar-se amb l’evolució de 
l’estructura en formació. Això es mostra esquemàticament en la Fig. 2.20. 

Immediatament després de l’addicció d’aigua, les partícules de ciment estan disperses 
en l’aigua (primer estat Fig. 2.20). Durant la hidratació, tots els grans mostren el mateix 
comportament fenomenològic descrit: al voltant de cada partícula de ciment es nota el 
creixement expansiu dels productes d’hidratació (segon estat). Mentre els productes 
d’hidratació dels diferents grans de ciment no interfereixen, les partícules estan 
separades per un film d’aigua. En aquest estat, la pasta de ciment no té encara rigidesa 
ni resistència. Quant s’ha format certa quantitat de productes d’hidratació de tal forma 
que es comencen a tancar les fissures entre els grans de ciment, els productes 
d’hidratació es connecten, formant-se una estructura de percolació (adormiment inicial). 
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Fig. 2.20 Procés d’enduriment del formigó. 

Això pot expressar-se per mitjà d’un valor llindar de percolació pel grau d’hidratació, 
indicat amb α0. Com que a major relació a/c la capa d’aigua que s’ha de salvar entre les 
partícules de ciment és més gruixuda, es necessitarà major quantitat de productes 
d’hidratació. Conseqüentment, a major relació a/c el grau d’hidratació pel qual comencen 
a desenvolupar-se les propietats mecàniques és més gran. 

Després de l’adormiment final, la pasta de ciment mostra un augment de la rigidesa i la 
resistència. Els porus s’omplen progressivament de productes d’hidratació, portant a una 
estructura interna més resistent i més rígida. 

Aquest plantejament fenomenològic també mostra que la porositat de la pasta de ciment 
és més gran quant major és la relació a/c, pel que la rigidesa i la resistència del material 
serà menor. A més, hi ha més aigua i espai lliure disponible, permetent un major grau 
d’hidratació. Aquest major grau d’hidratació últim no pot compensar l’efecte de major 
porositat, pel que la resistència última és menor per a mescles amb relació a/c alta. 

Basant-se en resultats d’assaigs i en l’efecte fenomenològic de la hidratació del ciment, 
De Schutter va treure conclusions de caràcter general sobre la influència de la formació 
de l’estructura sobre el desenvolupament de la resistència i la rigidesa. 

En la Fig. 2.21 es mostra un model general pel desenvolupament de la resistència a 
compressió i del mòdul d’elasticitat en funció del grau d’hidratació, amb la relació a/c com 
a paràmetre. Pel desenvolupament de la resistència a compressió s’obtenen relacions 
més o menys lineals, en canvi pel mòdul de Young les corbes són altament no lineals. 

 
Fig. 2.21 Models pel desenvolupament (a) de la resistència a compressió i (b) mòdul d’elasticitat. 

Es pot veure que per a relacions a/c majors, el desenvolupament de les propietats 
comença per un grau d’hidratació major. A més, per a relacions a/c majors el grau 
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d’hidratació últim, que es correspon amb la finalització de la reacció i amb la resistència 
última del formigó, també augmenta. En canvi, malgrat el major grau de reacció, la 
resistència i la rigidesa última són menors en el cas de major contingut d’aigua. 

De fet, per un formigó en particular, el llindar de percolació és el mateix per la rigidesa i 
per a la resistència. 

Amb la resistència a tracció succeeix una cosa similar, però les corbes són menys lineals 
que a compressió. 

Pasta versus formigó 
En la secció 3.5 “Evolució de les propietats del formigó”, es presentaran diferents models 
que expressen el desenvolupament de la resistència del formigó com una funció del grau 
d’hidratació o com una funció de l’edat equivalent (associada al concepte de grau de 
maduresa). 

Tot i això, alguns autors opinen que aquests conceptes són més difícils d’aplicar en 
formigons i especialment en formigons amb relacions a/c baixes (Bisschop, 2003a). La 
relació entre la resistència i la microestructura descrita anteriorment és vàlida per a la 
matriu de pasta de ciment en el formigó. No obstant, en formigons i especialment en 
formigons de relació a/c baixes, els processos en la escala del contingut dels àrids (la 
meso escala) també contribueixen en el desenvolupament de les propietats mecàniques; 
aquests processos no poden relacionar-se fàcilment amb el desenvolupament de la 
microestructura de la pasta per dos raons. Primer, perquè la retracció autògena en la 
pasta de la matriu està internament restringida pels àrids, (Aïtchin et al., 1997). Les 
tensions internes causades per les restriccions dels àrids exerceixen influències sobre 
les propietats mecàniques del formigó. Segon, la presència dels àrids canvia la velocitat 
d’hidratació i microestructura de la pasta de ciment. En la zona de la interfase entre la 
matriu de la pasta de ciment i l’àrid la relació a/c de la pasta de ciment pot ser localment 
major comparada amb la pasta en massa. Llavors, la velocitat d’hidratació i porositat en 
la zona de la interfase són majors. 

Segons Neville (1995), la influència del ciment en les propietats d’un morter i un formigó 
és qualitativament la mateixa i la relació entre la resistència d’un morter i un formigó 
(ambdós amb la mateixa relació a/c) és lineal. Així ho demostren els resultats 
experimentals presentats per Walker i Bloem (1958), Fig. 2.22. 

 
Fig. 2.22 Relació entre la resistència d’un morter i un formigó, ambdós amb la mateixa relació a/c. 

(Walker i Bloem, 1958). Extret de Neville (1995). 
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2.2.1.2. Determinació del “Temps zero” 

No existeix un consens respecte a quin instant s’ha de considerar com a temps “zero”. El 
gran volum de la literatura dóna suport el punt de vista de que el temps “zero” hauria de 
prendre’s quan comencen les tensions (incloent les de compressió causades per 
l’inflament, ja que és el moment en què el material es converteix en un sòlid viscoelàstic 
(De Schutter, 2003, Gutsch  2002). 

Un altre punt de vista respecte a quin  instant s’ha de considerar com a temps “zero” 
considera el temps en el que comencen les tensions de tracció, després de l’inflament, 
en els cassos en què es detecta o el final de la expansió (Bjontegaard, 1998). Tot i que 
aquest és el temps en què comença la retracció autògena, no és el moment en què es 
comencen a desenvolupar les tensions de tracció. 

Existeixen diferents tècniques per a determinar experimentalment el temps zero (Weiss, 
2002): mètodes de penetració, mètodes d’avaluació de la velocitat d’evolució de la calor 
d’hidratació, mesuraments de la retracció autògena, assajos elèctrics, mesuraments 
ultrasònics, assajos de restricció activa, assajos de desenvolupament de les propietats 
mecàniques. Degut a la diferent terminologia utilitzada és difícil fer comparacions dels 
resultats obtinguts amb les diferents tècniques. En el seu estudi Weiss arriba a les 
següents conclusions: 

a) La interpretació dels assajos de penetració és relativament arbitrària.  

b) Tant els mesuraments de la temperatura com els mesuraments elèctrics poden 
identificar canvis en la microestructura, però com estan produïts per reaccions 
químiques i no per processos mecànics, tendeixen a predir els canvis físics i no 
tenen una correlació directa amb el “temps zero”. Els mesuraments elèctrics de la 
conductivitat són les més difícils de caracteritzar. 

c) Els assajos mecànics prediuen un “temps zero” major que els mesurats amb 
sistemes de restricció activa. Tot i així, depenen en gran part de l’aproximació 
utilitzada per a realitzar el fixat de la corba. 

d) Els sistemes de restricció activa proporcionen la manera més directa de mesurar 
l’edat en la que es comencen a generar les tensions, encara que es necessita 
més investigació per a interpretar quines són les característiques físiques dels 
sistemes. 

En aquesta tesina s’accepta la definició donada per Weiss (2002): “temps zero” és el 
temps transcorregut entre l’instant en què l’aigua entra en contacte amb el ciment i 
l’instant en el qual el formigó desenvolupa una estructura suficient com per a permetre la 
transferència de tensions de tracció a través del formigó i es calcula a partir d’assaigs 
mecànics. 

2.2.2. Propietats tèrmiques 

Les dades sobre l’evolució de les propietats tèrmiques a primeres edats són escasses. 
De Schutter (2003) va resumir els resultats disponibles pel calor específic, la difusivitat 
tèrmica i el coeficient d’expansió tèrmica pel formigó que endureix. 

Calor específic 

En general, tots els autors han observat una disminució del calor específic, però no hi ha 
acord en la magnitud de la disminució. Les diferencies varien entre una disminució del 
20% fins a valors constants, les que poden explicar-se per diferents paràmetres del 
assajos, és a dir, tipus de ciment, relació a/c, tipus d’àrid i humitat. Sembla lògic que hi 
hagi una disminució en el calor específic degut a la transformació d’aigua lliure en aigua 
químicament lligada. 
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Morabito (2001) va trobar valors del calor específic pràcticament constants pels 
formigons assajats (Fig. 2.23). 

 
                    Fig. 2.23 Calor específic vs l’edat equivalent dels formigons. 

Difusivitat tèrmica  

Mentre que pel calor específic hi ha una certa coincidència entre diferents investigadors, 
les dades sobre difusivitat tèrmica no semblen ser coherents en la literatura. Alguns 
autors constaten una disminució de fins un 15%, altres un augment de fins el 12% i altres 
valors constants. 

Una altra manera de indicar l’evolució de la difusivitat tèrmica és per mitjà de la 
combinació del calor específic i la conductivitat tèrmica mitjançant la relació cka ⋅= ρ/ , on 
a és la difusivitat, c el calor específic, k la conductivitat tèrmica, i ρ la densitat del formigó. 
Alguns autors reporten una disminució del 30% en la conductivitat i altres del 50%. Com 
la conductivitat decreix més que el calor específic, és produeix una disminució en la 
difusivitat. 

Coeficient de dilatació tèrmica 

El paràmetre clau que converteix el canvi de temperatura en deformació és el coeficient 
d’expansió o dilatació tèrmica αT. El coeficient de dilatació tèrmica comença amb un valor 
alt del voltant de 20·10-6 ºC-1 abans que el formigó s’hagi adormit i descendeix al voltant 
de 11·10-6 ºC-1 durant el procés d’adormiment, és a dir a les 8-16 hores d’edat (Laplante i 
Boulay, 1994), Fig. 2.24. 

Bjontegaard i Sellevod (2001) van trobar variacions similars pel formigó comú. Pel 
formigó d’alta resistència, Kada et al. (2002), van reportar un valor final menor. 

Els valors alts de αT en l’estat fresc s’atribueixen al domini de la fase d’aigua que tenen 
una αT alta comparada amb els sòlids. L’aigua no lligada té un coeficient de dilatació 
tèrmica al voltant de set vegades major que el del formigó endurit. Quan s’ha format 
l’esquelet bàsic, s’observa un comportament sòlid amb un valor de αT molt menor, 
propera al valor que caracteritza el formigó completament madur (Lange i Altoubat, 
2003a). 
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Fig. 2.24 Evolució del coeficient de dilatació tèrmica durant les primeres hores en funció de la 

maduresa. Laplante i Boulay, (1994). 

El coeficient de dilatació tèrmica αT del formigó depèn del tipus d’àrid usat en la mescla ja 
que el αT dels diferents minerals varia en un rang molt ampli. Com els àrids representen 
entre el 65 / 75% del volum del formigó, el αT de l’àrid juga un rol important. 
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3. ESTAT DEL CONEIXEMENT SOBRE EL MODELAT 

3.1. Diferents enfocaments per a modelar el comportament del formigó a 
primeres edats 

El desenvolupament de les propietats mecàniques i deformacions independents de la 
càrrega es poden simular amb dos tipus de models: micro models i macro models. 

Els micro models, també anomenats de simulació computacional, es basen en la 
quantificació del comportament en el micro-nivell i s’estén al macro-nivell mitjançant la 
simulació. 

Entre els micro models més elaborats es poden citar HYMOSTRUC (van Breugel, (1995 
a i b), van Breugel i Lokhorst, (2001b)), CEMHY3D, (Garboczi, (1993) i Bentz, (1999)), 
DuCoN (Ishida et al. (1998), Mabrouk et al. (2004)) i el model de Hua (Hua et al., 1997), 
desenvolupats en la Universitat de Delft, en el National Institute of Standards and 
Technology (USA), a la Universitat de Tokio, i a l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, respectivament. 

Aquests models tenen una aplicació limitada ja que requereixen una gran quantitat de 
recursos computacionals quan es vol modelar el comportament d’un element estructural 
real (Zhutovsky, 2003). En Charron et al. (2003), es pot trobar un resum de les 
característiques principals dels micro models mencionats. 

Els macro models es basen en resultats d’assajos, pel que la seva aplicació es limita al 
rang de dades en els quals es basa. A continuació es descriuen el mètode de la 
maduresa i el concepte de grau d’hidratació. 

3.2. Models macroscòpics per a simular el comportament del formigó a primeres 
edats 

Les característiques enginyerils dels materials cimentissis que endureixen depenen en 
gran mesura del desenvolupament micro estructural, i per tant de les reaccions 
d’hidratació del ciment (De Schutter, 2004).  

En un enfocament fonamental, la relació entre els processos impulsors en el micro nivell, 
i les propietats enginyerils macroscòpiques poden estudiar-se mitjançant el concepte de 
grau d’hidratació. En un enfocament més tradicional, es pot estimar l’efecte de la 
hidratació en curs a través de la maduresa o, similarment, considerant l’edat equivalent. 

L’aplicació del concepte de grau d’hidratació pel desenvolupament de la resistència i 
rigidesa té l’avantatge que, gràcies a una vinculació entre els models fenomenològics pel 
desenvolupament estructural, es pot obtenir una resposta precisa per a la qüestió del 
“temps zero”. 

3.2.1. Concepte de maduresa 

Es defineix l’edat equivalent o maduresa com el temps que s’hauria d’haver curat el 
formigó a una temperatura de referència (generalment 20 ºC) per assolir la mateixa 
maduresa que el formigó que sofreix la història de curat real i es calcula com: 

D’acord a Rostásy et al. 

dtt
t

Teq ∫=

0

β  (3.1)
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βT es denomina relació d’afinitat amb la temperatura de referència Tr(ºC), que 
normalment es considera igual a 20ºC. A continuació es presenten les relacions d’afinitat 
més utilitzades actualment. 

Freiesleben-Hansen i Pedersen (1985) i el Codi Model utilitzen una funció tipus 
Arrhenius. Freiesleben-Hansen i Pedersen la defineixen com: 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−=
tTR

Ea
T 273

1
293

1expβ  (3.2)

on  

Ea és l’energia aparent d’activació de la hidratació del ciment. Per a ciment Portland 
normal: 

 Ea = 33.500 J/mol    per T>20ªC 

Ea = 33.500 + 1.400(20-T) J/mol  per T>20ªC 

R és la constant universal dels gasos (R=8.315 J/molªC) 

El Codi Model defineix βT com: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ+

−=
0/)(273

400065.13exp
TtT i

Tβ  (3.3)

on  

∆ti és el número de dies en els que preval la temperatura T 

T∆ti és la temperatura durant ∆ti (ªC) 

T0=1ªC 

3.2.2. Concepte de grau d’hidratació 

El paràmetre grau d’hidratació (α) és una mesura de l’avançat que està la reacció entre 
l’aigua i el ciment. Quan α pren el valor de 0, implica que encara no ha començat el 
procés d’hidratació, mentre que el valor 1 indica que el procés d’hidratació ha finalitzat. 

Des del punt de vista teòric, no és possible descriure completament el procés d’hidratació 
del ciment per mitjà d’un únic grau d’hidratació, considerant les nombroses reaccions que 
ocorren simultàniament. Des del punt de vista pràctic, serà suficient amb la determinació 
del grau d’hidratació global per totes les reaccions. 

Per estimar el desenvolupament del grau d’hidratació s’utilitza la relació entre la calor 
alliberada en un assaig adiabàtic i la calor disponible: 

potQ
Qt (t))( =α  (3.4)

on α(t) és el grau d’hidratació a l’instant t, Q(t) la calor d’hidratació alliberada acumulada 
al temps t en (J/m3) i Qpot és la calor potencial que s’alliberaria si la hidratació fos 
completa. 

La calor de hidratació alliberada en un assaig adiabàtic es pot obtenir a partir de les 
temperatures mesurades com: 
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ccad cTtQ ρΔ=)(  (3.5)

on ∆Tad és el increment màxim de temperatures adiabàtiques si la hidratació fos 
completa, ρc i cc el pes específic i capacitat calorífica del formigó, respectivament. 

El increment màxim de temperatures adiabàtiques que es produiria si la reacció fos 
completa es calcula a partir de: 

cc

pot
ad c

Q
T

ρ
=Δmax  (3.6)

3.2.2.1. Modelització de l’evolució dels graus d’hidratació 

A continuació s’ajusten els graus d’hidratació estimats a partir dels resultats dels assaigs 
amb els models de Jonasson  modificat i Freiesleben-Hansen. 

A partir de la transformació dels temps reals t en edat equivalent te o maduresa M (3.1), 
el grau d’hidratació es pot calcular segons el model de Jonasson modificat: 
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per el qual els paràmetres c1 i tk s’obtenen a partir dels graus d’hidratació calculats per 
regressió no lineal. 

En la Fig. 3.1 es presenta l’evolució del grau d’hidratació en el temps. En ella s’observa 
com els diferents períodes en l’evolució de l’adormiment del formigó en el temps poden 
ser relacionats mitjançant el grau d’hidratació per una corba. La figura, que té forma de 
S, s’observen dos intervals en la variació del grau d’hidratació del formigó: un període 
d’acceleració i un altre de desacceleració. La transició entre ambdós correspon amb el 
màxim de calor d’hidratació. Existeixen també estudis que mostren com en aquest 
moment existeix també un màxim en la taxa de creixement de la conductivitat de la 
massa de formigó. 
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Fig. 3.1 Desenvolupament del grau d’hidratació. 
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Per representar la forma en “s” del desenvolupament del calor d’hidratació, Schindler y 
Foliard utilitzen la funció exponencial proposada per Freisleben et al., que és l’escollida 
també en aquest estudi: 

⎟⎟
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⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−=

β
ταα
e

ue t
t exp)(  (3.8)

on α(te) és el grau d’hidratació a l’edat equivalent te, τ el paràmetre de temps d’hidratació 
en (h), β el paràmetre de forma d’hidratació i αu el grau d’hidratació últim. 

3.3. Deformacions independents de la càrrega 

3.3.1. Retracció autògena 

S’han proposat nombrosos models empírics per predir la retracció del formigó, però la 
majoria es limiten a formigons “madurs”, i només alguns són aplicables a formigons a 
primeres edats, la majoria dels quals són vàlids quan el formigó es manté en condicions 
isotèrmiques (normalment a temperatures de 25ºC). A més, aquests models no tenen en 
compte la formació de fissures induïdes pels gradients de temperatura (Charron et al., 
2003). A continuació es descriuen els models empírics que es basen en el grau 
d’hidratació i en el concepte de maduresa. 

3.3.1.1. Models que es basen en el concepte de maduresa 

D’una manera general, és pot dir que es poden distingir dos tipus de models: els models 
de predicció i els models d’ajust. Els models de predicció permeten estimar l’evolució de 
la retracció autògena en funció d’altres propietats o paràmetres del formigó, com poden 
ser les resistències a compressió o la relació a/b. Els models d’ajust simulen l’evolució de 
la retracció en base a resultats d’assaigs, pel que s’han de trobar els paràmetres del 
model ajustant els resultats dels assaigs per regressió no lineal. 

Entre els models predictius en funció de la resistència a compressió es troba el model 
AFREM (Le Roy et al., 1996); el model de l’Eurocodi 2 (2002) i el proposat per la Fib. El 
JCI (1998) i Rostásy et al. (2001) proposen models en funció de la relació a/b. Entre els 
models d’ajust es troba l’utilitzat per Gutsch i Rostásy (2001). 

Model Le Roy (AFREM) 

El model Le Roy-AFREM, desenvolupat en el Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées (LCPC), és aplicable a formigons amb un contingut d’àrid major que el 67% i 
amb una resistència a compressió entre 40 i 80MPa. El model expressa l’evolució de la 
retracció autògena en funció de l’evolució de la resistència a compressió en un instant 
donat i als 28 dies del material i consisteix en una combinació de tres equacions: 
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Per a formigons madurs, és a dir, després dels 28 dies 
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on  

εas és la retracció autògena des de l’instant d’adormiment inicial fins l’instant t 

fc28 és la resistència a compressió als 28 dies 

fc(t) és la resistència a compressió a l’edat t. Si no es coneix fc(t), és pot obtenir amb 
l’equació 2895.04.1

)( cc f
t

ttf ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=  

t és l’edat en dies 

Models de l’Eurocodi i de la Fib 

Tant l’Eurocodi 2 (2002) com la Fib (1999) proposen una expressió del tipus: 

∞= asasas tt εβε )()(  (3.12)

amb 

( )5.02.0exp1)( ttas −−=β  (3.13)

on t està donat en dies. 

En l’Eurocodi 2, el valor final de la retracció autògena està expressat en funció de la 
resistència característica del formigó:  

( ) 610105.2 −
∞ ⋅−= ckas fε  (3.14)

En canvi la Fib proposa una expressió en funció de la resistència mitja d’acord a Müller et 
al., amb un paràmetre per tenir en compte el tipus de ciment: 
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asas ff
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on  

fcm = resistència a compressió mitja (MPa) 

fcm0 = 10 (MPa) 

αas = és un coeficient que depèn del tipus de ciment 

 αas =800 per ciments d’enduriment lent 

αas =700 per ciments normals o d’enduriment ràpid (32.5R i 42.5) 

αas =600 per ciments d’alta resistència d’enduriment ràpid (42.5R i 52.5R) 

t = edat del formigó (dies) o edat equivalent te (dies)  

Observació: Els ciments amb negreta són els que s’usen per l’evolució de la resistència a 
compressió. 
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Fig. 3.2 Retracció autògena en funció de la resistència característica del formigó. Eurocodi 2 i Fib. 

Models del JCI i del iBMB 

El comitè sobre retracció autògena del JCI (1998), (Tazawa i Miyazawa, 1998) i Rostásy 
et al. (2001) utilitzaren les següents equacions per predir la deformació per retracció 
autògena: 

)()( tt asas βεγε ⋅⋅= ∞  (3.16)

amb  

{ }bttat )(exp1)( 0−−−=β  (3.17)

i on  

γ és un coeficient per tenir en compte els efectes dels tipus de ciment i addicions 
minerals (en el cas de ciment Portland comú, γ=1) 

εas∞ és el valor última de la retracció autògena (x10-6) 

a/b és la relació aigua/minerals cimentessis o relació a/c si no hi ha addicions 

a, b són les constants que s’obtenen de la Taula 3.1 

b = C + AD 

AD és la suma del contingut de cendra volant i fum de sílice 

t0 és l’instant d’adormiment inicial (o d’inici de la contracció) (dies) 

t és l’edat del formigó (dies) 

 

w/c a b 
0.20 1.2 0.4 
0.23 1.5 0.4 
0.30 0.6 0.5 
0.40 0.1 0.7 

>0.50 0.03 0.8  
Taula 3.1 Coeficients a i b per a l’equació (3.17).

 

Fig. 3.3 Taula de coeficients a i b per a l’equació (3.17) i un gràfic amb la seva representació. 

Els valors finals de la retracció són diferents d’acord a ambdues fonts. El JCI proposa: 
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per a 0.2 ≤ a/b ≤ 0.5:                { } 610)/(2.7exp.3070)/( −
∞ ⋅−= babaasε  (3.18)

i per a 0.5 > a/b                                          61080 −
∞ ⋅=asε  (3.19)

Per altra banda, Rostásy et al. presenten les expressions utilitzades en el iBMB (Institut 
für Baustoffe, Massivbau und Branschutz, Techiniche universität Braunschweig): 

per a 0.2 ≤ a/b ≤ 0.5:                     { } 610)/(9.5exp.1300 −
∞ ⋅−= baasε  (3.20)

i per a 0.5 > a/b                                          61070 −
∞ ⋅≈asε  (3.21)

per a/b > 0.55 es menysprea la retracció autògena. 

Si la temperatura no és de 20ºC, t i t0 s’ajusten d’acord al augment o a la disminució de 
temperatures amb les equacions (3.1) i (3.3) segons el Codi Model pel model del JCI, i 
amb les equacions (3.1) i (3.2). 

 
                    Fig. 3.4 Retracció autògena en funció de la relació a/b. JCI i iBMB. 

Gutsch i Rostásy 

Gutsch i Rostásy (2001) proposen ajustar els resultats d’assaigs d’ajust amb una 
expressió hiperbòlica similar a la recomanada en el Codi Model pel modelat de la 
retracció per assecat: 

5.0

0
0

00 ))(,,( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

−
=

eeas
ee

asas ttt
tt

tTtt εε  (3.22)

on  

εas0 és el coeficient de retracció autògena 

tas és el temps de referència per a la retracció autògena 

te0 i te són l’edat equivalent al inici de l’adormiment i per a cada instant t, 
respectivament, calculats amb les expressions (3.1) i (3.2). 
 

Els paràmetres εas0 i tas es determinen en base als resultats d’assaigs per regressió no 
lineal. 
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3.3.1.2. Model que es basa en el grau d’hidratació 

El model CESAR, també desenvolupat en el LCPC, a París (Charron et al., 2003) suposa 
que la retracció autògena del formigó en un instant donat és proporcional al grau 
d’hidratació α i a la retracció autògena última: 

αεε .∞= asas  (3.23)

Aquest model té l’avantatge de que es pot usar per descriure el comportament de tot 
tipus de mescles de formigó, però presenta l’inconvenient que és molt sensible al valor 
de la retracció última, el que pot dur alguna complicació ja que la majoria de les normes 
menyspreen la retracció en les primeres 24 hores (Charron et al., 2003b).  

3.3.1.3. Comparació de models CESAR i AFREM 

Charron et al. (2003), van realitzar una comparació entre resultats d’assajos i les 
estimacions del model de Le Roy i el model CESAR (Fig. 3.5). Ambdós formigons 
assajats tenien una relació a/b=0.35, però en un el contingut de ciment era de 450kg/m3 i 
en l’altre es va reemplaçar el 8% del ciment per fum de sílice. Les resistències a 
compressió resultaren de 60.3 i 65.3 MPa, i les retraccions últimes de 414 i 613 μm/m. 

 
Fig. 3.5 Comparació de resultats d’assajos amb les prediccions dels models AFREM i CESAR per a 

dos formigons. Charron et al. (2003). 

Es pot observar que a igual relació a/b, el formigó amb addicció de fum de sílice té major 
retracció autògena última i la mateixa es desenvolupa més ràpid durant les primeres 
hores. 

Els autors van concloure que el model de Le Roy subestima la retracció després dels 
primers dies i el model CESAR sobreestima la retracció durant les primeres hores i 
prediu correctament la intensitat final de la retracció. Charron et al. emfatitzen que a 
pesar de la bona obstinació, el model CESAR és molt sensible al valor de la retracció 
última, el que pot implicar alguna complicació ja que la majoria de les normes 
menyspreen la retracció de les primeres 24 hores. 
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3.3.2. Retracció per assecat 
3.3.2.1. Teoria de difusió no-lineal 

Es descriu la retracció segons un enfocament fenomenològic, és pot assumir una relació 
lineal entre el canvi de la retracció infinitesimal, Δεs, i el canvi d’humitat relativa, Δh: 

hshs Δ=Δ .αε  (3.24)

en la qual, l’estat de deformació lliure correspon a la saturació (h=1). El coeficient de 
retracció, αsh, defineix la quantitat de retracció que un material pot experimentar, quan 
seca completament i si el seu moviment no esta restringit per elements adjacents. 
L’explicació d’aquesta teoria cau fora de l’abast d’aquesta tesina. 

3.3.2.2. Fórmules explícites 

D’acord a Bazant (2001), la predicció realista dels efectes de fluència i retracció en 
estructures de formigó exposades a assecat ambiental requereix el càlcul de les 
distribucions de les humitats relatives en els porus del formigó en diferents moments. 
Encara que no és difícil de resoldre el problema numèricament pel mètode de diferències 
finites o pel mètodes dels elements finits de l’equació de difusió no lineal per al assecat 
del formigó, es prefereixen fórmules explícites simples per a l’anàlisi estructural. 

Segons Bentur (2003), les tensions de retracció i la fissuració induïda pel assecat extern 
és un camp d’investigació ben desenvolupat i hi ha pràctiques enginyerils disponibles pel 
tractament del mateix. 

Encara no s’ha realitzat un anàlisi exhaustiu dels diferents models existents, les seves 
avantatges i limitacions, pel que es deixa per més endavant la redacció d’un resum del 
mateix tot hi que cal dir que entre els més coneguts es troba el model de Bazant i Baweja 
(1995). 

3.3.2.3. Model que es basa en la maduresa 

Miyazawa i Tazawa (2000), autors del model de retracció autògena que utilitza el JCI, 
van proposar el següent model per a la retracció per assecat, aplicable a formigons amb 
un contingut normal d’àrids i relacions a/c entre 0.2 i 0.6. 

( ) )()(, 0 tHRtt dddd βεε =  (3.25)

( ) ( ){ }[ ]100/exp1 00 HRHReHRd −−=ε  (3.26)

( ){ }d
dd ttct −−−= exp1)(β  (3.27)

on  

 εd(t,td) retracció per assecat (x10-6) 

 βd(t) coeficient per a descriure el desenvolupament de la retracció amb el temps 

 εd0 (HR) retracció per assecat final (x10-6) 

 td edat del formigó al començament de la retracció o adormiment (dies) 

 HR humitat relativa (%) (40%≤HR≤90%) 

 HR0 humitat relativa específica (%) 

 c, d, e (coeficients de la Taula 3.2) 
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a/c HR0 c d e 

0.20 74.9 0.135 0.56 2200 
0.30 84.7 0.100 0.65 1800 
0.40 90.0 0.080 0.75 1600 
0.50 95.0 0.035 0.90 2000 
0.60 97.0 0.025 0.95 2000 

 Taula 3.2 Coeficients c, d  i e  per a l’equació (3.27). 

En base a assaigs, els autors d’aquest model afirmen que l’efecte de la grandària és 
diferent en formigons de resistència normal i en formigons d’alta resistència, pel que el 
model no té en compte encara aquest efecte. 

3.3.3. Retracció total segons el Codi Model 

El Codi Model proposa calcular la retracció o adormiment total εcs(t,ts) a partir de 
l’eq.(3.28). El camp de validesa és per a resistències característiques tals que 
12MPa<fck≤80MPa, subjectes a càrregues de compressió menors que el 40% de la 
resistència mitjana, humitats relatives entre el 40 i el 100% i temperatures mitjanes entre 
5ºC i 30 ºC. 

)(. sscsocs tt −= βεε  (3.28)

on  

 εCS0 coeficient bàsic de retracció 

 βs coeficient per a descriure el desenvolupament de la retracció amb el temps 

 t edat del formigó (dies) 

 ts edat del formigó (dies) al principi de la retracció o adormiment 

El coeficient bàsic de retracció es pot obtenir a partir de 

( ) HRcmscso f βεε .=  (3.29)

amb 

( ) 6
0

10 x 9.10160 −

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

cm
cm

sccms f
f

f βε  (3.30)

on 

 fcm és la resistència mitjana a compressió a 28 dies (MPa) 

 fcm0=10 MPa 

 βsc és un coeficient que depèn del tipus de ciment 

  4 per a ciments d’enduriment lent 

  5 per a ciments normals i d’enduriment ràpid 

  8 per a ciments d’alta resistència d’enduriment ràpid 
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sHRHR ββ   55.1   −=                per a 40 % ≤ HR ≤ 99 % 

                        25.0 +=HRβ                        per a HR ≥ 99 % 
(3.31)

on 
3

0

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

HR
HR

sHRβ  (3.32)

amb 

HR = humitat relativa de l’ambient (%) 

HR0= 100% 

El desenvolupament de la retracció amb el temps bé donat per   

( ) ( )
( )

5.0

1
2

0

1
/)(/ 350

/
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−+

−
=−

ttthh

ttttt
s

s
ssβ  (3.33)

on h és el gruix fictici definit per 

u
A

h c2
=  (3.34)

 Ac és l’àrea de la secció transversal 

 u és el perímetre de l’element en contacte amb l’atmosfera 

 t1=1 dia 

 h0=100mm 

3.3.4. Deformació tèrmica 

Com ja s’ha mencionat, la deformació tèrmica εtèrmica es determina a partir de l’evolució 
de les temperatures ΔT(t) i del coeficient de dilatació tèrmica del formigó α(t) eq.(3.35). 

( ) )(.)( tTtttérmica Δ= αε  (3.35)

Els canvis en les temperatures es poden determinar a partir de l’equació del camp de la 
calor, que en el cas en què no hi hagi font externa de calor, es pot escriure en funció de 
les temperatures en la forma 

( )TkQTC T ∇∇=− .&&  (3.36)

on C denota el calor específic, kT la conductivitat tèrmica i Q&  la font interna de calor. 

A primeres edats, la font interna de calor es deu al calor d’hidratació del ciment. 
Existeixen varis models per a descriure la calor d’hidratació, alguns que es basen en el 
concepte de grau d’hidratació (De Schutter i Taerwe, 1995), i altres que es basen en el 
concepte d’edat equivalent o maduresa (Jonasson et al., 1994). En Ulm i Coussy (1995, 
1996) i Prato (1999) es descriu un model termodinàmicament consistent que es basa en 
la teoria dels medis porosos continus. 
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La condició de contorn de flux de calor per convecció s’escriu 

)( TThflujo ext −=  (3.37)

on h és el coeficient de convecció i Text és la temperatura a l’exterior. 

3.4. Comportament viscoelàstic 

En quant a la formulació de models de fluència a primeres edats, un problema important 
que es troba és que l’estructura de la pasta de ciment en el formigó canvia durant la 
mesura de la fluència. Per tant, la fluència depèn d’aquests canvis en l’estructura de la 
pasta de ciment sota càrrega i s’ha de tenir en compte al formular qualsevol model de 
fluència a primeres edats. 

3.4.1. Fluència 

Charron et al. (2003), analitzaren els models de fluència de Bazant-Baweja, Granger, Le 
Roy (AFREM) i el model de De Schutter de 1999 i, en base als resultats dels assajos, 
van concloure que no conduïen a resultats fiables a primeres edats. 

Recentment s’han desenvolupat dos models, un que es basa en el grau d’hidratació (De 
Schutter i Taerwe, 2000) i un altre que es basa en el concepte de maduresa (Gutsch, 
2001). 

3.4.1.1. Models que es basen en el grau d’hidratació 

Diversos investigadors incorporaren el grau d’hidratació en models per simular el 
comportament de la fluència bàsica a primeres edats (Rostásy et al. (1993), De Schutter i 
Taerwe (1997a)). En aquests models, només es considera el grau d’hidratació a l’edat de 
càrrega, i l’evolució de la fluència bàsica esta relacionada amb el temps. 

De Schutter (1999) introduí l’evolució del grau d’hidratació durant la càrrega com un 
paràmetre important pel modelat del comportament de la fluència bàsica a compressió a 
primeres edats. Basant-se en observacions físiques, desenvolupà un model tipus Kelvin 
amb rigidesa basada en el grau d’hidratació per a la simulació del comportament 
viscoelàstic del formigó, incloent deformació instantània i fluència bàsica. La validesa del 
model fou verificada mitjançant assajos de fluència sota càrrega constant i variable, però 
el rang d’aplicabilitat és limitat. 

En un treball posterior De Schutter i Taerwe (2000) presentaren un model de la fluència 
bàsica en funció del grau d’hidratació. En aquest model de fluència, la deformació 
s’expressa com: 

( ) ( ) ( )bcbbbbcc rrrrr c ,.,,, 0 ϕαεαε =  (3.38)

en la qual εc0(rb,αb) és la deformació instantània degut al nivell de tensions αb a l’edat de 
càrrega, rb és el grau d’hidratació a l’edat de càrrega, r és el grau d’hidratació, i 

( ) ( )
( )brc

b
b

bbc r
rrrcrr

2
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⎛
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=ϕ  
 

(3.39)

Pel ciment amb cendra d’alt forn CEM III/B 32.5: 

( )
( ) bb

bb
rrc

rrc
386.0130.0

608.1081.2

2

1
+=

−=
 

(3.40)

(3.41)
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Per a altres tipus de ciment, es pot mantenir la mateixa formulació de fluència bàsica, 
amb expressions lleugerament diferents pels paràmetres c1 i c 2. 

En conseqüència, tota la fenomenologia que influeix en el grau d’hidratació influeix en el 
comportament de la fluència bàsica. La influència de la temperatura esta implementada 
automàticament a través de la influència de la temperatura incorporada en el model 
d’hidratació pel càlcul del grau d’hidratació. 

3.4.1.2. Models que es basen en el mètode de la maduresa 

Si la manera d’abordar l’evolució de la fluència bàsica per a formigons a primeres edats 
basat en el grau d’hidratació és vàlida, llavors això hauria d’implicar que l’efecte de la 
temperatura sobre la fluència bàsica a primeres edats s’hauria també de poder simular 
mitjançant el mètode de la maduresa. Ambdós mètodes (el mètodes de la maduresa i el 
concepte de grau d’hidratació) efectivament duen als mateixos resultats si es basen en 
una funció de temperatura similar i realista, per exemple, una funció Arrhenius (De 
Schutter i Kovler, 2003), (De Schutter, 2004). 

Gutsch (2001), també va estudiar el comportament viscoelàstic del formigó a primeres 
edats. No obstant això, ell utilitzà el mètode de la maduresa en comptes del concepte de 
grau d’hidratació per a tractar l’efecte de la temperatura. Basant-se en assajos de 
fluència a tracció i assajos de relaxació mostrà que el mètode de la maduresa és 
aplicable per a modelar el comportament de la fluència bàsica del formigó a primeres 
edats. Introduint el temps equivalent sota càrrega, les corbes de fluència i relaxació sota 
temperatures no isotèrmiques elevades poden transformar-se en corbes sota condicions 
isotèrmiques a 20ºC, sempre i quan el grau d’hidratació a la primera càrrega sigui 
idèntica (veure Fig. 2.17). 

Gutsch va expressar la deformació de fluència a través de la funció de fluència ψ(t-τ) 
eq.(3.42) que és la raó entre la deformació de fluència εcr(t-τ) amb la deformació elàstica 
a l’edat de càrrega εel(τ). 
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⎡ −
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=−  (3.42)

 εcr deformació de fluència 
 εel deformació elàstica 
 t edat de càrrega 
 P1c, P2c paràmetres dependents de l’edat del formigó 
 tc=1 hora 

Els paràmetres P1c(α(τ)) i P2c(α(τ)) depenen del grau d’hidratació a la primera càrrega 
α(τ). Com els paràmetres P1c(α(τ)) i P2c(α(τ)) es calibren  mitjançant assajos, aquests 
depenen del formigó assajat.  

1222

1111
 )(
 )(
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baP
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c

c
+=

+=
 (3.43)

Per un formigó CEM I 32.5, amb 270 kg/m3 de ciment, curat a 20ºC, els paràmetres 
P1c(α(τ)) i P2c(α(τ)) es formulen com en les eqs. (3.43).  
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3.4.2. Relaxació 

Van Breugel proposà una fórmula exponencial per a la relaxació de tensió que conté la 
relació a/c i el grau d’hidratació com els dos paràmetres principals (Eberhardt et al., 
1994, Sule (2003) eq.(3.44). 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−−=− −

)(
)(1

)(
)(exp)( 65.1

0 τα
αττ

τα
ατψ ttwtt nd  (3.44)

α(t) grau d’hidratació a l’edat t 

 α(τ) grau d’hidratació a l’edat de càrrega τ 

 w0 relació a/c 

d constant que depèn del tipus de ciment (=0.3 per a ciment d’enduriment lent i 
=0.4 per a ciments d’enduriment ràpid) 

n paràmetre, n=0.3 per a compressió, n=0.6 per a tracció 

Posteriorment, segons menciona Sule (2003), Lokhorst (2001) proposà una simplificació 
de l’expressió de Van Breugel eq.(3.45). 
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3.5. Evolució de les propietats del formigó 

A continuació es descriuen segons ambdós conceptes el desenvolupament de les 
propietats mecàniques del formigó, és a dir la resistència a compressió, la resistència a 
tracció i el mòdul d’elasticitat. 

3.5.1. Models que es basen en el mètode de la maduresa  

Les fórmules que es basen en el concepte de maduresa es prenen del Codi Model. Al 
igual que altres normes, el Codi Model expressa la resistència a tracció i el mòdul 
d’elasticitat E en funció de la resistència a compressió. 

Resistència a compressió 

El Codi Model es basa en la resistència a compressió uniaxial fc de cilindres, de 150 mm 
de diàmetre i 300 mm d’altura, per a una temperatura mitjana de 20ºC. 

La resistència mitjana a compressió als 28 dies fcm, associada a una resistència a 
compressió característica fck es calcula amb l’equació (3.46): 

MPaff ckcm 8+=  (3.46)

La resistència mitjana a compressió a diferents edats fcm(t) es calcula amb les equacions 
(3.56) i (3.57).  

cmcccm fttf ⋅= )()( β  (3.47)
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βcc(t) coeficient que depèn de l’edat del ciment t 

 s depèn del tipus de ciment (0.2 - 0.38) 

  0.2 per a ciments d’alta resistència d’enduriment ràpid 

  0.25 per a ciments normals i d’enduriment ràpid 

  0.38 per a ciments d’enduriment lent 

 t1 = 1 dia 

Per a tenir en compte l’efecte de la temperatura durant el curat s’ha de reemplaçar l’edat 
real del formigó t per l’edat equivalent del formigó tT:  
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i
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iT  (3.49)

on  

tT és la temperatura del formigó ajustada  

 ∆ti és el número de dies en que domina la temperatura T 

T(∆ti) és la temperatura (ºC) durant el període ∆ti 

T0 = 1ºC 

Resistència a tracció 

El Codi Model proposa valors màxims i mínims per la resistència axial a tracció 
característica fctk en funció de la resistència a compressió característica fck d’acord amb 
les equacions (3.50) i (3.51) i la resistència mitjana fctm d’acord a l’equació (3.52).  
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on fck0 = 10 MPa. 
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Mòdul d’elasticitat 

El mòdul d’elasticitat a compressió instantani es calcula d’acord a l’equació (3.53). El 
mòdul d’elasticitat a tracció es modela de la mateixa manera basant-se en la hipòtesis de 
comportament elàstic-lineal a tracció i compressió.  

3/1
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⎛
=
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cci f
f

EE  (3.53)

Eci mòdul d’elasticitat tangent a l’edat de 28 dies  

 Ec0 = 21·103
 MPa 

Quan el mòdul d’elasticitat s’utilitza en càlculs elàstics, aquest valor es multiplica per 0.85 
per tenir en compte les deformacions plàstiques inicials. 

Per a tenir en compte l’efecte del temps 

ciEci EtE ⋅= )(β  (3.54)

[ ] 2/1)()( tt ccE ββ =  (3.55)

Eci(t) mòdul d’elasticitat a l’edat de t dies 

βE coeficient que depèn de l’edat del formigó (t) 

 βcc coeficient d’acord a l’equació (3.48) 

 

3.5.1.1. Model de la Universidad de NTNU 

Les següents expressions van ser proposades per Kanstad et al. (2001) de la Norwegian 
University of Science and Technology (NTNU). Es basen en l’expressió pel 
desenvolupament del mòdul elàstic E presentat en el Codi Model, en el que 
s’introdueixen una modificació amb el paràmetre t0 pel qual la rigidesa i resistència és 
nul·la. 

El paràmetre t0 és útil quan els models materials tenen que ajustar-se tenint en compte 
diferents temps de curat degut a les diferents temperatures de la mescla i per la 
utilització d’additius accelerants i retardadors de l’adormiment. 

Resistència a compressió: 
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Resistència a tracció: 
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Mòdul elàstic: 

nE

e
cec tt

sEtE
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⎧
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−
−⋅⋅= )281(exp)(

0
28  (3.58)

Els paràmetres s i t0 són comuns per a les tres equacions i es determinen a partir 
d’assaigs de compressió. D’aquesta manera, només es necessiten determinar dos 
paràmetres per determinar l’evolució de les resistències a tracció i mòduls elàstics. 

 

3.5.1.2. Model del JCI 

El comitè del JCI va proposar un model per a la retracció autògena que utilitza com a 
temps equivalent l’expressió del Codi Model; aquest es basa en el concepte de 
maduresa i permet simular l’evolució de les propietats mecàniques, però no les prediu 
correctament a molt a primeres edats. El JCI corregeix les fórmules d’evolució de 
resistència a compressió i mòdul d’elasticitat per a que siguin vàlides a molt a primeres 
edats. 

Les expressions proposades pel comitè del JCI són: 

Resistència a compressió: 
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on af es un coeficient que depèn del temps d’adormiment. 

Mòdul elàstic: 
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on aE es un coeficient que depèn del temps d’adormiment. 

Resistència a tracció: 

3/223.0)( cktk ftf ⋅=  (3.61)

Propietats tèrmiques 

El Codi Model proposa un valor constant del coeficient de dilatació tèrmica αT=10·10-6K-1. 
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3.5.2. Basades en el grau d’hidratació 

 
Fig. 3.6 Desenvolupament de les propietats mecàniques del formigó normalitzades en funció del grau 

d’hidratació. (Rostásy et al. 1993). Extret de Gutsch i Rostásy (1994). 

La Fig. 3.6 il·lustra el desenvolupament de les propietats del formigó en funció del grau 
d’hidratació del model proposat per Rostásy et al. (1993). S’observa les diferents 
velocitats a què es desenvolupen la resistència a tracció, la resistència a compressió i el 
mòdul d’elasticitat es desenvolupa més ràpid. 

Per la seva banda, De Schutter i Taerwe (1996) desenvoluparen un model per descriure 
les resistències i el mòdul d’elasticitat en funció del grau de reacció r. 

 

3.5.2.1. Róstasy et al.  

Rostásy et al. (1993) van expressar l’evolució de la resistència a compressió en funció 
del grau d’hidratació, per a α>α0, per mitjà de l’eq. (3.62). 
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−
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==
α
αα

αα cc ff  (3.62)

on  
 fc(α) resistència característica a compressió 

 α0 grau d’hidratació crític per sota del qual la resistència és zero 

La resistència a tracció es descriu com un funció lineal per a α> α0. 

( )
0
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1
).1(

α
αα

αα
−
−

== ctct ff  (3.63)

on fct(α) és la resistència a tracció del formigó per a un grau d’hidratació α. 

I pel mòdul d’elasticitat 

21
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Ect mòdul d’elasticitat a tracció del formigó. 
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3.5.2.2. Gutsch  

Gutsch (2002) va proposar utilitzar exponents diferents per les tres propietats, d’acord 
amb les expressions ((3.65) a (3.67)) que es poden ajustar per regressió no lineal.  
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3.5.2.3. De Schutter 

L’expressió proposada per De Schutter i Taerwe en funció del grau de reacció és la 
següent: 
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i la següent expressió pel mòdul d’elasticitat: 
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3.5.2.4. Propietats tèrmiques 

De Schutter i Taerwe (1995), proposen una variació pel calor específic per a la pasta de 
ciment CEM III/C 32.5, amb relació a/c=0.5 en funció del grau de reacció 

c (r) = 1300 (1.5 – 0.5 r)  [J/kg . K] (3.70)

que convertida a una expressió per a formigó amb grava abans mencionat es transforma 
en 

c (r) = 1000 (1.5 – 0.15 r)  [J/kg . K] (3.71)

 Per a la difusivitat proposen la següent expressió 

a (r) = 4 x 10-3 (1.10 – 0.10 r)  [m2/h] (3.72)

que no pot transformar-se en difusivitat pel formigó ja que no existeixen regles de 
mescles. 
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Les dades per a la conductivitat tèrmica es poden obtenir a partir de la relació entre la 
mateixa, la difusivitat i el calor específic. 

Pel formigó assajat per De Schutter, la relació entre el coeficient de dilatació tèrmica i el 
grau de reacció proposat es 

( ) ( ) 111.9 3 +−= rrtα      [en 10-6 / ºC] (3.73)
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4. DISSENY DE LA CAMPANYA EXPERIMENTAL 

4.1. Objectius 

L’objectiu principal de la campanya experimental és caracteritzar el comportament del 
formigó a primeres edats. Per aquest motiu es vol avaluar el comportament de les 
propietats mecàniques (resistència a compressió, a tracció i mòdul elàstic) i reològiques 
(retracció i fluència) d’un formigó a primeres edats. També s’aprofita per a realitzar 
assaigs de mesurament de temperatures i esforços generats en l’interior d’una proveta 
amb restricció axial de les deformacions (Fig. 4.1). 

Els resultats d’aquesta caracterització serviran com a dades en un programa d’anàlisi 
d’estructures de formigó armat que permet predir la fissuració provocada per 
deformacions imposades impedides, tenint en compte l’evolució de les propietats 
mecàniques, les deformacions d’origen tèrmic, la retracció i la fluència. 

 
Fig. 4.1 Descripció visual de preparació de provetes amb restricció axial de deformacions. 

Per fer-ho, es dissenya una campanya experimental amb un formigó autocompactable de 
60 N/mm2 de resistència a compressió (FAC-60) amb característiques d’alta treballabilitat 
en fresc. Per poder-ne garantir l’autocompactabilitat s’han de complir uns criteris de 
treballabilitat que es justifiquen amb l’assaig d’extensió de flux. 

Per avaluar el comportament en compressió i l’evolució del mòdul elàstic es fan servir els 
assaigs de compressió  i de mòdul elàstic convencionals. 

S’ha utilitzat l’assaig de doble punxonament com a principal mètode per avaluar el 
comportament en tracció. Però es contrastaran els resultats amb els assaigs 
convencionals, en aquest cas amb l’assaig brasiler. S’ha preferit l’assaig de doble 
punxonament al brasiler perquè la grandària de la proveta és més reduïda (la meitat), i la 
dispersió dels resultats sol ser millor. 

Es mesuren les propietats reològiques amb els assaigs tradicionals de retracció i 
fluència. 

4.2. Definició de la campanya experimental 

Per tal d’assolir els objectius proposats s’ha definit una campanya experimental. Per la 
quantitat de provetes previstes i comptant que s’han de fer assaigs en fresc per 
comprobar la treballabilitat del formigó, es calcula que necessitarem 500 litres de 
formigó. 
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La capacitat de l’amassadora grossa del laboratori de tecnologia d’estructures és de més 
de 200 litres, però s’aconsella no carregar-la més d’aquests 200 litres. Per aquest motiu 
s’han realitzat un total de tres amassades. 

Les dues primeres amassades han estat de 150 litres cada una i es van utilitzar per a 
realitzar assaigs mecànics. El formigó de l’amassada 3, de 200 litres, es va utilitzar per a 
realitzar els assaigs de fluència i retracció.  

Apart d’aquestes tres amassades, després s’en van fer quatre més amb l’amassadora 
petita, de 25 litres de capacitat, amb el mateix formigó per realitzar els assaigs de 
mesurament de temperatures i esforços generats en l’interior d’una proveta amb 
restricció axial de deformacions. D’aquestes amassades s’han fet també assaigs de 
paràmetres fonamentals del formigó. Aquests són la resistència a compressió, el mòdul 
elàstic i la resistència a tracció de la matriu de formigó. L’objectiu d’aquests assaigs és 
controlar el comportament del formigó anteriorment caracteritzat. 

També s’han fet assaigs semiadiabàtics per a mesurar el desenvolupament del grau 
d’hidratació, però cau fóra de l’abast d’aquesta tesina explicar-los. 

A continuació es mostren unes fotografies que descriuen el procés de formigonat i 
emmotllat de les provetes d’una amassada qualsevol: 

 
(a) pintat de les provetes per poder desemmotllar 

fàcilment. 

 
(b)estesa de provetes a formigonar. 

 
(c) amassadora. 

 
(d) ompliment de provetes amb formigó. 
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(e) enrasat de les provetes. 

 
(f) provetes formigonades i posterior curat. 

Fig. 4.2 Descripció visual del procés de formigonat.  

En FAC ja hi ha mètodes per tal de fer el disseny de dosificacions, aquests sempre 
passen per trobar l’esquelet mineral de màxima densitat, i omplir-ne els buits amb pasta 
de ciment, aigua i fíl·ler. La dosificació base fou subministrada pel director del Laboratori 
d’Estructures. 

Dosificació FAC-60 (kg/m3)
Ciment I 52,5 R 425
Fil·ler Calcari 22,3
Aigua Xarxa Barcelona 180
Grava 12/20 Calcari 200
Grava 5/12 Calcari 600
Arena 0/5 Calcari 950
Additiu Super fluidificant Glecium Sky 8,5
Pes total 2385,8  

Taula 4.1 Resum dosificació base. 

Finalment, en la Taula 4.2 queden resumides les dosificacions definitives,  aquestes són 
les que s’han utilitzat per emmotllar les provetes. 

Dosificació Materials (kg/m3) 1 (150 l) 2  (150 l) 3  (200 l)
Ciment I 52,5 R 63,75 63,75 85
Fil·ler Calcari 3,35 3,35 4,47
Aigua Xarxa Barcelona 27 27 36
Grava 12/20 Calcari 29 30 40
Grava 5/12 Calcari 90 90 120
Arena 0/5 Calcari 141,5 142,5 190
Additiu Super fluidificant Glecium Sky 1,28 1,28 1,51
Pes total 355,9 357,9 477,0

Amassades

 
Taula 4.2 Dosificacions definitives. 

 

De cada amassada es realitzaran assaigs en fresc i un cop endurida la pasta. La filosofia 
dels assaigs és caracteritzar les propietats mecàniques resistents del material, així com 
fer un control en fresc per tal de garantir-ne la treballabilitat, com que s’està utilitzant 
formigó autocompactable les propietats en fresc són primordials si es volen obtenir uns 
bons resultats en la campanya.  
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4.3. Assajos mecànics programats 

En l’apartat dels assaigs del formigó mentre endureix, per assolir els objectius marcats, la 
campanya ha d’incloure un nombre significatiu d’assaigs de doble punxonament, 
compressió, brasiler i de mòduls elàstics de cada amassada de formigó. Aquests s’han 
realitzat a l’edat de 12 hores, 1, 2, 3, 7, 14 i 28 dies com a màxim, ja que es tracta de 
caracteritzar el formigó a primeres edats. En les taules següents (Taula 4.3 i Taula 4.4) 
queden resumits tots els assaigs realitzats per cada amassada i el nombre de provetes 
destinades a cada cas. 

Amassada 1/2 dia 1 dia 3 dies 7 dies 28 dies 2 dies 3 dies 7 dies 28 dies 1 dia 7 dies 28 dies
1 - 3 3 3 3 - - 3 - - - 3
2 3 3 - 3 3 - - 3 2 - - 2
3 - - - - - 3 3 3 3 - - -

COMPRESSIÓ
Cúbiques 150x150 mm Cilíndriques 150x300 mm Cilíndriques 100x200 mm

 
Taula 4.3 Programació d’assaigs de Compressió. 

 

Amassada 1 dia 2 dies 3 dies 7 dies 28 dies 1/2 dia 1 dia 2 dies 3 dies 7 dies 28 dies 1 dia 2 dies 3 dies 7 dies 14 dies 28 dies
1 3 - - - 3 - 3 - 3 - 3 2 - - 3 4 3
2 - - - 3 - 3 3 - 3 - 3 3 - 3 3 2 2
3 - - - - - - - 3 3 3 3 - 2 1 1 - -

BRASILERS DOBLE PUNXONAMENT MÒDUL ELÀSTIC
Cilíndriques 150x300 mm Cúbiques 150x150 mm Cilíndriques 100x200 mm

 
Taula 4.4 Programació d’assaigs Brasilers, de Doble punxonament i Mòduls elàstics. 

Els assaigs de doble punxonament eren particularment importants perquè la dada que 
més interessa a primeres edats és la resistència a tracció. Es va preferir l’assaig de doble 
punxonament al Brasiler perquè la grandària de la proveta és més reduïda (la meitat), i la 
dispersió dels resultats sol ser millor. 

4.4. Descripció de la metodologia 

Dins els formigons autocompactables, disposem d’un ampli recull de mètodes que ens 
permeten avaluar les tres condicions d’un formigó autocompactable, alta fluïdesa, 
capacitat de pas entre armadures i resistència a la segregació. En les recomanacions per 
formigons autocompactables de l’EFNARC (2002) s’inclouen fins a 10 assaigs diferents 
per caracteritzar les tres propietats del FAC, és obvi que mai serà necessari fer els 10 
assaigs ni quan es dissenya un formigó i encara menys pel control en l’obra, ja que la 
majoria d’ells mesuren la mateixa propietat de forma diferent. Es pot deduir que fent tres 
assaigs ja es pot caracteritzar completament el comportament en fresc, ja que en el fons 
hem de valorar els tres aspectes del FAC que el defineixen. En la nova instrucció de 
formigó (EHE, 2008) ja s’inclou un annex on s’indiquen els requisits 
d’autocompactabilitat. 

Els assaigs aquí esmentats ja tenen una acceptació global, tant per caracterització com 
per control dels formigons molt fluids, estan recollits des de fa anys en les 
recomanacions del FAC (Rilem, 2000 i EFNARC, 2002) i en alguns països, com el Japó, 
ja estan contemplats dins de les normatives. En el marc espanyol, la EHE 2008 ja conté 
un annex on contempla els assaigs d’extensió de flux, l’embut V, la caixa en L i l’anell 
japonès pel control del FAC. Aquestes normatives i recomanacions també marquen quin 
és el rang de valors per acceptar un formigó com autocompactable. 

A continuació es ressenyen els assaigs utilitzats per caracteritzar el comportament en 
fresc i amb formigó endurit del FAC. 
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Assaigs en fresc 

Per garantir que un formigó sigui autocompactable s’han de complir uns criteris de 
treballabilitat que s’han de justificar mitjançant assaigs. En la present campanya l’objectiu 
principal no era garantir aquestes condicions a la perfecció. Només s’ha assegurat l’alta 
treballabilitat ja que les provetes modelables no s’han vibrat. Per fer-ho s’ha fet l’assaig 
de caracterització següent: 

Assaig d’extensió de flux 

També conegut com a flow test, avalua la treballabilitat, mitjançant l’observació de la 
deformació total i la velocitat amb que ho fa una mostra de formigó sotmesa només al 
propi pes. S’utilitza un con d’Abrams situat sobre una planxa metàl·lica, com és pot 
observar en la Fig. 4.3. El con s’omple de forma continua i sense compactar. Quan es 
retira, el con flueix de forma circular, es mesura el diàmetre mig d’extensió final (Df) (Fig. 
4.3) i el temps que tarda en arribar al diàmetre de 500 mm (T50). Permet valorar la 
capacitat de fluir del formigó i es pot observar qualitativament la possible segregació de 
la mescla. Els valors d’acceptació segons l’EFNARC són Df= 650-800mm i T50=2-5s. La 
nova EHE-08 té uns criteris més flexibles Df= 550-850mm i T50=2-8s. 

 

 
 

 
 

Fig. 4.3 Assaig d’extensió de flux. 

Material necessari: 
• Con d’Abrams 
• Cinta mètrica 
• Cronòmetre 
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Assaigs amb formigó endurit 

Assaig de doble punxonament 

L’assaig de doble punxonament (double punching test, DPT) va ser ideat originalment 
per Chen (1970) com a mesura indirecta de la resistència a tracció. Consisteix en un 
cilindre col·locat verticalment, el que està subjecte a dues forces puntuals uniaxials 
oposades, aplicades sobre dos punxons metàl·lics circulars situats concèntricament a les 
cares del cilindre, tal com es veu en la Fig. 4.5. Amb aquesta configuració es forma un 
estat triaxial de compressions sota els punxons metàl·lics, però immediatament després 
apareix una tracció gairebé uniforme en la direcció circumferencial. El mode de 
trencament habitual és mitjançant la formació de plans de ruptura diametrals, i la 
formació d’un con de penetració sota cada punxó (Fig. 4.4). 

S’han utilitzat provetes de 150mm de diàmetre (2b) i amb un punxó de 37.5mm (2a). La 
longitud de la proveta és 150mm (2h), així que l’esveltesa és 1. 

 

  
Fig. 4.4 Esquema de la proveta i de les superfícies de trencament a l’assaig de DPT (Saludes, 2006). 

 

 
Fig. 4.5 Configuració de l’assaig de doble punxonament. 

L’assaig no va tenir tanta acceptació com l’assaig brasiler com a mètode per avaluar la 
resistència a tracció, però actualment ha estat adaptat per assajar formigó reforçat amb 
fibres al departament d’enginyeria de la construcció de la UPC, i s’ha rebatejat com 
assaig Barcelona. 

Alguns dels avantatges d’aquest assaig, és que les provetes són circulars i es poden 
utilitzar motlles convencionals d’assaig de compressió. També es poden treure testimonis 
d’obres ja executades. Les provetes no s’han d’escairar, s’evita l’ús de morter de sofre i 
les conseqüències mediambientals que això suposa. A part d’aquests avantatges, 
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l’assaig també comporta certs inconvenients, com que no hi ha una única expressió pel 
càlcul de la resistència a tracció del formigó, ni per la resistència residual un cop 
fissurada la proveta. A part, el fregaments dels cons durant l’assaig distorsiona el resultat 
de la resistència residual i tenacitat, contribuint al increment d’aquestes. Aquesta 
pertorbació introduïda pel fregament es considera baixa. 

Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150x150mm 
• 2 Punxons metàl·lics de Ø37.5mm 
• Premsa Ibertest MEH 3000 

El càlcul de les tensions de tracció a la proveta durant l’assaig és el resultat fonamental 
que es busca, sobretot la màxima que correspon a la resistència a tracció (fct). Hi ha 
diferents estudis que han definit formulacions pel càlcul de la resistència a tracció. En 
aquest cas, hem utilitzat la formulació que es proposa en el treball de Saludes et al. 
(2006), que es basa en el mètode de bieles i tirants (B-T) (4.1) i Fig. 4.6. Té l’avantatge 
que és la única que accepta la fractura de la proveta i, per tant, permet la seva utilització 
pel càlcul de resistències últimes un cop fissurada. Tampoc no depèn del nombre de 
fissures que es formen. 

ah
Pfct ⋅⋅⋅

=
π9

 (4.1)

on  

 a és el radi del punxó 

 h és la meitat de l’alçada de la proveta 

P és el valor de la càrrega màxima al punxó 

 fct  és la resistència a tracció indirecta del formigó 

 
Fig. 4.6 Esquema de bieles i tirants per l’assaig Barcelona (Saludes et al., (2006)). 
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Assaig brasiler 

L’assaig brasiler és el mètode més estàndard per avaluar la resistència a tracció del 
formigó. Es molt senzill d’executar, utilitza una proveta de Ø150x300mm, col·locada de 
forma horitzontal (Fig. 4.7). Quan s’aplica la càrrega es formen unes tensions horitzontals 
de tracció en tota la longitud del diàmetre vertical, entre els dos plats de càrrega. Pel 
formigó en massa és l’assaig més simple i fiable, i per això és el més habitual. Es seguirà 
la normes UNE 83306:1985. 

  

 
Fig. 4.7 Assaig brasiler convencional. 

Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150x300mm 
• Premsa Ibertest MEH 3000 

 

Assaig de compressió 

Abans de realitzar l’assaig de compressió s’ha d’escairar la proveta de formigó, és a dir, 
afegir una capa de sofre en la part superior perquè les dues cares de la proveta siguin 
planes-paral·leles. El sofre té un punt de fusió baix però una gran resistència a la 
compressió de forma que la proveta, durant l’assaig, cedirà per la part del formigó i no 
per la part del sofre. Un cop escairada la proveta, s’introdueix a la màquina de 
compressió on és sotmesa a una força creixent de compressió Fig. 4.8. Es mesura la 
resistència a compressió de provetes cilíndriques de Ø150x300mm, Ø100x200mm, i 
cúbiques de 150x150mm. En el cas de les provetes cúbiques no fa falta escairar-les, ja 
que ja hi ha dues cares planes-paral·leles. Se seguiran les normes UNE 83507:1986 i 
UNE 83303:1984. 
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Fig. 4.8 Assaigs de compressió sobre provetes cúbiques i cilíndriques respectivament. 

Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150x300mm i Ø100x200m i motlles cúbics de 

150x150mm  
• Morter de sofre per escairar les provetes 
• Premsa Ibertest MEH 3000 

 

Assaig de mòdul elàstic 

Realitzem el diagrama càrrega-desplaçament per després passar-ho a tensió-deformació 
unitària. Primerament es fa una precàrrega de la proveta fins a 0.5 N/mm2. Llavors és fan 
tres cicles de càrrega i descàrrega des dels 0.5 N/mm2 fins a un terç de la resistència a 
compressió. Es mesura a tres línies separades 120º l’escurçament de la proveta 
cilíndrica de Ø100x200mm (Fig. 4.9). Hem d’escairar-les per tal d’obtenir una superfície 
completament plana i poder realitzar l’assaig amb garanties. Se seguiran les normes 
UNE 83303:1984 i UNE 83316:1996.     

  
Fig. 4.9  Assaig de mòdul elàstic. 

Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø100x200mm 
• Morter de sofre per escairar les provetes 
• 3 LVDTs per mesurar el desplaçament vertical de rang ±5mm i ±1.5mm 
• Anells de subjecció dels LVDTs 
• Premsa Ibertest MEH 3000 

 



Caracterització experimental del comportament a primeres edats del formigó 

56 

Assaig de retracció 

La retracció endògena, determinada per la deformació axial de la zona central d’una 
proveta cilíndrica de 150x300 mm, una vegada segellada, adequadament, les provetes 
amb cinta metàl·lica o varies capes de paper d’alumini, immediatament després de 
desemmotllades a l’edat de 24 hores. Un cop desemmotllades s’enganxen els piolins i es 
comença a mesurar de forma manual o electrònica i podem utilitzar bandes embegudes. 
S’ha de decidir cada quant volem prendre lectures. 

Durant els assaigs les provetes es mantenen a una temperatura ambient de 20ºC i HR 
90%, i el procediment ha de seguir la recomanació del comitè tècnic RILEM TC 107-
CPS.    

En la Fig. 4.10 es pot observar que el cable de la galga surt per sobre la proveta, el 
contrari que en les provetes de fluència que surt per sota (veure Fig. 4.11). 

 

 

 
 

Fig. 4.10 Preparació provetes per a l’assaig de retracció. 

Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø100x300mm 
• Equip d’adquisició de dades 
• Banda extensiomètrica per a lectura electrònica contínua  
• Polionis o punts de referència 
• Mesurador mecànic o extensomètric 

 

Assaig de fluència 

Els majors problemes en l’assaig de formigó a fluència a primeres edats són les 
dificultats de temps per preparar les provetes i la possibilitat de danyar-les sota càrrega 
degut a la reduïda resistència del formigó. Existeixen però maneres per tal d’evitar 
aquests problemes, recomanant-se utilitzar galgues embegudes en el formigó. A 
vegades, per obtenir resultats realistes, es requereix la imposició d’una història de 
temperatures en l’assaig de fluència. Els resultats extrets de la literatura suggereixen una 
gran dispersió quant es comparen resultats dels diferents assaigs, en termes del 
coeficient de fluència relativa entre edats joves i 28 dies d’edat de càrrega. També es 
dedueix una marcada reducció de la fluència amb l’edat de càrrega que es nota més 
enllà dels 100 dies. La major part de les discrepàncies són degudes a les diferències 
entre la velocitat d’hidratació del ciment. 
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És un assaig per valorar i mesurar les deformacions per fluència del formigó sota 
càrrega. Es col·loquen les provetes en el bastidor entre la ròtula i el gat de càrrega. Es 
dóna pressió amb la unitat de càrrega fins arribar a la càrrega de servei que es 
correspondrà amb la tensió de càlcul. Aquesta tensió serà entre el 30 i el 40% de la 
tensió de ruptura. 

 

 

 
 

Fig. 4.11 Preparació provetes per a l’assaig de fluència. 

El bastidor de càrrega ha de ser capaç d’aplicar i mantenir la càrrega en el espècimen, a 
pesar de qualsevol canvi en les dimensions del espècimen. L’element per mantenir la 
càrrega pot ser una molla o una càpsula hidràulica. Es poden col·locar varis espècimens 
alineats per a càrrega simultània. La distància entre plates no ha excedir els 1780mm. 

En la Fig. 4.11 es pot observar que el cable de la galga surt per sota la proveta de tal 
manera de no interferir amb el sistema d’aplicació de la càrrega. 

Material necessari: 
• Motlles cilíndrics Ø150x300mm 
• Bastidor de càrrega 
• Gat de càrrega 
• Manòmetre per mesurar la pressió 
• Acumulador d’estabilitat de pressió 
• Ròtula 
• Unitat per donar pressió 
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A continuació es recullen un seguit de fotografies on es mostra el formigonat de les 
provetes per als assaigs de fluència i retracció, el segellat d’aquestes amb cinta 
metàl·lica, el bastidor i les bandes embegudes en el formigó un cop trencades amb 
l’assaig Brasiler. 
 

 
(a) formigonat de provetes. 

 
(b) formigonat de provetes. 

 
(c) desemmotllat de les provetes 

 
(d) segellat de les provetes amb cinta metàl·lica. 

 

 
 (e) segellat de les provetes amb cinta metàl·lica.  

(f) bastidor amb les provetes. 
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(g)  bandes embegudes al formigó un cop trencades 

amb l’assaig Brasiler. 

 
 (h) bandes embegudes al formigó un cop trencades 

amb l’assaig Brasiler. 

Fig. 4.12 Preparació assaigs de retracció i fluència.  

Totes les provetes sempre s’han desemmotllat a les 24 hores aproximadament, i s’han 
conservat a la cambra humida amb un ambient de 20 ± 2ºC i al 98% d’humitat relativa. 
 

 

 
 
 

 

Fig. 4.13 L’interior de la cambra humida. 
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5. RESULTATS DE LA CAMPANYA EXPERIMENTAL 

A continuació es detallen de forma resumida els resultats obtinguts dels assaigs descrits 
anteriorment. Els resultats complets i d’altres detalls de cada assaig estan inclosos a 
l’annex A de resultats (Taula A. 1 fins Taula A. 5 i Fig. A 1 fins Fig. A 18). Primerament 
s’adjunten els resultats de la treballabilitat en fresc i després els de comportament 
mecànic i reològic del material. L’objectiu d’aquest apartat és només mostrar allò que 
s’ha obtingut directament de la campanya experimental i posteriorment es farà l’anàlisi 
completa. 

5.1.1. Assaigs de treballabilitat en fresc 

Per fer el control de qualitat del formigó en fresc s’ha fet l’assaig d’extensió de flux. 
Aquest és un assaig habitual pel control de formigó autocompactable. 

En la taula següent (Taula 5.1) es resumeixen els resultats dels assaigs en fresc. Per tal 
d’acceptar com a bona una amassada s’ha requerit un Df mínim de 550mm i un T50 
màxim de 8 segons, aquest criteri és el recomanat a l’annex 17 de la nova EHE 2008. 
Aquest criteri és el que ha servit per ajustar la dosificació de l’additiu, i és suficient per 
garantir que les provetes no tinguin barraques ni una porositat excessiva. Com es pot 
observar en els resultats de la Taula 5.1, hi ha certa variabilitat, però tots compleixen 
amb els requisits, excepte un (amassada 3) que no entra dins el rang per poquet però 
que en el moment de formigonar es va acceptar com a vàlid. 

Com les temperatures inicials registrades  per les amassades 4 i 5 van ser altes (26.1 i 
27.5 ºC), per les amassades 6 i 7 es va refredar l’aigua, aconseguint d’aquesta manera 
disminuir la temperatura inicial a 23.9 i 23.3 ºC per les últimes dues amassades. 

Amassada Df (mm) T50 (s) Tª inicial (ºC) Pes específic (kg/m3)
1 625 3,5 20,4 2,31
2 570 1,4 21,4 2,35
3 500 2,95 - 2,33

Assaig d'extensió de flux

 
Taula 5.1 Resultats d’assaig en fresc. 

5.1.2. Assaigs de comportament mecànic 

Es resumeixen seguidament els assaigs de paràmetres fonamentals del formigó. Aquests 
són la resistència a compressió, el mòdul elàstic i la resistència a tracció de la matriu de 
formigó. L’objectiu d’aquests assaigs és tenir informació de referència dels diferents 
materials, i poder fer un post procés d’anàlisi més precís. 

De cada amassada s’han fet assaigs de compressió, de doble punxonament i de mòdul 
elàstic, i de les amassades 1 i 2 també s’han fet assaigs Brasilers. Els assaigs de 
compressió i de doble punxonament s’han fet principalment a 1, 2, 3, 7 i 28 dies,  l’assaig 
Brasiler a 1, 3 i 28 dies i els assaigs de mòdul elàstic a 1, 2, 3, 7, 14 i 28 dies. Els cicles 
de càrrega i descàrrega s’han calculat a partir de la resistència del formigó, i després de 
l’últim assaig als 28 dies s’ha portat al trencament per verificar la resistència real. 

En aquest apartat es presentaran els resultats que s’han obtingut dels assaigs. Primer hi 
ha un resum dels principals resultats, de cada amassada, hi ha els valors mitjos de 
resistència a compressió, a tracció i de mòdul elàstic. Sota cada valor hi ha el coeficient 
de variació expressant en percentatge i entre parèntesis el nombre de provetes 
significatives per aquell resultat. 
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1/2 dia 1 dia 3 dies 7 dies 28 dies 2 dies 3 dies 7 dies 22 dies 28 dies 1 dia 7 dies 28 dies
fc (N/mm2) 37,54 50,24 54,92 61,05 54,18 48,34

6,42% 2,30% 1,70% 5,37% 0,51% 11,08%
(3) (3) (3) (3) (3) (3)

fc (N/mm2) 6,85 40,91 52,07 57,17 52,79 58,62 47,14
5,00% 1,10% 1,26% 2,68% 1,60% 1,58% 0,95%

(3) (3) (3) (3) (3) (2) (2)
fc (N/mm2) 45,44 50,38 55,75 61,18

0,62% 1,00% 0,66% 0,68%
(3) (3) (3) (3)

- - -

CÚBIQUES 150X150mm CILÍNDRIQUES 150X300mm CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 1 - - -
CV (%)

Amassada 2 - - -
CV (%)

Amassada 3 - - - - - - - - -
CV (%)

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - - - - -

COMPRESSIÓ

- - - - - -

 
Taula 5.2 Resultats dels diferents assaigs de compressió. 
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A continuació es representen en un gràfic l’evolució de les resistències a compressió en 
funció de l’edat (en hores) de totes les amassades. S’han utilitzat provetes cúbiques de 
150x150mm. 

A la gràfica es pot apreciar clarament que l’evolució de les resistències a compressió de 
les tres amassades són molt similars.  

Resistències compressió
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Fig. 5.1 Evolució de les resistències a compressió en funció de l’edat en hores. 

 

Seguidament es mostra la taula amb els resultats obtinguts en l’assaig de doble 
punxonament.  

 

1/2 dia 1 dia 2 dies 3 dies 7 dies 22 dies 28 dies
fct (N/mm2) 2,82 4,05 4,54

6,28% 6,08% 0,00%
(3) (3) (1)

fct (N/mm2) 0,95 3,17 4,06 4,33
3,89% 1,66% 3,07% 2,88%

(3) (3) (3) (2)
fct (N/mm2) 3,64 3,88 4,00 4,24

2,21% 0,63% 0,40% 3,78%
(3) (3) (2) (3)

- - -

- - -

- - -

CV (%)
Amassada 1 - - -

CV (%)

Amassada 3 - - - - - -

Amassada 2

CV (%)

DOBLE PUNXONAMENT

- - - - - -

- - -

CILÍNDRIQUES 150X150mm

- - -

 
Taula 5.3 Resultats dels assaigs de doble punxonament. 
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A continuació es representen en un gràfic l’evolució de les resistències a tracció en 
funció de l’edat (en hores) de les amassades. A la gràfica es pot apreciar clarament la 
similitud de resistències entre les amassades. 
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Fig. 5.2 Evolució de les resistències a tracció en funció de l’edat en hores. 

Tot seguit es mostra la taula amb els resultats obtinguts en els assaigs de mòduls 
elàstics. Com es pot veure, els resultats de l’amassada 3 no són bons, la possible causa 
d’aquest fet és que les provetes presentaven defectes. Per a l’anàlisi posterior, els 
resultats de l’amassada 3 es descartaran i no es tindran en compte. 

 

1 dia 2 dies 3 dies 7 dies 14 dies 28 dies
Ec (N/mm2) 27405 32071 33918 34759

2,59% 2,43% 1,25% 1,89%
(2) (3) (4) (3)

Ec (N/mm2) 28767 32158 33289 31807 35421
0,00% 3,08% 1,64% 3,20% 2,29%

(1) (2) (3) (2) (2)
Ec (N/mm2) 27495 29551 29428

2,23% 0,00% 0,00%
(2) (1) (1)

- - -

- - -- - -

Amassada 2
CV (%)

Amassada 1
CV (%)

Amassada 3
CV (%)

CILÍNDRIQUES 100X200mm
MÒDULS ELÀSTICS

- - -

- - -

- - -

 
Taula 5.4 Resultats dels assaigs de mòdul elàstic. 
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A continuació es representen en un gràfic l’evolució dels mòduls elàstics en funció de 
l’edat (en hores) de les amassades. Recordem que no s’han considerat les dades de 
l’amassada 3 perquè les provetes van presentar defectes.  
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Fig. 5.3 Evolució dels mòduls elàstics en funció de l’edat en hores. 

Per últim, en la taula següent es mostren els valors obtinguts en els pocs assaigs 
brasilers que s’han dut a terme per poder-los comparar amb els de doble punxonament. 

 

1 dia 7 dia 28 dies
fct (N/mm2) 2,99 3,35

20,64% 12,68%
(3) (2)

fct (N/mm2) 3,74
15,00%

(3)

BRASILERS
CILÍNDRIQUES 150X300mm

- - -

- - -Amassada 2 - - -
CV (%)

Amassada 1
CV (%)

 
Taula 5.5  Resultats dels assaigs Brasilers. 

Pel que es pot veure en la taula anterior, els resultats dels assaigs brasilers no han donat 
gaire bé, presenten força dispersió comparat amb els resultats obtinguts en els assaigs 
de doble punxonament. 
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5.1.3. Assaigs reològics (retracció i fluència) 
5.1.3.1. Temperatures assaigs de caracterització retracció i fluència 

En la Fig. 5.4 es mostra l’evolució de les temperatures ambient per a la caracterització 
dels assaigs de retracció i fluència. 
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Fig. 5.4 Gràfiques de l’evolució de les temperatures ambient de retracció i fluència. 

En les gràfiques anteriors s’aprecia  que durant les primeres 24 hores, les temperatures 
ambient fluctuaren entre els 19.5 ºC i els 20.5ºC. En les primeres hores del segon dia, 
coincidint amb les feines de desemmotllat i segellat de les provetes es van produir majors 
variacions, entre els 18.3ºC i els 21ºC. A les 48, 72 i 168 hores (2, 3, i 7 dies 
respectivament), les temperatures presenten pics coincidint amb la realització dels 
assaigs de fluència. Durant el cap de setmana (entre les 69 i 144 hores) en que no es 
van realitzar proves, les temperatures es van mantenir entre els 20ºC i 20.5ºC, amb 
valors promig de 20.3ºC. 
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A continuació adjuntem les gràfiques de l’evolució de les temperatures tant en les 
provetes de retracció com en les de fluència.  
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Temperatures provetes fluència
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Fig. 5.5 Gràfiques de l’evolució de les temperatures (a) en provetes de retracció i (b) en provetes de 
fluència. 

En les provetes d’assaigs de retracció, les temperatures inicials van ser de 19.5ºC i van 
augmentar fins als 27.5ºC a les 12 hores. A partir de les 23 hores es van perdre les 
dades del canal de la proveta 2. A les primeres hores del segon dia, es notà un 
increment de temperatures en les provetes coincidint amb les tasques de segellat de les 
mateixes. A partir de les 76 hores les temperatures s’estabilitzen en 20.4ºC, disminuint 
als 19.8ºC en els moments en què va disminuir la temperatura de la cambra durant els 
assaigs de fluència (2, 3 i 7 dies), i entrades a la cambra per guardar les dades 
registrades pel assaigs de fluència i retracció. 

Les temperatures en les provetes de fluència van ser diferents, el que es pot deure al fet 
que van ser emmagatzemades una al costat de l’altra pel que la temperatura ambient no 
actuava directament sobre les mateixes. Es van perdre les dades del tercer dia. En una 
sola de les provetes es van seguir mesurant les temperatures després de les 72 hores, 
que van estabilitzar-se al voltant dels 20.4ºC. S’observà una disminució de la 
temperatura coincidint amb l’assaig de fluència als 7 dies. 
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5.1.3.2. Retracció amb temperatura 

Es calculen les deformacions corregides a partir de les 11:36 hores, és a dir, 11 minuts 
després d’acabada l’amassada, 3 minuts després de col·locat el formigó en les provetes. 

Les fórmules per calcular les deformacions corregides són les següents (HBM Strain 
Gauges Transducer Data): 

imesurada C εε ε ⋅=  (5.1)

TCC iatemperaturautògena Δ⋅+⋅=+ βε εε  (5.2)

( ) TCC iautògena Δ⋅⋅−+⋅= −61010βε εε  (5.3)

Les gràfiques de l’evolució de les deformacions i temperatures en les dues provetes de 
retracció es troben a l’annex A de resultats ( Fig. A 15 fins Fig. A 17). 
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5.1.3.3. Correcció edats equivalents 

Es fa seguidament la correcció de les edats equivalents, utilitzant βT, relació d’afinitat 
amb la temperatura, definida pel Codi Model amb la fórmula (3.1). 

Adjuntem les gràfiques de l’evolució de les deformacions i temperatures en les provetes 
de retracció amb la correcció de les edats equivalents: 
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Retracció i temperatures amb
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Fig. 5.6 Gràfiques de l’evolució de les deformacions de retracció i temperatura amb la correcció de les 
edats equivalents. (a) Proveta 1 i (b) Proveta 2. 

Ara es calcula la deformació per retracció autògena en funció de la temperatura amb la 
correcció de l’edat equivalent en les dues provetes i es fa el promig de les dues. 
S’adjunten les gràfiques de l’evolució de la deformació per retracció autògena en funció 
del temps, a les primeres 48 hores i al llarg del temps. En la Fig. 5.7 es veu que al 
principi les deformacions en la proveta 1 eren menors que els de la proveta 2, després 
les deformacions de la proveta 1 es fan més grans. 
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Fig. 5.7 Gràfiques de l’evolució de la retracció autògena en les dues provetes i el promig de les dues. 
(a) a les primeres 48 hores i (b) al llarg del temps. 

 

5.1.3.4. Fluència 

Determinem la resistència immediatament abans de la càrrega. Carreguem amb el 30% 
de la resistència als 2, 3 i 7 dies. Estava previst realitzar assaigs a les 24 hores després 
de l’amassada, però per problemes amb l’equip de càrrega dels bastidors, no es va 
poder realitzar. Si la càrrega varia més del 2% del valor correcte, s’ha d’ajustar. S’han de 
fer lectures de les deformacions en el espècimen de control amb el mateix esquema que 
els espècimens carregats.   

Els gràfics amb totes les dades es poden veure a l’annex A de resultats (Fig. A 18). 
Reduïm la quantitat de dades que tenim per poder modelar, i fem gràfics (Fig. 5.8) de 
l’evolució de la deformació per fluència en funció del temps (en dies) als 2, 3 i 7 dies 
d’edat de càrrega.  
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Fluència t0 = 3 dies
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Fluència t0 = 7 dies
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Fig. 5.8 Gràfiques de l’evolució de la deformació en les provetes carregades en funció del temps en 
dies (a) 2 dies (b) 3 dies i (c) 7 dies d’edat de càrrega. 

A continuació es fan les gràfiques de l’evolució de la deformació per fluència en funció 
del temps, a les que s’ha descomptat la deformació per retracció autògena. Per la 
deformació per fluència és fa el promig de les dues provetes per als 2 i 7 dies d’edat de 
càrrega. Per a 3 dies d’edat de càrrega s’han considerant únicament les dades de la 
proveta 2, ja que la proveta 1 presentava defectes Fig. 5.9(d)). 
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Fig. 5.9 Gràfiques de l’evolució de la deformació per fluència en funció del temps i descomptant la 
deformació per retracció autògena.(a) 2 dies (b) 3 dies  (c) 7 dies d’edat de càrrega i (d) foto de la 

proveta 1 amb el defecte. 



Caracterització experimental del comportament a primeres edats del formigó 

71 

5.1.3.5. Funció de fluència específica 

Es calcula la deformació total induïda per la càrrega per Pa, com la diferència entre les 
deformacions dels espècimens carregat i descarregat, dividida per les tensions promig.  

En el quadre següent es mostren les tensions aplicades i els mòduls elàstics per cada 
edat de càrrega, calculats per regressió no lineal a partir dels resultats dels assaigs 
(veure secció 6.1.1.1 i 6.1.3.1). 

A continuació es mostra un quadre resum i la gràfica de l’evolució de la funció de fluència 
específica en funció del temps als 2, 3 i 7 dies d’edat de càrrega i després transformem 
l’eix del temps en logarítmic per poder representar el mateix però en un gràfic 
semilogarítmic: 

 

 

Edat de càrrega s (MPa) E (MPa)
2 dies=49,45h 14,24 29994
3 dies=73,47h 16,02 31283
7 dies=170,08h 16,91 33114
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Fig. 5.10 (a) Quadre resum (b) gràfica de l’evolució de la funció de fluència específica en funció del 
temps en hores als 2, 3 i 7 dies de càrrega i (d) ídem anterior però en un gràfic semilogarítmic. 

Els valors finals de la fluència específica mesurats a les 12 setmanes resulten de 101.9, 
98.5 i 93.7 microdeformacions/MPa per les edats de càrrega de 2, 3 i 7 dies, 
respectivament. 
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6. ANÀLISI DE RESULTATS 

Un cop vistos els resultats de la campanya experimental (capítol 5) ja se’n pot fer 
l’anàlisi. Tenint en compte els objectius que s’han plantejat per la tesina, aquest capítol 
s’ha estructurat segons els diferents aspectes analitzats. Primer, s’ajusten els resultats 
mecànics (resistència a compressió, a tracció i mòduls elàstics) segons els models de la 
Universitat de NTNU i del JCI, ambdós en funció de l’edat equivalent, i amb el model de 
Gutsch, en funció del grau d’hidratació. Posteriorment es modela la retracció autògena 
segons els models del JCI i iBMB i els models de l’Eurocodi i de la Fib, tots ells basats en 
el concepte de maduresa i per últim es modela la fluència amb l’aproximació en funció 
d’α i el model de Gutsch, que es basen també en el mètode de la maduresa. 

Utilitzant un programa d’anàlisi estadística com SPSS es pot fer un model de regressió 
no lineal, i ajustar el model amb les dades obtingudes dels assaigs. A continuació es 
recullen els valors obtinguts de les regressions dels diferents assaigs i amassades. 

 

6.1. Assaigs mecànics 

6.1.1. Resistència a compressió 
6.1.1.1. Models que es basen en el concepte de maduresa 

Model de la Universitat de NTNU 

Seguidament s’adjunta un quadre resum amb els valors obtinguts en les regressions i 
una gràfica amb les resistències a compressió amb l’aproximació obtinguda de les 
amassades 1, 2 i 3 de les quals es durà a terme el modelat. Recordem que s’ha utilitzat 
la fórmula (3.56) per ajustar les resistències. 

 

 

Estimació Desviació típica
fc28 (Mpa) 59,772 0,75

s 0,079 0,006
t0 (h) 11,406 0,212

r2 0,99 -------

Amassades 1, 2 i 3
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Fig. 6.1 Ajust dels resultats a compressió amb el model de NTNU. 
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Si es prenen només els valors de l’amassada 2 que és amb els que es va realitzar 
l’assaig semiadiabàtic, donen els següents valors: 

 

 

 

Estimació Desviació típica
fc28 (Mpa) 57,099 0,564

s 0,075 0,003
t0 (h) 11,406 0,212

r2 0,99 -------
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Fig. 6.2 Ajust dels resultats a compressió amb el model de NTNU. 

 

Aproximació JCI 

Ajustem les resistències a compressió de les amassades 1, 2 i 3 utilitzant la fórmula 
(3.59). Tot seguit fiquem el quadre resum amb els valors que s’han obtingut i la gràfica 
amb les resistències a compressió obtingudes dels assaigs i l’aproximació calculada. 

 

 

 

Estimació Desviació típica
fc28 (Mpa) 59,731 0,77

sf 0,079 0,006
af (h) 11,406 0,212

r2 0,99 -------
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Fig. 6.3 Ajust dels resultats dels assaigs a compressió amb el model del JCI. 
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Comparació de formulacions de la Universitat de NTNU i del JCI 

Com es pot observar en la figura adjunta () les formulacions de resistència a compressió 
tant de NTNU com la del JCI coincideixen, ja que ambdues fórmules per ajustar les 
resistències a compressió són molt semblants.  
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Fig. 6.4 Evolució de les resistències a compressió amb les diferents formulacions. 

 
6.1.1.2. Models que es basen en el grau d’hidratació 

L’evolució del grau d’hidratació s’estima d’acord amb les recomanacions del RILEM TC 
119 (1997). L’explicació del procediment cau fora de l’abast d’aquesta tesina. En la Fig. 
6.5 es mostra la gràfica del grau d’hidratació en funció de l’edat equivalent obtinguda. 

Grau d´hidratació vs edat equivalent

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 10 100 1000

Edat equivalent [hores]

G
ra

u 
d´

hi
dr

at
ac

ió
  [

-]

 
       Fig. 6.5  Evolució del grau d’hidratació en funció de l’edat equivalent. 
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Aproximació Rostásy i Gutsch 

Ajustem les resistències a compressió de les amassades 1, 2 i 3 utilitzant las fórmules 
(3.62) i (3.65) pels models de Rostásy i Gutsch. Tot seguit fiquem el quadre resum amb 
els valors que s’han obtingut i la gràfica amb les resistències a compressió obtingudes 
dels assaigs i l’aproximació calculada.  

 

Gutsch Desviació típica
fc(α=1) (Mpa) 76,099 3,947

α0 0,162 0,057
nc 0,981 0,2
r2 0,976 -------

Amassades 1, 2 i 3

 
 

Rostásy Desviació típica
fc(α=1) (Mpa) 82,493 2,615

α0 -0,006 0,052
r2 0,969 -------

Amassades 1, 2 i 3
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Fig. 6.6 Ajust dels resultats dels assaigs de compressió amb els models Gutsch i Rostásy. 

En l’estimació de 2 paràmetres de Rostásy α0 dóna negatiu i això no té sentit. 

Crida l’atenció que les resistències mesurades no tinguin valors intermedis entre 0.25 i 
0.56. El que succeeix és que al ser ciment d’enduriment ràpid, a les 24 hores el grau 
d’hidratació és de 0.55. Això s’hauria de tenir en compte per mesurar resistències entre 
0.5 i 1 dia. 

Prenen només els valors de l’amassada 2, recordem que és amb els que es va realitzar 
l’assaig semiadiabàtic, donen els següents valors:    

 

Gutsch Desviació típica
fc(α=1) (Mpa) 70,837 7,683

α0 0,185 0,067
nc 0,836 0,341
r2 0,994 -------

Amassada 2

 
 

Rostásy Desviació típica
fc(α=1) (Mpa) 80,745 4,891

α0 0,014 0,078
r2 0,984 -------

Amassada 2
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Fig. 6.7 Ajust dels resultats dels assaigs de compressió amb els models Gutsch i Rostásy. 
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6.1.2. Resistència a tracció 
6.1.2.1. Models que es basen en el concepte de maduresa 

Model de la Universitat de NTNU 

S’adjunta un quadre resum amb els valors obtinguts en les regressions i una gràfica amb 
les resistències a tracció amb l’aproximació obtinguda de les amassades 1, 2 i 3 de les 
quals es durà a terme el modelat. S’ha utilitzat l’equació (3.57) per ajustar les 
resistències. 

Per ajustar les resistències a tracció, t0 i s es prenen els mateixos que els obtinguts en 
l’ajust de les resistència a compressió, segons les recomanacions.  

 

 

 

Estimació Desviació típica
ft28 (Mpa) 4,485 0,08

nt 0,973 0,079
r2 0,974 -------

Amassades 1, 2 i 3
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Fig. 6.8 Ajust dels resultats dels assaigs a tracció amb el model de NTNU. 

Prenen només els valors de l’amassada 2 donen els següents valors: 

 

 

 

Estimació Desviació típica
ft28 (Mpa) 4,415 0,107

nt 1,162 0,09
r2 0,994 -------

Amassada 2
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Fig. 6.9 Ajust dels resultats dels assaigs a tracció amb el model de NTNU. 
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Aproximació JCI 

S’aproximen les resistències a tracció de les amassades 1 a 3 segons el JCI (Eq. (3.61)), 
segons el Codi Model (Eq. (3.52)) i  el ACI-363: 

D’acord al ACI-363: 

5.0
cf  59.0 ⋅=tf  (6.1)

I per buscar la corba que millor ajusta els valors dels assaigs: 

763.0
cf  192.0 ⋅=tf  (6.2)

La tensió característica es calcula amb l’Eq. (3.46) a partir del valor de les tensions 
mesurades. 

A continuació veiem una gràfica amb els valors obtinguts en els assaigs de les 
amassades 1 a 3 de la resistència a compressió vers la resistència tracció. També hi ha 
les aproximacions de les resistències a tracció segons els models del JCI, Codi Model, 
ACI-363 i l’ajust obtingut amb les valors dels assaigs. Com es pot veure en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. el model del JCI subestima les resistències a 
tracció en canvi tant els models del Codi Model, ACI-363 com la corba ajustada a partir 
dels assaigs s’aproximen bastant bé. 
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Fig. 6.10 Ajust dels resultats dels assaigs a tracció amb els models del JCI, ACI-363, Codi Model i 

amb els assaigs. 
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6.1.2.2. Models que es basen en el grau d’hidratació 

Aproximació Rostásy i Gutsch 

Seguidament s’adjunta un quadre resum amb els valors obtinguts en les regressions i 
una gràfica amb les resistències a tracció amb l’aproximació obtinguda de les amassades 
1, 2 i 3 de les quals es durà a terme el modelat. S’ajusten també les resistència a tracció 
prenen α0 el mateix valor que s’ha obtingut en l’ajust de les resistències a compressió. 
Recordem que s’ha utilitzat la fórmula (3.66) per ajustar les resistències. 

 

Gutsch Desviació típica
ft(α=1) (Mpa) 5,476 0,242

α0 0,239 0,042
nt 0,746 0,143
r2 0,981 -------

Amassades 1, 2 i 3

 

 α0=0.162 Desviació típica
ft(α=1) (Mpa) 5,721 0,187

nt 0,961 0,076
r2 0,977 -------

Amassades 1, 2 i 3
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Fig. 6.11 Ajust dels resultats dels assaigs de tracció amb el model Gutsch. 

Agafan els valors de l’amassada 2, 

 

Gutsch Desviació típica
ft(α=1) (Mpa) 5,376 0,392

α0 0,238 0,06
nt 0,74 0,235
r2 0,997 -------

Amassada 2

 

 α0=0.185 Desviació típica
ft(α=1) (Mpa) 5,61 0,206

nt 0,921 0,075
r2 0,995 -------

Amassada 2
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Fig. 6.12 Ajust dels resultats dels assaigs de tracció amb el model α. 
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6.1.3. Mòdul elàstic 
6.1.3.1. Models que es basen en el concepte de maduresa 

Model de la Universitat de NTNU 

Recordem que s’ha utilitzat la fórmula (3.58) per ajustar els mòduls. Seguidament 
s’adjunta un quadre resum amb els valors obtinguts en les regressions i una gràfica amb 
els mòduls elàstics amb l’aproximació obtinguda de les amassades 1 i 2 de les quals es 
durà a terme el modelat. No s’han considerat les dades de l’amassada 3 perquè les 
provetes presentaven defectes.  

 

 

 

 

Estimació Desviació típica
Ec28 (Mpa) 34771,122 261,201

nE 0,578 0,043
r2 0,971 -------

Amassades 1 i 2
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Fig. 6.13 Ajust dels resultats dels assaigs de mòduls elàstics amb el model de NTNU. 

Aclarim que t0 i s són el que s’han obtingut amb la regressió de les resistències a 
compressió tal i com diuen les recomanacions. 

 

Aproximació JCI 

Recordem que s’ha utilitzat la fórmula (3.60) per ajustar els mòduls. Seguidament 
s’adjunta un quadre resum amb els valors obtinguts en les regressions i una gràfica amb 
els mòduls elàstics amb l’aproximació obtinguda de les amassades 1 i 2 de les quals es 
durà a terme el modelat. No s’han considerat les dades de l’amassada 3 perquè les 
provetes presentaven defectes.  
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Estimació Desviació típica
Ec28 (Mpa) 34916,799 343,356

sE 0,057 0,014
aE (h) 3,971 10,754

r2 0,974 -------

Amassades 1 i 2
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Fig. 6.14 Ajust dels resultats dels assaigs de mòdul elàstic amb el model del JCI. 

 

Si fiquem aE= 11.406 / 24h = 0.47525 obtinguda amb el model de NTNU i ajustem, 

 

 

 

Estimació Desviació típica
Ec28 (Mpa) 34756,416 285,125

sE 0,047 0,004
aE (h) 0,47 0

r2 0,971 -------

Amassades 1 i 2
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Fig. 6.15 Ajust dels resultats dels assaigs de mòdul elàstic amb el model del JCI. 

Pel que es pot veure, si no es compte amb dades a les primeres hores, l’aproximació del 
JCI pot ser molt dolenta a primeres hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterització experimental del comportament a primeres edats del formigó 

82 

Comparació de formulacions de la Universitat de NTNU i del JCI 

Pel que fa a mòduls elàstics podem observar, com ja s’ha explicat anteriorment, que 
l’aproximació del JCI pot ser molt dolenta a primeres hores si no es tenen dades a les 
primeres hores. L’aproximació de NTNU i del JCI amb aE=t0 són pràcticament coincidents 
com es pot veure en la Fig. 6.16 en les amassades 1 i 2. 
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Fig. 6.16 Evolució dels mòduls elàstic amb diferents formulacions. 

 

 

6.1.3.2. Models que es basen en el grau d’hidratació 

Aproximació Rostásy i Gutsch 

Recordem que s’ha utilitzat la fórmula (3.64) per ajustar els mòduls elàstics. No s’han 
considerat les dades de l’amassada 3 perquè les provetes presentaven defectes. 
S’ajusten els mòduls elàstics prenen α0 el mateix valor que s’ha obtingut en l’ajust de les 
resistències a compressió, és a dir α0=0.162. A continuació veiem el quadre resum amb 
els valors calculats i la gràfica del valor dels mòduls elàstics obtinguts dels assaigs i 
l’aproximació calculada.  

 

 

 

 α0=0.162 Desviació típica
Ec(α=1) (Mpa) 39896,486 1308,564

nE 0,556 0,084
r2 0,891 -------

Amassades 1 i 2

 
 

 

Moduls elàstics
en funció del grau d'hidratació
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Aproximació Gutsch alpha0=0,162

Fig. 6.17 Ajust dels resultats dels assaigs de mòdul elàstic amb el model α. 

Aquí es nota clarament que falten mesuraments a molt primeres edats. 
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Agafan els valors de l’amassada 2 i prenen α0=0.185 dóna el següent: 

 

 

 

 α0=0.185 Desviació típica
Ec(α=1) (Mpa) 40405,058 1523,265

nE 0,554 0,054
r2 0,886 -------

Amassada 2
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Fig. 6.18 Ajust dels resultats dels assaigs de mòdul elàstic amb el model α. 

Aquí també es nota clarament que falten mesuraments a molt primeres edats. 

 

6.1.4. Evolució relativa de les propietats mecàniques 
6.1.4.1. Models que es basen en el concepte de maduresa 

En la Fig. 6.19 es mostra l’evolució relativa de les resistències a compressió i tracció i 
mòduls elàstics, calculats amb les fórmules de NTNU. Es pot observar que el mòdul 
elàstic es desenvolupa molt més ràpid que les resistències i que l’evolució de les 
resistències a tracció i compressió pràcticament coincideixen. Com s’ha explicat en 
l’apartat 2.2.1, Fig. 2.18, aquest comportament és típic dels formigons a primeres edats, 
encara que generalment la resistència a tracció es desenvolupa més ràpid que la 
resistència a compressió. 
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Fig. 6.19 Gràfica del desenvolupament de les propietats mecàniques del formigó normalitzades                         

amb les fórmules de NTNU. 

 

 



Caracterització experimental del comportament a primeres edats del formigó 

84 

6.1.4.2. Models que es basen en el concepte de grau d’hidratació 

En la Fig. 6.20 es mostra l’evolució relativa de les resistències a compressió i tracció i 
mòduls elàstics, calculats en funció del grau d’hidratació. Es pot observar que el mòdul 
elàstic es desenvolupa molt més ràpid que les resistències i que l’evolució de les 
resistències a tracció i compressió pràcticament coincideixen. Com s’ha explicat en 
l’apartat 3.5.2, a la Fig. 3.6, aquest comportament és típic dels formigons a primeres 
edats, encara que generalment la resistència a tracció es desenvolupa més ràpid que la 
resistència a compressió. 
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Fig. 6.20 Gràfica del desenvolupament de les propietats mecàniques del formigó normalitzades en 

funció del grau d’hidratació. (a) amassades 1,2 i 3 i (b) amassada 2. 
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6.2. Retracció autògena 

Com ja s’ha dit en els objectius de la campanya experimental (capítol 4), l’amassada 3 va 
servir primordialment per fer assaigs de retracció i fluència. És van realitzar algun que 
altre assaig de compressió, de doble punxonament i mòdul elàstic per poder caracteritzar 
correctament el formigó. 

6.2.1. Ajust amb les fórmules del JCI i iBMB 

Les deformacions per retracció autògena que es modelen són les que es produeixen 
després del “temps zero”, ja que són aquestes deformacions les que produeixen 
tensions. Es va considerar t0=11.40 hores, que es el valor trobat en la caracterització de 
la resistència a compressió amb la fórmula de NTNU (veure Fig. 6.2). 

Utilitzem les equacions (3.16) i (3.17) proposades pel comitè sobre retracció autògena 
del JCI, i Rostásy et al. per a predir la deformació per retracció autògena.  El valor final 
de la retracció, així com els paràmetres d’ajust a i b s’han ajustat en base als resultats 
d’assaigs per regressió no lineal.  

Es fa l’ajust amb les dades de la proveta 1 i amb el promig de les dues provetes de 
retracció. No s’han utilitzat les dades de la proveta 2 perquè presenta alguns salts en les 
mesures, que indicarien algun defecte de la galga. 

Tot seguit veiem un quadre resum amb els valors obtinguts en les regressions i una 
gràfica amb l’evolució de la deformació per retracció autògena en funció del temps. Es 
pot observar que l’aproximació és bona per a temps elevats, i menys precisa per a les 
primeres hores. 
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Estimació Desviació típica
ε -223,01 2,06
a 0,193 2,00E-03
b 0,547 0,004
r2 0,995 -------Pr
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Estimació Desviació típica
ε -231,14 2,109
a 0,19 2,00E-03
b 0,6 0,006
r2 0,992 -------Pr

om
ig
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Fig. 6.21 Gràfiques de l’evolució de la retracció autògena en funció del temps amb els resultats de 

l’ajust de les regressions no lineals. (a) a les primeres 48 hores i (b) al llarg del temps. 

A continuació es calcula el valor de la retracció autògena final a partir de les Eq. (3.18) 
d’acord al JCI i Eq. (3.20) segons el iBMB, ambdues en funció de la relació a/b. Pel tipus 
de formigó utilitzat a/b=0.402; amb aquest valor el fiquem a la Taula 3.1 de l’apartat 
3.3.1.1 de modelat explicat anteriorment i trobem els valors de a=0.1 i b=0.7, resultant 

610170 −
∞ ⋅=asε  i 610121 −

∞ ⋅=asε , respectivament, valors inferiors als obtinguts a partir 
dels resultats dels assaigs. 

6.2.2. Aproximacions amb models Eurocodi 2 i Fib 

Seguidament calculem el valor final de la retracció autògena segons l’Eurocodi 2 i la Fib, 
a partir de les Eqs. (3.12), (3.13), amb valors finals de la retracció autògena en funció de 
la resistència característica per a la Fib (Eq. 3.13) i de la resistència mitjana (Eq. 3.14) 
per l’Eurocodi 2. 

Es va prendre com a valor de la tensió mitjana als 28 dies el valor de la resistència als 28 
dies per a l’amassada 3 (fcm=61.2 MPa), que és amb la que s’han modelat les provetes. 
La resistència característica es va calcula amb l’Eq. (3.46). 

Els valors obtinguts d’aquesta manera són εas∞=108·10-6 segons l’Eurocodi 2, i 
εas∞=109·10-6per la Fib, és a dir que pràcticament coincideixen. 

En la Fig. 6.22 es mostra l’evolució de la deformació per retracció autògena calculats 
amb les fórmules segons els diferents autors. Es pot observar que tant el model del JCI, 
com Fib i iBMB subestimen el valor de la deformació per retracció autògena, essent el de 
la Fib el que més i el model del JCI el que millor aproxima les deformacions per retracció 
autògena.  
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Fig. 6.22 Gràfica de l’evolució de la deformació per retracció autògena en funció del                                        

temps amb les diferents aproximacions. (a) fins els 84 dies i (b) fins a l’any. 

A continuació es posen en una gràfica les aproximacions considerant el valor final de la 
retracció obtinguda en els assaigs, amb les expressions de l’evolució en funció del temps 
proveïdes pel JCI. L’aproximació del Fib aproxima molt bé la deformació durant els 
primers 7 dies, després però ja s’allunya dels valors reals. Pel contrari, els models del 
JCI i iBMB no aproximen gaire bé la deformació els primers dies però a partir dels 56 
dies convergeix cap als valors reals de la retracció autògena. 
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Fig. 6.23 Gràfica de l’evolució de la deformació per retracció autògena en funció del                                        

temps amb el valor final obtingut dels assaigs. 
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6.3. Fluència 

6.3.1. Ajust amb la fórmula de Gutsch 

Gutsch va expressar la deformació de fluència a través de la funció de fluència ψ(t-τ) 
equació (3.42) que és la raó entre la deformació de fluència εcr(t-τ) amb la deformació 
elàstica a l’edat de càrrega εel(τ). Els paràmetres P1c(α(τ)) i P2c(α(τ)) depenen del grau 
d’hidratació a la primera càrrega α(τ). Com els paràmetres P1c(α(τ)) i P2c(α(τ)) es calibren  
mitjançant assajos, aquests depenen del formigó assajat.  

A continuació observem un quadre resum amb els valors obtinguts en les regressions i 
una gràfica semilogarítmica amb l’evolució de la deformació de la fluència a través de la 
funció de fluència ψ(t-τ) en funció del temps (hores), per a l’edat de càrrega de 2, 3 i 7 
dies respectivament. 

 

Pel càlcul de les deformacions elàstiques s’utilitzaren els valors dels mòduls elàstics 
calculats a partir del model de la NTNU (veure secció 6.1.3.1). 
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Estimació Desviació típica
P1c 0,449 0,008
P2c 0,205 0,003
r2 0,992 -------
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Estimació Desviació típica
P1c 0,457 0,005
P2c 0,203 0,002
r2 0,996 -------

t0 = 3 dies
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Estimació Desviació típica
P1c 0,502 0,006
P2c 0,193 0,002
r2 0,995 -------

t0 = 7 dies
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 Fig. 6.24  Comparació dels resultats dels assaigs i regressions no lineals. 

 

Ara es torna a mostrar en una gràfica l’evolució de la funció de fluència específica en 
funció del temps als 2, 3 i 7 dies d’edat de càrrega on es pot comparar els resultats que 
dóna amb els assaigs i ajustant mitjançant el model de Gutsch. 
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Fig. 6.25 (a) Gràfica de l’evolució de la funció de fluència específica en funció del temps en hores als 
2, 3 i 7 dies de càrrega i (b) ídem anterior però en un gràfic semilogarítmic. 

Com es veu en la figura anterior (Fig. 6.25) l’ajust mitjançant el model de Gutsch de la 
funció de fluència específica dóna valors més petits a primeres edats i més grans a 
mesura que passa el temps si els comparem amb els valors que s’obtenen dels assaigs. 

A continuació es mostra una gràfica amb l’evolució de la deformació de fluència a través 
de la funció de fluència específica en funció del temps, tant amb l’ajust obtingut 
mitjançant el model de Gutsch com amb els assaigs. També hi representem la constant 
1/E, que recordem que és la deformació elàstica inicial per MPa.   
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Fig. 6.26 Representació de la funció de fluència en funció de temps i de la constant 1/E. 
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En la Fig. 6.26 es veu bé que les deformacions instantànies mesurades són majors que 
les calculades, el que es pot deure a que el valor del mòdul elàstic real va ser menor que 
el calculat per regressió no lineal o al fet que la càrrega instantània aplicada va ser major 
que el valor suposat. Això últim es pot deure a imprecisions en les lectures de la pressió 
aplicada.  

A més, pels dos i tres dies de càrrega es produeix un salt al voltant de les 150 hores, que 
és quant es van recarregar els marcs perquè s’havia perdut càrrega. 

 

6.3.1.1. Aproximació en funció d’α 

Els paràmetres P1c(α(τ)) i P2c(α(τ)) s’ajusten com en les equacions (3.43). 

Un cop obtinguts els valors de P1 i P2, representem en una gràfica els valors d’aquests 
en funció d’α (veure Fig. 6.5) i ajustem per mínim quadrats i trobem així els valors de P1 i 
P2 estimats en funció del grau d’hidratació. Els valors obtinguts són: a1= 0.114, b1=0.491, 
a2= 0.281, b2 = -0.111. 

A continuació s’adjunta un quadre resum amb els valors obtinguts i una gràfica on es 
representa P1 i P2 en funció del grau d’hidratació (Fig. 6.27):  

 

t0 (hores) α P1 P2 P1 Estimat P2 Estimat
11,41 0,19 0,206 0,260
24,00 0,55 0,384 0,220
48,00 0,66 0,440 0,207
49,45 0,67 0,449 0,205 0,443 0,207
72,00 0,72 0,468 0,201
73,47 0,72 0,457 0,203 0,468 0,201
170,08 0,78 0,502 0,193 0,497 0,194
172,00 0,78 0,497 0,194
------- 0,78 ------- ------- 0,496 0,195
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Fig. 6.27 Quadre resum i gràfica on es representa P1 i P2 en funció d’α (regressió per mínims 
quadrats). 

Es pot observar que falten dades per a graus d’hidratació baixos, el que es deu al fet que 
s’haguessin pogut fer els assaigs recents a partir del segon dia. A pesar de tenir poques 
dades, es pot veure que la relació entre P1 vs. α i P2 vs. α és aproximadament lineal. 

La fluència en funció del grau d’hidratació amb el model de De Schutter no s’ha fet 
perquè és molt semblant al model de Gutsch. 
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7. CONCLUSIONS 

A continuació se sintetitzen les principals conclusions que s’han obtingut en aquest 
treball organitzades en tres apartats: aquelles relatives a l’estat del coneixement, tant de 
la fenomenologia com del modelat, les relatives a la campanya experimental i la 
caracterització mecànica del formigó assajat i les que fan referència a l’adequació del 
models predictius de l’evolució temporal de les diferents propietats. 

7.1. Relatives a l’estat del coneixement  

De l’apartat de fenomenologia es pot concloure que la fissuració del formigó a primeres 
edats és un fenomen complex, regit principalment pels canvis volumètrics, el 
desenvolupament de les propietats mecàniques i tèrmiques i el grau de restricció externa 
i interna de l’estructura. 

El formigó és molt propens a fissurar a primeres edats perquè el mòdul d’elasticitat es 
desenvolupa més ràpidament que la resistència a tracció. 

Els canvis volumètrics són conseqüència del procés d’hidratació del ciment (retracció 
autògena i deformació tèrmica) i el procés de difusió d’humitat cap a l’exterior (retracció 
per assecat). Els factors que afecten els canvis volumètrics són: la composició del 
ciment, la relació a/b, el contingut d’àrids, les condicions ambientals i les dimensions de 
l’element estructural. 

Els efectes reològics es manifesten de dues maneres: sota càrrega mantinguda on les 
deformacions augmenten pel fenomen de la fluència, o les tensions produïdes pels 
canvis volumètrics restringits que disminueixen pel fenomen de la relaxació. Encara no 
existeix consens sobre els mecanismes i magnituds dels efectes viscoelàstics en el 
formigó a primeres edats. 

Pel que fa a modelat, es constata que tot hi que els processos d’hidratació del ciment i de 
difusió d’humitats són dos processos acoblats, normalment s’accepta la hipòtesi que les 
deformacions totals són la suma de les deformacions elàstiques, tèrmiques, de retracció i 
fluència. 

A primeres edats no es té en compte la retracció per assecat, només la retracció 
autògena ja que els temps en què es produeixen són molt diferents. 

El comportament del formigó a primeres edats es pot simular a nivell macroscòpic amb 
models que es basen en el concepte de grau d’hidratació i el mètode de la maduresa. 
Tant el mètode de la maduresa com el grau d’hidratació es basen en resultats 
experimentals, pel que la seva validesa es limita al camp en el que es desenvolupen els 
assaigs. 

El Codi Model es basa en el concepte de maduresa i permet simular l’evolució de les 
propietats mecàniques, la fluència i la retracció total. No obstant, no prediu correctament 
les propietats mecàniques a molt a primeres edats com tampoc la retracció total per a 
formigons de relació a/b baixa. 

L’evolució de les propietats del formigó es poden simular amb un model desenvolupat en 
la Universitat de NTNU, que té en compte el temps d’adormiment inicial. 

El comitè del JCI va proposar un model per a la retracció autògena que utilitza com a 
temps equivalent l’expressió del Codi Model. A més, corregeix les fórmules d’evolució de 
la resistència a compressió i del mòdul d’elasticitat per a què siguin vàlides a molt a 
primeres edats. 
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7.2. Relatives a la campanya experimental dissenyada  

S’ha realitzat una campanya experimental amb un formigó autocompactable de 60 
N/mm2 de resistència a compressió. Per la quantitat de provetes previstes i els assaigs 
d’extensió de flux a realitzar per comprovar-ne la treballabilitat eren necessaris uns 500 
litres de formigó. D’acord amb els equips disponibles al Laboratori de Tecnologia 
d’Estructures, es van dissenyar tres amassades per a la campanya experimental. 

Les dues primeres amassades, de 150 litres cadascuna, s’han utilitzat per a la realització 
dels assaigs mecànics i la última amassada, de 200 litres, es van realitzar els assaigs 
reològics. D’aquesta última amassada també s’han fet assaigs mecànics per controlar 
l’evolució de les propietats mecàniques del formigó. Aquests també s’han fet servir per a 
la caracterització del formigó. 

S’han escollit els assaigs convencionals per modelar el desenvolupament de les 
propietats mecàniques (resistència a compressió i mòduls elàstics) i reològiques 
(retracció i fluència). Per la resistència a tracció s’ha escollit l’assaig de doble 
punxonament perquè la grandària de la proveta és més reduïda (la meitat) i perquè la 
dispersió dels resultats sol ser millor.  Es van fer assaigs Brasilers per contrastar els 
resultats, però aquests no han donat gaire bé. 

Els assaigs de compressió, de doble punxonament i l’assaig Brasiler són senzills i ràpids 
de fer, en canvi per l’assaig de mòdul elàstic es necessari  una mica més de dedicació. 
Per contra, la preparació de les provetes pels assaigs de retracció i fluència és molt 
laboriosa. 

Els resultats obtinguts en els assaigs mecànics de les tres amassades són molt 
semblants entre si  i amb poca dispersió del resultats. 

En els assaigs de retracció s’han mesurat deformacions i temperatures en provetes 
segellades. Les temperatures mesurades en ambdues provetes van ser similars, amb un 
valor màxim de 27.5ºC i s’estabilitzaren a les 36 hores. S’han obtingut les deformacions 
autògenes descomptant l’efecte de la temperatura a les deformacions mesurades. 
S’observen petites diferències en la deformació per retracció autògena entre les dues 
provetes. Durant les primeres 12 hores són quasi idèntiques i després comencen a 
diferenciar-se però seguint la mateixa tendència. La diferència en microdeformacions és 
petita i s’estabilitza. La retracció autògena decreix de forma més o menys lineal durant 
les 12 primeres hores fins a les -400 microdeformacions i després continua disminuint 
seguint una tendència asimptòtica fins a les -600 microdeformacions aproximadament als 
84 dies. 

Dels assaigs de fluència s’han mesurat deformacions en provetes carregades amb el 
30% de la resistència als 2, 3 i 7 dies d’edat. S’han descomptat a les deformacions 
mesurades les deformacions obtingudes en les provetes de retracció. Es calcula la 
deformació per unitat de tensió (fluència específica). Aquesta fluència específica 
mesurada a les 12 setmanes resulta de 102, 98 i 94 microdeformacions/MPa per les 
edats de càrrega de 2, 3 i 7 dies respectivament. 
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7.3. Relatives a l’adequació dels models predictius de l’evolució de les 
propietats 

Els models basats en el mètode de la maduresa (NTNU i JCI) coincideixen en la 
resistència a compressió però difereixen molt en la resistència a tracció i mòdul de 
deformació, que queda molt més ben aproximada amb el model de la NTNU. Per tant, 
per al formigó assajat és millor usar el model NTNU. 

 

Dels models que es basen en el grau d’hidratació hem utilitzat les aproximacions de 
Rostásy i de Gutsch. Rostásy va proposar l’evolució de les propietats en funció de dos 
paràmetres, i Gutsch va modificar les expressions d’aquest introduint exponents diferents 
per les tres propietats (E, fc, ft), tenint així un paràmetre més, cosa que precisament 
permet un millor ajust.  

Pel que fa a l’evolució relativa de les propietats, tant utilitzant les fórmules del NTNU com 
calculades en funció del grau d’hidratació, es veu que el mòdul elàstic es desenvolupa 
més ràpidament que les resistències i que l’evolució de les resistències a tracció i 
compressió pràcticament coincideixen. Aquest és un comportament típic dels formigons a 
primeres edats, encara que generalment la resistència a tracció es desenvolupa més 
ràpid que la resistència a tracció. 

Es pot concloure que per a l’enginyeria pràctica són més senzills els models basats en el 
concepte de la maduresa ja que tenen menys paràmetres a calibrar amb un nivell d’ajust 
acceptable. A més, pel modelat en funció del grau d’hidratació és necessari realitzar 
assaigs adiabàtics del formigó, i aquests no són gaire usuals en laboratoris d’estructures. 

Per modelar i calcular el valor final (a temps infinit) de la retracció autògena s’han utilitzat 
models que es basen en el concepte de la maduresa. Es modela la retracció autògena 
produïda a partir del “temps zero” calculat mitjançant assaigs de compressió, ja que són 
aquestes deformacions les que produeixen tensions. Els resultats dels assaigs s’han 
ajustat amb el model del JCI donant un valor final 223 microdeformacions. 

El valor final de la retracció autògena dóna pràcticament el mateix si es calcula a partir 
de l’expressió proposada per l’Eurocodi 2 (εas∞=108·10-6 ) o per la proposada per la Fib 
(εas∞=109·10-6). Pel contrari, el valor obtingut amb el model del JCI és més gran 
(εas∞=170·10-6) i utilitzant les expressions del iBMB dóna un valor entremig(εas∞=121·10-6). 

Tots els models estudiats subestimen l’evolució de la deformació autògena, essent el del 
model de la Fib el que més, i el model del JCI el que millor aproxima aquestes 
deformacions. L’aproximació de la Fib utilitzant ε extreta dels assaigs, aproxima mot bé la 
deformació durant els primers 7 dies, després però ja s’allunya dels valors reals. Els 
models del JCI i iBMB no aproximen gaire bé la deformació els primers dies però a partir 
dels 56 dies convergeix cap als valors reals de la retracció autògena.  

Finalment comentar que per la fluència s’han ajustat les funcions de fluència per a cada 
edat de càrrega amb el model de Gutsch, amb les deformacions elàstiques calculades 
amb el mòdul obtingut per regressió no lineal. S’ha trobat l’expressió general en funció 
del grau d’hidratació, obtenint una expressió aproximadament lineal. Es pot concloure 
que el model de Gutsch ajusta bé els resultats dels assaigs, malgrat s’ha vist que 
faltaven dades pels graus d’hidratació baixos, pel que hauria estat convenient realitzar un 
assaig durant les primeres 24 hores, cosa que, per altra banda, és de difícil realització. 
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RESULTATS ASSAIGS MECÀNICS 
Per tal de poder caracteritzar correctament el formigó assajat cal fer una quantitat important 
d’assaigs mecànics i reològics a primeres edats. Per caracteritzar l’evolució de les propietats 
mecàniques es fan assaigs de propietats fonamentals del formigó. Aquests són la 
resistència a compressió, el mòdul elàstic i la resistència a tracció de la matriu de formigó. 
Per la caracterització de l’evolució reològica es fan assaigs de retracció i fluència. L’objectiu 
d’aquests assaigs és tenir informació de referència dels diferents materials, i poder fer un 
postprocés d’anàlisi amb tota la informació possible. 

De cada amassada s’han fet assaigs de compressió, de mòdul elàstic i de doble 
punxonament, i de les amassades 1 i 2 també s’han fet assaigs Brasilers, tal com 
s’esmentava en les taules 4.3 i 4.4 d’aquesta tesina. 

En les següents taules (Taula A. 1 fins Taula A. 5) es mostren les resistències (MPa) 
obtingudes dels assaigs de compressió i de tracció (tant dels assaigs de doble punxonament 
com dels Brasilers). S’han calculat també les mitjanes. A continuació de les taules es troben 
un seguit de figures (Fig. A 1 fins Fig. A 12) on hi ha les gràfiques tensió (MPa) – deformació 
i les regressions lineals per al càlcul dels mòduls elàstics amb un quadre resum amb els 
resultats obtinguts i el valor mig corresponent. 

 

RESULTATS ASSAIGS DE COMPRESSIÓ 
 

Amassada 1 Amassada 2
Resistència (MPa) Resistència (MPa)

6,66
7,33
6,55

Mitjana 6,85

40,40 41,42
37,70 40,32
34,50 40,98

Mitjana 37,54 40,91

48,80
50,31
51,62

Mitjana 50,24

55,95 52,32
53,69 52,72
55,13 51,17

Mitjana 54,92 52,07

62,82 55,00
56,45 58,37
63,88 58,12

Mitjana 61,05 57,17

PROVETES CÚBIQUES 150X150mm

28 dies

1/2 dia

1 dia

3 dies

7 dies

 
Taula A. 1 Resultats assaigs de compressió. Provetes cúbiques 150x150mm. 
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Amassada 1 Amassada 2 Amassada 3
Resistència (MPa) Resistència (MPa) Resistència (MPa)

45,04
45,67
45,59

Mitjana 45,43

49,68
50,59
50,87

Mitjana 50,38

54,32 52,33 56,03
54,43 52,06 55,99
53,79 53,97 55,23

Mitjana 54,18 52,79 55,75

60,63
61,29
61,63

Mitjana 61,18

57,69
59,55

-
Mitjana 58,62

PROVETES CILÍNDRIQUES 150X300mm

28 dies

2 dies

3 dies

7 dies

22 dies

 
Taula A. 2 Resultats assaigs de compressió. Provetes cilíndriques 150x300mm. 

 
 
 

Amassada 1 Amassada 2
Resistència (MPa) Resistència (MPa)

45,12 46,69
55,89 47,59
44,00 -

Mitjana 48,34 47,14

28 dies

PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

 
Taula A. 3 Resultats assaigs de compressió. Provetes cilíndriques 100x200mm. 
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RESULTATS ASSAIGS DOBLE PUNXONAMENT 

Amassada 1 Amassada 2 Amassada 3
Resistència (MPa) Resistència (MPa) Resistència (MPa)

0,91
0,95
1,00

Mitjana 0,95

2,57 3,15
2,96 3,13
2,93 3,25

Mitjana 2,82 3,17

3,69
3,53
3,71

Mitjana 3,64

3,70 3,85
4,25 3,88
4,19 3,91

Mitjana 4,05 3,88

3,98 3,99
4,24 4,02
3,97 NO

Mitjana 4,06 4,00

4,46
4,11
4,13

Mitjana 4,24

4,54 4,46
NO NO
NO 4,21

Mitjana 4,54 4,33

28 dies

PUNXONAMENT PROVETES CILÍNDRIQUES 150X150mm

7 dies

22 dies

1/2 dia

1 dia

2 dies

3 dies

 
Taula A. 4 Resultats assaigs de doble punxonament. Provetes cilíndriques 150x150mm. 

 
RESULTATS ASSAIGS BRASILERS 
 

Amassada 1 Amassada 2
Resistència (Mpa) Resistència (Mpa)

3,33
2,12
3,51

Mitjana 2,99

4,51
3,19
3,52

Mitjana 3,74

3,78
2,93
NO

Mitjana 3,35

7 dies

28 dies

BRASILERS PROVETES CILÍNDRIQUES 150X300mm

1 dia

 
Taula A. 5 Resultats assaigs Brasilers. Provetes cilíndriques 150x300mm. 
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RESULTATS ASSAIGS DE MÒDULS ELÀSTICS 
AMASSADA 1 

 

 

Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 26694 28116 -
Cicle 3 NO NO -
Mitjana 26694 28116 -

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 1

1 dia

VALOR MIG 27405

 
 

 

 

 

 

 

Fig. A 1 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 1 a un dia. 
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Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 32393 33296 31533
Cicle 3 31590 32826 30785
Mitjana 31992 33061 31159

VALOR MIG 32071

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 1

7 dies
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Fig. A 2 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 1 a 7 dies. 
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Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3 Proveta 4
Cicle 2 33732 34680 34136 33777
Cicle 3 33134 34430 33921 33531
Mitjana 33433 34555 34029 33654

VALOR MIG

14 dies

33918

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 1
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Fig. A 3 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 1 a catorze dies. 
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Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 35734 34210 34739
Cicle 3 35486 33808 34576
Mitjana 35610 34009 34658

VALOR MIG

Amassada 1

28 dies

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

34759  
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Fig. A 4 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 1 a vint-i-vuit dies. 
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AMASSADA 2 

 
 

 

Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 28767 NO NO
Cicle 3 NO NO NO
Mitjana 28767 - -

PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm
MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 

Amassada 2

1 dia

VALOR MIG 28767  

 

 

 

Fig. A 5 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 2 a un dia. 

 

 
 

 

Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 33483 35655 31428
Cicle 3 32815 35903 30907
Mitjana 33149 35779 31168

PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm
MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 

Amassada 2

3 dies

VALOR MIG 32158  
*Valors proveta 2 molt alts, els descarto. 
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Fig. A 6 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 2 a tres dies. 
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Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 33508 34094 32809
Cicle 3 33164 33770 32388
Mitjana 33336 33932 32599

PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm
MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 

Amassada 2

7 dies

VALOR MIG 33289  
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Fig. A 7 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 2 a set dies. 
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Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 33012 31035 -
Cicle 3 32638 30542 -
Mitjana 32825 30789 -

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 2

14 dies

VALOR MIG 31807  
  

  

 

 

 

 

 

  

Fig. A 8 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 2 a catorze dies. 
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Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 34754 36357 -
Cicle 3 34464 36108 -
Mitjana 34609 36233 -

VALOR MIG 35421

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 2

28 dies

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  
Fig. A 9 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 2 a vint-i-vuit dies. 
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AMASSADA 3 

 

 

Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 29351 28264 -
Cicle 3 28885 27388 -
Mitjana 29118 27826 -

VALOR MIG 28472

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 3

2 dies

 

 

  
 

 

 

 

  
Fig. A 10 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 3 a dos dies. 
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Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 30541 - -
Cicle 3 30147 - -
Mitjana 30344 - -

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 3

3 dies

VALOR MIG 30344  

 

  
Fig. A 11 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 3 a tres dies. 

 

 
 

Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3
Cicle 2 30413 - -
Cicle 3 29933 - -
Mitjana 30173 - -

VALOR MIG 30173

MÒDUL ELÀSTIC (MPa) 
PROVETES CILÍNDRIQUES 100X200mm

Amassada 3

7 dies

 

 

  
Fig. A 12 Resultats de l’assaig de mòdul elàstic. Amassada 3 a set dies. 
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RESULTATS ASSAIGS DE RETRACCIÓ I FLUÈNCIA 
Temperatures assaigs de caracterització retracció i fluència 
En la Fig. A 13 es mostra l’evolució de les temperatures en les provetes i ambient per a la 
caracterització dels assaigs de retracció i fluència. En la gràfica s’han ficat les dades de 
temperatures de les primeres 48 hores ja que són les que ens interessen. En la Fig. A 14 es 
mostra l’evolució de les temperatures en les provetes de retracció i en les provetes de 
fluència per separat. 

Temperatures ambient i en provetes
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Proveta fluència

 
Fig. A 13 Gràfica de l’evolució de les temperatures i ambient, en provetes de retracció i fluència. 
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Fig. A 14 Gràfiques de l’evolució de les temperatures (a) en provetes de retracció i (b) en provetes 
de fluència. 
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Retracció amb temperatura 
A continuació s’adjunten gràfiques (Fig. A 15 i Fig. A 16) de l’evolució de les deformacions i 
temperatures en les provetes de retracció:  

 

 

 

Proveta 1
Galga EKV04348

Ti 20,2ºC
Cε 0,791
Cβ 10,6  

Retracció i temperatures 
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Fig. A 15 Gràfiques de l’evolució de les deformacions de retracció i temperatura en la proveta 1. 

 

 

 

Proveta 2
Galga EKV04349

Ti 20,6ºC
Cε 0,8
Cβ 10,5  
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Fig. A 16 Gràfiques de l’evolució de les deformacions de retracció i temperatura en la proveta 2. 

Seguidament s’adjunten unes gràfiques (Fig. A 17) de l’evolució de la retracció autògena en 
les provetes on es va realitzar l’assaig. 
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Fig. A 17 Gràfiques de l’evolució de la retracció autògena (a) al llarg del temps i (b) en les primeres 

48 hores. 
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Fluència 

S’adjunten unes gràfiques (Fig. A 18) de l’evolució de la deformació per fluència en funció 
del temps (en hores) als 2, 3 i 7 dies d’edat de càrrega: 

Fluència t0 = 2 dies

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 168 336 504 672 840 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2016 2184 2352
Temps (hores)

M
ic

ro
de

fo
rm

ac
io

ns

Proveta 1
Proveta 2

 

Fluència t0 = 3 dies
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Fluència t0 = 7 dies
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Fig. A 18 Gràfiques de l’evolució de la deformació per fluència en funció del temps en hores                                 
(a) 2 dies (b) 3 dies i (c) 7 dies d’edat de càrrega. 

 

 

 

 


