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Resum 

L'objectiu d'aquest projecte és crear una metodologia per desenvolupar una base de dades 

que inclogui les principals propietats tèrmiques, en diferents condicions ambientals i en funció 

dels percentatges màssics de cada component del formigó.     

La base de dades proporcionarà a l’usuari a partir d’uns valors coneguts dels % en massa del 

formigó, els valors de la densitat i propietats tèrmiques amb un cert marge d’error. 

Aquesta base de dades inclourà propietats com la densitat, la conductivitat tèrmica, l’índex de 

reflexió solar, la calor específica i la difusivitat tèrmica. 

Inicialment, es va considerar incloure altres propietats tèrmiques però degut a la falta 

d'informació i algunes al tenir menys rellevància en la seva utilitat, aquestes propietats 

(expansió tèrmica, emissivitat etc.) no s'han afegit a la base de dades.  

La majoria de la informació ha estat obtinguda de treballs publicats anteriorment i que es 

poden trobar a Google Scholar.     
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1. Glossari 

 

𝜌𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎 
Densitat de la mescla (𝑘𝑔𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎/𝑚3

𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎) 

 

𝜌𝑖 Densitat del component i relativa a la 

mescla (𝑘𝑔𝑖/𝑚3
𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎) 

𝜌′
𝑖 Densitat del component i (𝑘𝑔𝑖/𝑚3

𝑖) 

xvol i 
Proporció volumètrica del component i 

 

𝑛 
Nombre de components de la mescla 

 

SCMs Supplementary cementitious materials 

k Conductivitat tèrmica 

c Capacitat calorífica específica 

α = k/ρc Difusivitat tèrmica 

SRI 
Índex de reflectància solar 

 

1 BTU/h*ft*ºF 1,73 W/mK 

1 cal/g∙°C 4186,8 J/kg*K. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen i motivació del projecte 

La idea d’aquest projecte va sorgir degut a la manca d’informació que hi ha sobre les propietats 

tèrmiques de materials que s’usen actualment en obres civils, sobretot  del formigó. 

El formigó és un material complex que està composat per varis components i en proporcions 

força heterogènies. D’aquesta manera és poc útil trobar les propietats tèrmiques del formigó 

caracteritzades només de forma general ja que les propietats varien molt en funció de la seva 

composició. 

El projecte pretén agrupar a partir de la aplicació d’una metodologia, les propietats tèrmiques 

en totes les condicions intrínseques (composició, etc) i extrínseques (temperatura ambient, 

etc.) del formigó que es puguin obtenir, formant d’aquesta forma una base de dades útil en el 

que l’usuari obtingui uns valors més ajustats de les propietats del formigó i per tant més fiables 

per els posteriors càlculs. 

Actualment a internet la informació que predomina és la de les propietats mecàniques del 

formigó. No obstant, és útil conèixer les tèrmiques per poder per exemple optimitzar l’eficiència 

energètica dels edificis, etc. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El principal objectiu del projecte és el desenvolupament d’una metodologia de treball que 

permeti construir una base de dades sobre les propietats tèrmiques del formigó en el que 

l’usuari pugui saber ràpidament els valors d’aquestes propietats a partir d’uns paràmetres 

definits com per exemple la composició del formigó, la temperatura a la qual s’usarà el formigó 

i la humitat superficial del formigó. 

Per poder construir la base de dades, s’hauran de suposar amb un cert marge d’error algunes 

propietats ja que en molts casos originalment només es tindrà una propietat per formigó. Per 

tant, un altre dels objectius del treball serà aconseguir, a partir d’una metodologia de treball 

poder trobar les propietats que a priori no es coneixen creant així una base de dades més útil. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte, és aconseguir una base de dades compacte amb el màxim d’informació 

possible sobre les propietats tèrmiques i densitat dels diferents tipus de formigó classificats 

segons els percentatges màssics de cadascun dels seus components. 

La base de dades haurà de permetre conèixer fàcilment i de forma ràpida les principals 

propietats tèrmiques d’aquets materials en funció d’aquests percentatges màssics. 

Per construir la base de dades es passaran per varies etapes. La primera serà aconseguir 

reunir tota la informació possible d’anteriors treballs que hagin obtingut dades d’aquestes 

propietats. La segona serà treballar amb la taula obtinguda per aconseguir convertir tota la 

informació en percentatges màssics ja que poc sovint s’obtenen directament. 

El tercer pas serà emprar una metodologia de treball amb l’objectiu de, amb un cert marge 

d’error, poder predir les propietats tèrmiques de qualsevol formigó a partir dels percentatges 

màssics del formigó 

Aquesta metodologia es centrarà en l’agrupament per famílies de formigons i el posterior 

anàlisis de cada agrupament i de cada família dins de cada agrupament. També s’usarà 

alguna equació per predir les dades que faltin. 
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4. El formigó  

 

Actualment, és un dels materials més usats en la construcció d’obra civil. 

 

El formigó convencional té una densitat que oscil·la entre els 2200 i els 2400 𝑘𝑔/𝑚3. 

 

La seva densitat pot variar depenent de les quantitats i del tipus d’agregat que s’hi afegeix, la 

quantitat d’aire atrapat dins del formigó etc. 

 

Els formigons es poden classificar en funció de les seves densitats en: 

 

Formigó pesat: té una densitat de més de 3200 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Formigó normal: té una densitat d’uns 2200 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Formigó lleuger: té una densitat d’uns 1800 𝑘𝑔/𝑚3 

 

 

Aquest material està compost per els següents components: 

 

 Aglomerant (ciment, SCMs (Supplementary cementitious materials)) 

 

 Aigua 

 

 Àrids fins (bàsicament sorres) 

 

 Àrids gruixuts 

 

 Altres additius 

 

Aglomerant 

 

El component principal és el ciment Portland. A més, s’hi poden afegir el que s’anomenen 

SCMs (Supplementary cementitious materials) que acostumen a ser “ fly ashes” o cendres 

volants , “slag cement” o escòria de ciment  i la “silica fume” o microsílica. 
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En general el ciment Portland es produït a partir d’un forn giratori en el qual s’introdueix calç, 

ferro, sílice (diòxid de silici) i alúmina i on la temperatura es troba entre els 1371 ºC i els 1538 

ºC. Després es mol la escòria resultant convertint-la en una pols molt fina. 

 

L'escalfament produït al forn transforma les matèries primes en nous compostos químics. 

La composició química del ciment es defineix pels percentatges de massa i la composició de 

les fonts  de calç, ferro, sílice i alúmina, així com la temperatura i la durada de l'escalfament. 

 

Per tant, en funció de la variació dels percentatges en massa de les matèries primes, les 

característiques de la instal·lació i dels processos d’acabat, es pot obtenir un tipus de ciment 

o un altre. 

 

Per aconseguir la reacció d’hidratació del ciment s’ha de mesclar amb una proporció 

adequada d’aigua. Aquesta reacció fa que el ciment al hidratar-se es converteixi en una mena 

de pasta emmotllable amb propietats adherents.  

Al cap d’unes hores aquesta pasta farga i s’endureix. 

 

Les propietats adhesives les proporciona principalment el silicat càlcic hidratat. 

Es important destacar també que al formigó se li poden afegir additius (quantitats inferiors al 

1% en massa total del formigó). Aquests additius solen ser colorants, fluïdificants, etc. 

Al tenir tant poca proporció màssica no es tindran en compte en aquest projecte. 

 

Per tal de tenir una certa coherència i tipus de ciment estandarditzats, s’han de definir unes 

especificacions que defineixen les propietats físiques i químiques dels ciments. Aquestes 

especificacions queden recollides per una sèrie de normes i especificacions com les que 

defineix la reconeguda Societat Americana per Proves i Materials (ASTM). 

 

En el cas dels ciments es defineixen 3 normatives: 

 

 C150: Especificació estàndard per al ciment Portland 

 

 C595: Especificació estàndard per al barrejat del ciment hidràulic 

 

 C1157: Especificació de funcionament per els ciments hidràulics 

 

La normativa ASTM C150 fa la següent classificació: 
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Tipus de ciment Descripció 

Tipus I                       Normal 

Tipus II                      Moderada resistència als sulfats 

Tipus II 
(MH)                                       Moderat calor d'hidratació i moderada resistència als sulfats 

Tipus III                    Elevada resistència inicial 

Tipus IV                     Baixa calor d'hidratació 

Tipus V                      Elevada resistència als sulfats 
 

En aquest projecte només s’inclouran els tipus I i V. 

 

En el cas de ciments hidràulics, la normativa ASTM C595 fa la següent classificació: 

 

Tipus de ciment Descripció 

Tipus IL Ciment Portland de pedra calcària 

Tipus IS Ciment Portland d'escòria 

Tipus IP Ciment Portland Pozzonlan 

Tipus IT Ciment mixt 
 

Per últim, la normativa ASTM C1157 fa una classificació en funció dels usos del ciment: 

 

 

Tipus de ciment Descripció 

Tipus GU Ús general 

Tipus HE Alta resistència inicial 

Tipus MS Moderada resistència als sulfats 

Tipus HS Elevada resistència als sulfats 

Tipus MH Moderada calor d'hidratació 

Tipus LH Baixa resistència als sulfats 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, s’hi poden afegir SCMs (Supplementary cementitious materials). 

Aquests materials s’usen com a complement del ciment Portland per poder modificar les 

propietats del formigó com ara reduir la permeabilitat, fer-lo més econòmic, etc. 

 

Aquests són bàsicament: 

 

 Fly ash (Cendres volants): és un subproducte de les estacions de generació 

d'energia tèrmica que és el resultat de la combustió de carbó polvoritzat i que es porta 

des de la càmera de combustió del forn pels gasos d'escapament. 
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 Slag Cement (Escòria de ciment): es tracta d’una escòria granulada d’alt forn. 

El material és granular i vitri i és forma quan el ferro fos d’alt forn és refreda ràpidament 

(immersió en aigua o polvoritzadors d’aigua) i posteriorment es mol fins a fer-lo fi com 

el ciment. 

 

 Silica fume (Microsílica): és un residu fi que és el resultat de la producció d'aliatges 

de silici o de ferro-silici que es porta des del forn pels gasos d'escapament. La 

microsílica,  amb o sense cendres volants o escòria, s'utilitza sovint per fer formigó 

d'alta resistència. 

 

Àrids 

 

Els àrids són el component essencial del formigó ja que representen en la majoria de casos 

entre el 60% i el 75% del volum total del formigó. Per tant, juguen un paper molt important en 

les futures propietats del formigó el que significa que per a cada cas s’haurà d’escollir un tipus 

determinat d’àrid. 

 

Són components granulars inerts (no tenen la capacitat de provocar reaccions químiques) 

com ara la sorra, la grava, etc. 

 

Les característiques principals que es tenen en compte alhora de considerar els àrids son: 

 

 Granulometria 

 Durabilitat 

 Forma de les partícules i textura de la superfície 

 Resistència a l’abrasió i al lliscament 

 Pesos unitaris i buits 

 Absorció de la humitat i humitat superficial 

 

 

Aquestes sorres i graves s’obtenen sobretot de rius, llacs, zones muntanyoses,... 
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L’agregat triturat és produït per trituració de pedreres, roques, còdols, grava de tamany de 

partícules gran. 

 

Després d’obtenir  l’agregat de les pedreres, etc., es processa: es tritura, es tria, i es va rentant 

per obtenir la neteja i la gradació adequada de les partícules. Un cop processats, els agregats 

es manegen i emmagatzemen per minimitzar la segregació i la degradació i també per 

prevenir la contaminació. 

 

Es divideixen en dos grans grups segons el tamany de les partícules en les que es divideixen: 

 

Àrids fins 

 

Acostumen a ser sorres o graves fines. El tamany de les partícules no excedeix normalment 

de 9,5 mm de diàmetre. 

 

La majoria de sorres provindran de rius ja que és la que més durabilitat té al estar composada 

per quars pur. 

 

Àrids gruixuts 

 

Es fan servir graves. El diàmetre de les partícules oscil·la entre els 9,5 mm i els 38 mm.  

 

En el nostre cas i tal i com es veurà més endavant farem la classificació en 3 grups: 

 

 Roca ígnia 

 

Són les roques que s'han format a partir del refredament d'un magma. 

 

El basalt o el granit són clars exemples de roques ígnies. 

 

 Roca sedimentària 

 

Les roques sedimentàries són aquelles que es formen a partir de roques ja existents que són 

sotmeses a l'acció dels agents atmosfèrics (pluja, vent, etc) i a l'activitat de certs organismes 

queden alterades (meteorització).  

Un cop alterades són erosionades per l'acció de l'aigua, el vent o el gel. 

 

La pedra calcària en seria un exemple. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Roques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Magma_(volc%C3%A0nic)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Meteoritzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gel
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 Roca metamòrfica 

 

Les roques metamòrfiques són aquelles roques que es formen per metamorfisme, en 

sotmetre qualsevol tipus de roca a altes pressions o temperatures sense que s’arribi a fondre. 

La quarsita en seria un exemple 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Metamorfisme
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5. El morter 

S’anomena morter a la mescla de sorra (àrid fi), ciment, aigua i additius. 

Per aconseguir formigó només cal incorporar àrid gruixut. 
 
La principal utilitat del morter són les de unir o enganxar elements de construcció com ara 
pedres, blocs de formigó etc. 
 
Altres utilitats serien les de omplir espais buits que queden entre els elements de construcció 
anteriorment esmentats, el revestiment de parets entre d’altres. 
 

5.1. Classificació 

Tot i que els morters que usarem seran els de ciment convé conèixer tota la tipologia de 

morters que s’utilitzen. 

Es pot fer una classificació en funció del tipus de mescles i de les seves proporcions: 

 

Tipus Components 
Relació 

(màssica) 
Usos 

Morter de 

ciment 
Ciment:Àrid 1:1 

Morter molt ric per a 

impermeabilitzacions, ompliments. 

Morter de 

ciment 
Ciment:Àrid 1:2 

Per impermeabilitzacions i “pañetes” 

de tancs subterranis. 

Morter de 

ciment 
Ciment:Àrid 1:3 Impermeabilitzacions menors. Pisos. 

Morter de 

ciment 
Ciment:Àrid 1:4 

Adhesiu per a totxos en murs i 

rajoles. “Pañetes” fins. 
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Morter de 

ciment 
Ciment:Àrid 1:5 

“Pañetes” exteriors, adhesiu per a 

totxos i rajoles. “Pañetes” i 

maçoneria en general. “Pañetes” no 

massa fins. 

Morter de 

ciment 
Ciment:Àrid 1:6 

“Pañetes” interiors, adhesiu per a 

totxos i rajoles. “Pañetes” i 

maçoneria en general. “Pañetes” no 

massa fins. 

Morter de 

ciment 
Ciment:Àrid 1:8 Murs sense càrrega. 

Mixt Ciment:Cal:Árid 1:2:6 Obres corrents. 

Mixt Ciment:Cal:Árid 1:1:6 Murs carregats, impermeables. 

Mixt Ciment:Cal:Árid 1:1:8 Murs poc carregats. 

Mixt Ciment:Cal:Árid 1:1:10 Ciments. 

Mixt Ciment:Cal:Árid 1:1:12 Arrebossats impermeables. 

Calcari Cal:Àrid 1:1 Arrebossats. 

Calcari Cal:Àrid 1:2 Arrebossats. 
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Calcari Cal:Àrid 1:3 Maçoneria simple. Murs de totxo. 

Calcari Cal:Àrid 1:4 Murs de maçoneria. 

Guix Guix:Aigua 50% aigua Obres corrents. 

Guix Guix:Aigua 60% aigua Estucs. 

Guix Guix:Aigua 70% aigua Motlles. 

 

Una altra classificació dels morters seria la que fa la DIN 18550, classificant-los com a: 

 Morters de cal : fabricats amb cal, sorra i aigua. 

 Morters de ciment : aquells en el que l’aglutinant és el ciment Portland. 

 Morters bastards: són aquells en els que intervenen dos aglomerants com podria ser 

ciment i cal o guix i cal. 

 Morters aeris: aquells en el que l’aglutinant és la cal aèria. 

 Morters hidràulics: aquells en el que l’aglutinant és la cal hidràulica. 
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6. PROPIETATS TÈRMIQUES 

Com ja s’ha dit anteriorment, comparat amb les propietats mecàniques hi ha molt poca 

informació sobre les propietats tèrmiques del formigó.  

Les que inclourem a la base de dades són la conductivitat tèrmica, la capacitat calorífica 

específica, la difusivitat tèrmica i les propietats radiants com per exemple la l’índex de 

reflectància solar. 

A continuació es farà un breu resum de cada propietat i el mètode principal per obtindré les 

dades. 

Conductivitat tèrmica (k) [W/(m*K)] 

S’anomena conductivitat tèrmica a la constant de proporcionalitat entre el flux de potència 

tèrmica i el gradient de temperatures. 

Aquesta propietat mesura la velocitat de difusió de la calor a la matèria i varia molt en funció 

de si el seu estat d’agregació és sòlid, líquid o gas. 

Les unitats amb que es mesura són W/(m*K) [1] 

Els valors típics de conductivitat tèrmica per els formigons oscil·len entre 2.15 i 2.51 kcal/m h 

ºC o sigui entre 2,5 W/(m*K) i 2,92 W/(m*K). [2] 

Mètodes experimentals 

Els podem classificar en dos grups: mètodes en règim permanent i en règim transitori. 

 Mètodes en règim permanent 

En general, les tècniques d'estat estacionari fan el mesurament quan la temperatura 

del material no varia amb el temps. L’inconvenient és que es necessita  un muntatge 

experimental molt ben dissenyat. 

Una mostra de material amb una conductivitat desconeguda es col·loca entre dues 

mostres de conductivitat coneguda (plaques de llautó en general). La configuració és 

generalment vertical amb la placa calenta de llautó a la part superior, la mostra en el 

mig  i la placa de bronze en fred a la part inferior. La calor es subministra a la part 

superior fent que es vagi transferint cap avall per aturar qualsevol convecció dins de 
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la mostra. Les mesures es prenen després que la mostra ha arribat a l'estat estacionari 

(amb gradient de zero calor o calor constant en tota la mostra), això en general dura 

uns 30 minuts. 

 Mètodes transitoris 

Les tècniques en estat transitori realitzen el mesurament durant el procés 

d'escalfament. L'avantatge és que els mesuraments es poden fer amb relativa 

rapidesa. Els mètodes transitoris solen dur-se a terme per mitjà de sondes d'agulla. 

El senyal s'estudia com una funció del temps. L'avantatge d'aquests mètodes és que 

poden, en general, dur-se a terme més ràpidament, ja que no hi ha necessitat 

d'esperar a una situació d'estat estacionari. L’inconvenient és que l'anàlisi matemàtica 

de les dades és en general més difícil. 

El principal mètode emprat és el de la font plana transitòria i que s’explica a 

continuació de forma molt resumida: 

Aquesta tècnica empra típicament dues meitats de mostres, entre les quals s'intercala 

el sensor. Normalment, les mostres han de ser homogènies. Aquest mètode també es 

pot utilitzar en una configuració d'una sola cara, amb la introducció d'un material 

d'aïllament conegut usat com a suport del sensor. 

El sensor pla consta d'una doble espiral contínua de metall (níquel) conductor de 

l'electricitat , gravat en una làmina prima. L'espiral de níquel està situada entre dues 

capes de pel·lícula fina de poliamida Kapton. Les pel·lícules primes Kapton 

proporcionen aïllament elèctric i estabilitat mecànica al sensor. El sensor es col·loca 

entre dues meitats de la mostra a mesurar. Durant el mesurament un senyal elèctric 

constant passa a través de l'espiral, fent augmentar la temperatura del sensor. La calor 

generada es dissipa en la mostra en ambdós costats del sensor, a una velocitat 

depenent de les propietats de transport tèrmic del material. Registrant la temperatura 

vs. temps de resposta en el sensor, es pot calcular la conductivitat tèrmica, la  

difusivitat tèrmica i la capacitat de calor específica del material. 

 

Capacitat calorífica específica (c) [J/(kg*K)] 

És la quantitat de calor que s’ha de subministrar a una unitat de massa de substància o a un 

sistema termodinàmic per elevar la seva temperatura una unitat. 

És mesura en J/(kg*K). 
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El principal mètode emprat és el de la font plana transitòria explicat anteriorment. 

Difusivitat tèrmica (α) [m^2/s] 

La difusivitat tèrmica es pot definir segons l’equació (1).  És un valor que expressa la velocitat 

de canvi i flux de temperatures en un material fins que assoleix l’equilibri tèrmic. 

α=k/ρc (m^2/s)  (1) 

Aquesta propietat serveix per saber la capacitat que té un material per difuminar la 

temperatura en el seu interior o la velocitat amb la que la temperatura canvia dins d’una 

substància. 

El principal mètode emprat és el de la font plana transitòria explicat anteriorment. 

Índex de reflectància solar (SRI) 

 

L’índex de reflectància solar és un paràmetre que indica la capacitat d’un material per reflectir 

la calor solar experimentant un lleu augment de temperatura quan s’exposa als rajos solars. 

També es pot definir com la fracció de l'energia solar incident que és reflectida per una 

superfície. 

 

Els seus valors estan compresos entre 0 i 1. Sent 0 per un material de referència negre i 1 per 

un de blanc 

 

La millor tècnica estàndard per a la seva determinació utilitza mesuraments 

espectrofotomètrics, amb una esfera d'integració per determinar la reflectància a cada longitud 

d'ona diferent. La reflectància mitjana es determina llavors per un procés de mitjana, utilitzant 

un espectre solar estàndard. Aquest mètode està documentat per l'ASTM (Amer. Soc. De 

Proves i Materials) com a Normes E903 i E892. Quan aquestes dades no estan disponibles, 

s'utilitzen altres mesures, menys detallades.  

La reflectància visible de vegades es mesura pels fabricants. Aquesta és la reflectància a la 

part visual de l'espectre solar que comprèn longituds d'ona de 400 a 700 nanòmetres. En 

general, la reflectància visible es correlaciona amb la reflectància solar, però els dos valors no 

són iguals. Per exemple, una bona capa de pintura blanca amb una reflectància solar de 0,8 

típicament té una reflectància visible d'aproximadament 0,9. 
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Per unes mateixes condicions d’insolació (a ple sol), el material negre mostra un augment de 

temperatura de 50º C mentre que el material blanc només 8ºC. 
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7. DESENVOLUPAMENT DE LA BASE DE DADES 
 

7.1.  OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

La informació inclosa a la base de dades ha estat obtinguda a partir de treballs 

anteriors o “papers” que es troben actualment a google scholar. 

 A la bibliografia complementària es poden trobar tots els recursos que s’han consultat. 

7.2. PRIMERS PASSOS 

Inicialment, el treball va consistir en buscar articles en els quals hi hagués informació 

sobre les propietats tèrmiques del formigó, morter, etc. 

En un primer moment es van agrupar tots aquests treballs per després poder anar 

escollint aquells que realment fossin útils ja que la majoria o bona part d’ells no 

contenien suficient informació o la informació que contenien no s’adaptava a les 

necessitats del projecte. 

A partir d’aquí i un cop agrupats els treballs vàlids, tota la informació és transferida en 

arxius excels individuals  on s’analitzaran les dades i s’acabarà de veure si són 

compatibles amb el projecte o en cas contrari es descarten. 

Un cop s’aconsegueix un nombre raonable d’arxius excel, es procedeix a crear dos 

fulles de càlcul a l’arxiu inicial anomenades: 

- Variables dependents 

- Variables independents 

Els continguts de cada full s’expliquen en el següent apartat. 
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7.3. VARIABLES DEPENDENTS I INDEPENDENTS 

Com comentava anteriorment, en aquest arxiu inicial es procedeix a crear 2 fulles d’excel: 

 
Variables dependents 

 

Aquí s’inclouran les propietats (Índex de reflectància solar, conductivitat tèrmica, capacitat 

calorífica específica i difusivitat tèrmica) de tots els materials (formigons, ciments, morters, 

etc.) S’anomenen dependents ja que dependran de la temperatura i humitat superficial. 

 

En la il·lustració 1 es pot observar l’aspecte d’aquesta fulla: 

 

 
Il·lustració 1 Variables dependents 

 

Variables independents 

 

S’hi inclourà la següent informació: 

 

 Humitat superficial 

 
Humitat superficial de la superfície de la mostra a l’hora de mesurar les propietats 
tèrmiques 
 
En aquesta base de dades analitzaré 3 casos: 
 

 Dry: condició seca. 
 Wet: amb una humitat del 50%. 
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 Fully saturated: amb una humitat del 100%. 
 

 Temperatura ambient 
 

Temperatura ambient quan es mesuren les propietats tèrmiques de la mostra. 
 
Hi hauran 3 temperatures que seran a 20ºC, 40ºC i 60ºC. 
 

 Densitat de la barreja 

 

És la densitat de la barreja quan encara no s’ha endurit la mescla, és a dir, és la densitat de 

la mescla amb el ciment en estat pastós. 

 

 % màssics de cada component del formigó 
 
 
 

 Altres ratis i percentatges com la relació aigua/ciment (A/C), etc. 
 

 
 S/A: És la proporció d’agregat fi respecte de l’agregat total en massa. 

 
 Air content volume : És el % en volum d’aire contingut dins la mescla. 

 
 W/cm : És la relació en pes aigua/material cementític de la mescla. 

És el paràmetre més important de la composició del formigó. 

 

La seva variació influeix en la resistència i la durabilitat entre d’altres propietats. 

 

Un cop s’ha endurit la pasta de ciment, la relació aigua/ciment és la que determina la 

seva estructura interna. 

 

Aquesta relació es calcula dividint la massa d’aigua entre la massa de material 

cementític. 

 

Una relació aigua / ciment baixa, condueix a un formigó de major resistència que un 

amb una relació aigua / ciment alta. Però quant més alta sigui aquesta relació, el 

formigó serà més treballable. 

 

La menor relació a / c per obtenir una hidratació completa del ciment es considera 

igual a 0,42. 
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 Aggregate volume ratio: És el % en volum d’agregat en la mescla. 

 
 Replacement of cement with SCM ratio (%) : És el % màssic de ciment que ha estat 

substituït per SCMs. 
 

 Volume ratio of cementitious materials (%): És el % volumètric de materials 
cementítics a la mescla. 
 

 Cementitious to fine aggregate ratio (%): És el % màssic de material 
cementític/agregat fi. 

 
 

 % volumètric de cada component del formigó. (En alguns casos) 
 

Com a punt a tenir en compte, per analitzar els formigons s’usaran les proporcions 
màssiques enlloc de les volumètriques ja que són les que s’utilitzen en la majoria de 
casos actualment. 
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7.4. PROBLEMÀTICA INICIAL 

7.4.1. FALTA DE INFORMACIÓ A LA TAULA DE VARIABLES INDEPENDENTS 

 

 

Cal tenir en compte que en la majoria dels articles, no s’hi trobava tota la informació 

necessària com per exemple % màssics, densitats de cada component en la mescla 

etc. Per això s’ha procedit a crear una taula auxiliar on s’han afegit les densitats dels 

components de la mescla per tal de calcular aquests valors. 

 

Les principals fórmules a tenir en compte per omplir la taula són: 

 

𝝆𝒎𝒆𝒔𝒄𝒍𝒂 =  ∑ 𝝆𝒊
𝒏
𝟏     o bé      𝝆𝒎𝒆𝒔𝒄𝒍𝒂 = ∑ 𝝆′

𝒊 ∗ 𝒙𝒗𝒐𝒍 𝒊𝒏
𝟏  

 

               %𝒎à𝒔𝒔𝒊𝒄 𝒊 = (
𝝆𝒊

𝝆𝒎𝒆𝒔𝒄𝒍𝒂
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝒎à𝒔𝒔𝒊𝒄 𝒊 =
%𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎è𝒕𝒓𝒊𝒄 ∗ 𝝆𝒊

𝝆𝒎𝒆𝒔𝒄𝒍𝒂
 

 

 

On: 

𝜌𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎= Densitat de la mescla (𝑘𝑔𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎/𝑚3
𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎) 

𝜌𝑖= Densitat del component i relativa a la mescla (𝑘𝑔𝑖/𝑚3
𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎) 

𝜌′
𝑖= Densitat del component i (𝑘𝑔𝑖/𝑚3

𝑖) 

            xvol i= Proporció volumètrica del component i 

𝑛 = Nombre de components de la mescla 

 

En els casos en els que ha fet falta calcular la densitat de la mescla sense comptar 

amb les densitats dels components relatives a la mescla, s’han hagut de suposar les 

densitats dels components. Aquestes densitats es troben a la fulla “aux” de l’arxiu 

inicial. 

 

En alguns casos, se’ns donava directament el % de la pasta de ciment, és a dir la 

barreja de l’aigua amb el ciment. Per a poder-ho desglossar per obtindré els % 

individuals (aigua i ciment) i tenint en compte la relació w/c es procedeix com segueix: 
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Suposem una relació w/c=0,45: 

 

0,45= 
𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡
, és a dir per cada kg d’aigua correspon 0,45kg de ciment. 

La suma total de masses és de 1,45kg. 

 

Per tant el % màssic relatiu a la pasta de ciment que correspon al ciment serà de 
0,45kg

1,45kg
*100= 

31%. 

 

Si volem saber el % volumètric, com sabem les densitats individuals, convertim la informació 

d’abans de kg a 𝑚3 dividint per la densitat de cada component. 

 

1kg d’aigua equival a 0,001 𝑚3 

 

0,45kg de ciment equivalen a 1,428610−4𝑚3 

 

El volum total és de 1,142910−3𝑚3 

 

Per tant el % volumètric de ciment seria de 
1,428610−4𝑚3

1,142910−3 *100 =12,5% 

I el % volumètric de l’aigua seria de 87,5 %. 

 

Aixó doncs, suposat un % volumètric de pasta ciment de 50, el % de ciment en la mescla seria 

0,125*50 =6,25%. 

 

Per calcular la densitat de la pasta de ciment fresca caldria multiplicar les proporcions 

volumètriques de cada component per la densitat corresponent de cada component. 

 

En aquest exemple seria:  

 

0,875*1000+0,125*3150 =1268,75 𝑘𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡/𝑚3
𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

En algun cas, un cop s’han convertit els percentatges volumètrics en màssics, la suma total 

de percentatges màssics no ha sumat 100 degut a que s’han suposat les densitats dels 

components del formigó. Per solucionar-ho s’ha multiplicat cada percentatge individual 

(component) per 100 (sumatori ideal de tots els percentatges de la mescla) i s’ha dividit pel 

sumatori que ens ha sortit (diferent a 100 per cada component. 
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7.4.2. FALTA DE INFORMACIÓ A LA TAULA DE VARIABLES DEPENDENTS 

En la majoria dels casos, per un mateix material només s’aconsegueix una propietat 

tèrmica fent que la taula sigui molt poc útil i s’allunyi de l’objectiu d’aquest projecte. 

Per tant, s’haurà de trobar un mètode que permeti saber la informació que ens falta, 

incloent un marge d’error. 

Per intentar resoldre aquesta problemàtica, el primer que es farà serà classificar els 

materials en funció dels  % màssics següents: 

- Ciment + SCMs 

- Agregat fi 

- Agregat gruixut ignis 

- Agregat gruixut sedimentari 

- Agregat gruixut metamòrfic 

- Aigua 

Paral·lelament es farà un altre estudi agrupant els %  dels agregats gruixuts en 

una sola columna. (4 columnes) 

En la il·lustració 2 es pot veure com s’han agrupat els percentatges màssics. 

 
    Il·lustració 2 Agrupació dels percentatges màssics en 6 columnes 

Mixture designation

% màssic ciment+SCM % àrid fi %coarse ígneas (granit, etc.)%coarse sedimentarias (caliza, pea rocketc.)%coarse metamòrfica (granit, etc.)% aigua

CDG-AE-CP-…-… 14,37 31,67 0,00 48,23 0,00 5,72

CDG-AE-CP-…-SD 12,36 32,38 0,00 49,32 0,00 5,94

CDG-AE-CP-…-SL 12,36 32,38 0,00 49,32 0,00 5,94

CDG-AE-CP-FDG-… 13,20 31,90 0,00 48,56 0,00 6,34

CDG-AM-CP-FDG-… 13,14 32,22 0,00 48,33 0,00 6,31

CR-AB-CP-…-… 14,08 31,36 0,00 47,23 0,00 7,33

CR-AE-CP-…-… 14,37 31,67 0,00 48,23 0,00 5,72

CR-AE-CP-FDG-… 13,20 31,90 0,00 48,56 0,00 6,34

CR-AM-CL-FDG-… 13,09 32,10 0,00 48,33 0,00 6,49

CR-AM-CP-FDG-… 13,15 32,15 0,00 48,38 0,00 6,32

CS-AB-CP-…-… 14,07 31,32 0,00 47,17 0,00 7,44

CS-AB-CP-…-SD 12,17 32,25 0,00 48,59 0,00 6,99

CS-AB-CP-…-SL 12,31 32,62 0,00 49,14 0,00 5,92



DESENVOLUPAMENT D’UNA BASE DE DADES DE PROPIETATS TÈRMIQUES DEL FORMIGÓ  Pág. 31 

 

 MÈTODE DE CLASSIFICACIÓ PER “FAMÍLIES” 

 

Aquest mètode consistirà en agrupar tots els formigons en grups o famílies que tinguin 

composicions similars. Cada formigó tindrà un codi definit en funció dels % dels seus 

components. La codificació es farà a partir d’uns rangs o intervals de % anomenats bins. 

 

Aquests bins podran variar fent que els codis dels formigons puguin anar canviant i sobretot 

serà útil per veure com es van agrupant. 

Per calcular les densitats no fa falta classificar (filtrar) per temperatures, humitat superficial ja 

que la densitat es considerarà abans de imposar les condicions de mesura (temperatura i 

humitat superficial), és a dir, la densitat serà la obtinguda just després de barrejar tots els 

components i formar la mescla “fresca” abans de que s’endureixi. 

En canvi per calcular les propietats tèrmiques, haurem de distingir tots els casos de 

temperatura i humitat superficial ja que segons treballs fets anteriorment les propietats 

tèrmiques varien molt depenent d’aquets factors. [2] 

Al següent apartat s’explica més detalladament el mètode. 
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7.5. EXPLICACIÓ DEL MÈTODE USAT  

7.5.1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest mètode consistirà en anar classificant els formigons en famílies o codis a partir de la 

variació d’uns paràmetres o intervals que introduirà l’usuari. Amb els rangs definits es tindrà 

un agrupament de formigons que inclourà tots els codis que s’hagin codificat a partir dels 

intervals entrats per l’usuari. 

 

Cada codi conté una família de formigons. Per cada codi dins d’aquest agrupament, es 

calcularà el valor mig, la desviació estàndard i el % de la desviació estàndard entre el valor 

mig en cada condició de temperatura i humitat superficial. Per separat i tal i com es veu en la 

il·lustració 3, es calcularan aquests valors per la densitat. 

 

 
Il·lustració 3 Taula d'anàlisi d'una familia de formigons 

 

Com es pot observar la taula anterior analitza el codi 3441 d’un agrupament en que els 

percentatges tenen intervals de 10%. Per tant es tractaria d’una família de formigons amb la 

següent composició: 

 

- Entre un 20% i un 30% de materials cementítics. 

- Entre un 30% i un 40% de àrid fi. 

- Entre un 30% i un 40% d’àrid gruixut. 

- Entre un 0 i un 10% d’aigua. 

 

 

CODI

Mixture designation

Moisture 

condition 

(When obtaining 

Temperature 

(ºC)
Density

Thermal 

conductivity 

(W/m*K)

Specific Heat 

capacity 

(J/kg*K)

Thermal diffusivity 

(m^2/s)

C-SA1 Fully saturated 20 2085 2,40

C-SA2 Fully saturated 20 2253 2,43

Promig densitat 2169,00

Promig Fully saturated 20 2,41

Desv. Estandard densitat 118,79

Desv. Estandard Fully saturated 20 0,02

% desv estan/promig densitat 5,48

% desv estan/promig Fully saturated 20 1,02

3441
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La principal idea d’utilitzar aquests rangs és la de poder generalitzar les propietats dels 

formigons d’un determinat codi fent que l’usuari pugui saber de forma aproximada els 

valors d’aquestes propietats per un formigó en concret del qual en coneix els % en 

massa. 

 

Després a partir d’aquestes desviacions estàndard, es calcularà la desviació mitjana dins de 

cada agrupament de famílies, obtenint així una idea de si aquella agrupació és factible o no. 

 

Cal destacar que si per una família de formigons només es té un formigó, no es podrà calcular 

cap desviació estàndard i per tant aquell valor no es pot considerar amb seguretat 

representatiu d’aquella família. Per aquest motiu tots els valors dels quals no es pugui calcular 

la desviació i que es puguin extrapolar, es marcaran en vermell, tal i com es pot veure a la 

il·lustració 5, per advertir que no és un valor 100% representatiu. 

En la il·lustració 4 es pot veure el cas que s’acaba d’explicar. 

 

També s’ha de senyalar que els valors que s’extrapolin, tindran el fons groc tal i com mostra 

la il·lustració 5. 

 

Il·lustració 4 

 

Il·lustració 5 

 

CODI

Mixture designation

Moisture 

condition 

(When obtaining 

Temperature 

(ºC)
Density

Thermal 

conductivity 

(W/m*K)

Specific Heat 

capacity 

(J/kg*K)

Thermal 

diffusivity 

(m^2/s)

C-SA3 Fully saturated 20 2407 2,44

Promig densitat 2407

Promig Fully saturated 20 2,44

Desv. Estandard densitat

Desv. Estandard Fully saturated 20

% desv estan/promig densitat

% desv estan/promig Fully saturated 20

2441

Mixture designation

Moisture 

condition 

(When 

obtaining 

measuremen

ts)

Temperature 

(ºC)
Density

Solar 

Reflectance 

Index 

Thermal 

conductivity 

(W/m*K)

Specific Heat 

capacity (J/kg*K)

Thermal diffusivity 

(m^2/s)

Concrete1 Dry 20 2295 2,46

Concrete2 Dry 20 2251 2,32 795,49 1,010E-06

Concrete3 Dry 20 2209 2,24 696,06 + - 7,14 % 1,20E-06 + - 6,91 %

Concrete4 Dry 20 2168 1,96 696,06 + - 7,14 % 1,20E-06 + - 6,91 %

Concrete5 Dry 20 2081 1,71 669,89 1,08E-06

Concrete6 Dry 20 1997 1,39
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En canvi si per un determinat codi és té que la desviació estàndard és igual a 0, és a dir, tots 

els valors són els mateixos, aleshores el percentatge d’error si que serà 0. 

Si els valors de la densitat són els mateixos però corresponen a un mateix formigó en dos 

condicions de temperatura i/o humitat diferents, la desviació tampoc es podrà calcular ja que 

es tracta del mateix formigó. 

 

Finalment i després d’haver obtingut unes quantes agrupacions, es compararan els % de 

desviacions estàndard i s’elegirà aquella amb un % de desviació més baix que permeti 

complementar el màxim de propietats possibles o una combinació de totes les agrupacions 

en el cas de que no s’aporti suficient informació de noves propietats amb un sol agrupament. 

 

En general fins un 10% de desviació sobre el valor mig es considerarà acceptable. 

 

A partir d’un 10% d’error, es considerarà un valor poc precís. 

 

En l’arxiu excel es treballarà en vàries fulles anomenades: 

 

- Defineix bins 

- Dades inicials 

- Una fulla per cada agrupament 

- Agrupament final 

 

En la primera fulla anomenada “defineix bins”, tal i com es veu en la il·lustració 6, està 

composada per una columna anomenada “bin” on s’hi troben els valors o caràcters dels que 

estarà composat el codi del formigó depenent dels % de cada component i dels intervals de 

codificació. 

 

Les següents 6 columnes estableixen els rangs en % màssics dels 6 components en els quals 

s’ha composat el formigó en el primer cas. El bin 1 serà assignat a un % inferior o igual a 10%, 

el bin 2 a un % comprès entre un 10% i un 20% i així successivament. 

 

En l’exemple de la il·lustració 6 es pot veure com tots els rangs varien en 10%. Per tant si 

suposem que un material té una composició de 15% en ciment+SCMs, 30% d’agregat fi, 45% 

d’agregat sedimentari i 10% en aigua, el seu codi seria 231511. 
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Il·lustració 6 Intervals de codificació dels bins 

 

Com es veurà més endavant, a la següent fulla anomenada “Dades inicials” trobarem els codis 

dels formigons. Aquests codis s’actualitzaran automàticament cada vegada que modifiquem 

els bins, de manera que es podrà fer un anàlisis ràpid de les famílies de formigons cada 

vegada. 

 

La fulla de dades inicials està formada per les anteriors fulles de variables dependents, 

independents, els % màssics de cada component, els bins de cada component del formigó i 

el seu codi de manera que si volem veure quins formigons conté cada codi, només caldrà 

filtrar per codi tal i com es veu a la il·lustració 7. 

 

 
Il·lustració 7 Codificació dels formigons 

 

En aquesta imatge es veu  l’estructura de bins i el codi per a cada formigó. Per poder analitzar 

cada codi s’utilitzarà un filtre. Cada vegada que es filtri per un codi, el resultat (densitat i 

propietats tèrmiques) es transferirà a la fulla d’agrupament corresponent. 

 

Cada agrupament tindrà uns intervals de definició de bins diferents. 

 

Bin % CimentSCM % Àrid Fi % Coarse ígnees (granit, etc.)% Coarse sedimentàries (caliza, pea rocketc.)% Coarse metamòrfica (granit, etc.)% Aigua

1 10 10 10 10 10 10

2 20 20 20 20 20 20

3 30 30 30 30 30 30

4 40 40 40 40 40 40

5 50 50 50 50 50 50

6 60 60 60 60 60 60

7 70 70 70 70 70 70

8 80 80 80 80 80 80

9 90 90 90 90 90 90

10 100 100 100 100 100 100

Agrupament 

Mixture designation
BIN 

CIMENT+SCM
BIN ÀRID FI

BIN COARSE 

ÍGNEAS

BIN 

SEDIMENTÀRIES

BIN 

METAMÒRFIQUES
BIN AIGUA

CODI 

FORMIGÓ

Limestone concrete.1 1 4 1 7 1 1 141711

Limestone concrete.2 1 4 1 7 1 1 141711

Limestone concrete.3 1 4 1 7 1 1 141711

Limestone concrete.4 1 4 1 7 1 1 141711

Siltstone concrete.1 1 4 1 7 1 1 141711

Siltstone concrete.2 1 4 1 7 1 1 141711

Siltstone concrete.3 1 4 1 7 1 1 141711

Siltstone concrete.4 1 4 1 7 1 1 141711
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En les següents fulles anomenades “agrupaments”, s’hi estudiaran les propietats tèrmiques i 

la densitat per a cada agrupament de tots els codis que s’hagin obtingut. 

 

Així per exemple per el codi 121141 de la il·lustració 9 tindríem: 

 

 
Il·lustració 9 

Es pot veure com es diferencia clarament la densitat de les propietats tèrmiques que depenen 

de la temperatura i de la humitat superficial. Per cada condició de temperatura i humitat es 

calcula el valor mig, desviació etc. 

 

Cal remarcar que s’ha eliminat la columna de l’índex de reflexió solar ja que no hi ha 

diferenciació entre colors de cendres i per tant no té sentit incloure-la. Per aquest motiu en 

alguns agrupaments hi hauran codis que inclouran formigons sense cap propietat. 

 

Les dades més importants d’aquesta taula són els % de les desviacions estàndard entre els 

valors mitjos (marcats en negreta) ja que ens donen una idea de si les dades tenen una 

desviació molt gran o no i per tant si són fiables o no. 

 

Un cop es tenen tots els % de les desviacions, es procedeix a calcular el valor mig de tots 

aquests % (incloent els que tenen 0 % de desviació) per tindre una idea de si els rangs 

establerts en els bins són adequats o si cal fer alguna modificació. 

 

Quan es tinguin tots els % de desviació, s’elegirà aquella agrupació que tingui un % de valor  

de desviació més petit i per tant amb menys error i que permeti obtenir les dades de les 

CODI

Mixture designation

Moisture 

condition 

(When 

obtaining 

measurements)

Temperature 

(ºC)
Density

Thermal 

conductivity 

(W/m*K)

Specific Heat capacity 

(J/kg*K)

Thermal diffusivity 

(m^2/s)

Quartzite concrete.1 Dry 20 2510,1 2,77

Quartzite concrete.2 Fully saturated 20 2510,1 4,18

Quartzite concrete.3 Dry 20 2513 2,29

Quartzite concrete.4 Fully saturated 20 2513 3,49

Promig densitat 2511,6

Promig Dry 20 3,08

Promig Fully saturated 20 3,32

Desv. Estandard densitat 1,6859

Desv. Estandard Dry 20 0,982395033

Desv. Estandard Fully saturated 20 0,956399498

% desv estan/promig densitat 0,0671

% desv estan/promig Dry 20 31,89594262

% desv estan/promig Fully saturated 20 28,8072138

121141
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propietats que ens faltin d’un determinat formigó o de totes elles en el cas que es tingui poca 

informació i agafant sempre la desviació en percentatge més petita. 

 

Per tant i tal i com es veu en la imatge, només inclourem formigons i les seves composicions 

en % màssics. Per simplificar-ho i tenir “codis” més senzills agruparem els ciments i els SCMs 

en un mateix grup tal i com es veu en la il·lustració 9. 

 

 

7.5.2. PROVES AMB 6 COMPONENTS 

 

Primer de tot començarem a analitzar els formigons desglossant-los en tots els seus 
components. Més endavant si s’escau ja començarem a agrupar components. 
 
Començarem l’estudi dividint tots els percentatges en intervals de 10%.  
 

Teòricament com més estrets siguin els intervals, menys desviació haurien de tenir els 

resultats obtinguts. 

 

 

 Intervals de 10 % 

 

En aquesta primera classificació, establirem els següents rangs: 

 

Mixture designation

% màssic ciment+SCM% àrid fi %coarse ígneas (granit, etc.)%coarse sedimentarias (caliza, pea rocketc.)%coarse metamòrfica (granit, etc.)% aigua total

CDG-AE-CP-…-… 14,37 31,67 0,00 48,23 0,00 5,72 100,00

CDG-AE-CP-…-SD 12,36 32,38 0,00 49,32 0,00 5,94 100,00

CDG-AE-CP-…-SL 12,36 32,38 0,00 49,32 0,00 5,94 100,00

CDG-AE-CP-FDG-… 13,20 31,90 0,00 48,56 0,00 6,34 100,00

CDG-AM-CP-FDG-… 13,14 32,22 0,00 48,33 0,00 6,31 100,00

CR-AB-CP-…-… 14,08 31,36 0,00 47,23 0,00 7,33 100,00

CR-AE-CP-…-… 14,37 31,67 0,00 48,23 0,00 5,72 100,00

CR-AE-CP-FDG-… 13,20 31,90 0,00 48,56 0,00 6,34 100,00

CR-AM-CL-FDG-… 13,09 32,10 0,00 48,33 0,00 6,49 100,00

CR-AM-CP-FDG-… 13,15 32,15 0,00 48,38 0,00 6,32 100,00

CS-AB-CP-…-… 14,07 31,32 0,00 47,17 0,00 7,44 100,00

CS-AB-CP-…-SD 12,17 32,25 0,00 48,59 0,00 6,99 100,00

CS-AB-CP-…-SL 12,31 32,62 0,00 49,14 0,00 5,92 100,00

CS-AB-CP-FDG-… 13,04 31,89 0,00 47,98 0,00 7,09 100,00

CS-AB-CP-FPB-… 13,15 32,15 0,00 48,38 0,00 6,32 100,00

CS-AE-CL-…-… 14,27 31,44 0,00 48,06 0,00 6,24 100,00

Il·lustració 8 
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Això vol dir que per els 6 components escollits pel formigó, els % aniran de 10 en 10. 

 

El nombre de famílies o codis per aquests rangs és de 18. 

 

El resultat obtingut de la desviació mitja total és de 7,66 %. 

 

Com que la desviació mitja global ha estat inferior a 10%, provarem d’ampliar l’ample dels 

rangs a 20% per veure si podem tindre menys grups amb més formigons per grup. 

 

 Intervals de 20 % 

 

Ara la taula quedarà com segueix: 

 

 

 

Això vol dir que per els 6 components escollits pel formigó, els % aniran de 20 en 20. 

 

El nombre de famílies o codis per aquests rangs és de 15. 

 

Bin % CimentSCM% Àrid Fi % Coarse ígnees (granit, etc.)% Coarse sedimentàries (caliza, pea rocketc.)% Coarse metamòrfica (granit, etc.)% Aigua

1 10 10 10 10 10 10

2 20 20 20 20 20 20

3 30 30 30 30 30 30

4 40 40 40 40 40 40

5 50 50 50 50 50 50

6 60 60 60 60 60 60

7 70 70 70 70 70 70

8 80 80 80 80 80 80

9 90 90 90 90 90 90

10 100 100 100 100 100 100

Agrupament 1

Bin % CimentSCM % Àrid Fi % Coarse ígnees (granit, etc.)% Coarse sedimentàries (caliza, pea rocketc.)% Coarse metamòrfica (granit, etc.)% Aigua

1 20 20 20 20 20 20

2 40 40 40 40 40 40

3 60 60 60 60 60 60

4 80 80 80 80 80 80

5 100 100 100 100 100 100

6

7

8

9

10

Agrupament 2
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El resultat obtingut de la desviació mitja total és de 8,07 %. 

 

És lògic que ens hagi donat un valor superior al dels intervals de 10% ja que al ampliar els 

intervals, hi ha menys codis però en la majoria dels casos hi ha més formigons per codi fent 

que la desviació global augmenti. 

 

Agrupaments amb l’ajuda de Minitab 

Per tal de veure quins rangs cal fer més amples i quins més estrets per tal de tindre unes 

famílies de formigons més homogènies, s’utilitzarà el Matlab. D’aquesta manera es podrà 

veure més fàcilment les mitjanes de cada component i la corba de distribució i serà més fàcil 

definir els intervals de % en els bins. 

Al Matlab introduïm directament les columnes de % màssics tal i com es veu en la següent 

imatge: 

 

 

Llavors es tracta de construir un histograma de totes les variables i que incorpori la corba 

ajustada per saber si hi ha més o menys desviació tal i com es veu a la imatge següent: 
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Es interessant observar com en aquesta gràfica ens donen els valors mitjos i les desviacions 

estàndard per cada component ja que els podrem utilitzar per ajudar a definir els intervals dels 

bins. 

 

En les corbes més estretes com per exemple la de l’aigua, podrem acotar uns intervals més 

estrets en valors que estiguin al voltant del 8,5%.  

En canvi, en corbes més amples com per exemple la dels materials ígneos, podrem ampliar 

els intervals. 

 

 Prova 

Com que ja s’ha vist que el % de desviació respecte la mitjana total és força baixa, podem 

començar per ampliar els intervals i així tenir menys bins per component i per tant menys codis 

per agrupament. 

 

Com que el ciment té bastanta desviació dividirem els intervals de 0 a 20% i de més de 20%. 

 

L’àrid fi al tenir menys desviació que el ciment, podrem fer una mica més estrets els intervals. 

75604530150-15-30
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0
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27,99 6,410 176

14,68 19,97 176

25,92 22,34 176

1,409 9,263 176

8,476 4,293 176
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El primer interval anirà de 0 a 20%, el segon de 20 a 40% (part central de la corba) i més de 

40%. 

 

Els àrids gruixuts al tenir desviacions molt grans els dividirem en 2 intervals, dividint les corbes 

aproximadament pel valor mig en dos parts. 

 

L’aigua de moment també la dividirem en 2 intervals. 

Així doncs, els rangs elegits seran: 

 

 

En total apareixen 11 famílies de formigons. 

 

El resultat obtingut de la desviació mitja total és de 9,69 % per tant, la desviació mitja total ha 

augmentat. Al estar per sota del 10% establert, seria una agrupació acceptable, tot i que 

s’haurien d’observar els casos individuals a l’hora d’extreure noves dades. 

 

En l’última prova farem la següent agrupació: 

 

 

 

Bin % CimentSCM% Àrid Fi % Coarse ígnees (granit, etc.)% Coarse sedimentàries (caliza, pea rocketc.)% Coarse metamòrfica (granit, etc.)% Aigua

1 20 20 15 25 5 8

2 100 40 100 100 100 100

3 100

4

5

6

7

8

9

10

Agrupament 3

Bin % CimentSCM % Àrid Fi % Coarse ígnees (granit, etc.)% Coarse sedimentàries (caliza, pea rocketc.)% Coarse metamòrfica (granit, etc.)% Aigua

1 10 25 35 35 35 25

2 20 35 50 50 50 100

3 35 100 100 100 100

4 100

5

6

7

8

9

10

Agrupament 4
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Com es pot observar he afinat una mica més els intervals dels àrids gruixuts i variat l’interval 

de l’aigua. 

 

En total s’han generat 13 codis i la desviació global ha estat de 8,65 %. És lògic que hagi 

disminuït la desviació global ja que s’han afinat més els intervals de l’agregat gruixut. 

 

 Agrupament final 

Un cop s’han analitzat totes les agrupacions i s’ha vist que tenen un % de desviació global 

acceptable, es procedeix a anar agrupament per agrupament omplint els buits de propietats 

de cada codi en el cas que sigui possible. 

Un exemple es pot veure en la il·lustració 10 on per al codi 121212, s’han pogut obtindré els 

valors (cel·les grogues) de la densitat, la conductivitat tèrmica, la calor específica i la difusivitat 

tèrmica amb uns certs marges d’error. 

Aquests valors s’aniran transferint a la fulla de “agrupament final” on s’aniran omplint els buits 

de les propietats que a l’inici no es coneixien. 

S’ha de tenir en compte que si per un determinat formigó es pot obtenir una propietat 

a partir de dos o més agrupaments, s’agafarà el valor que tingui el menor percentatge 

d’error per transferir-lo posteriorment a l’agrupament final. 

 
Ilustració 10 

CODI

Mixture 

designation

Moisture condition 

(When obtaining 

measurements)

Temperature 

(ºC)
Density

Thermal conductivity 

(W/m*K)

Specific Heat capacity 

(J/kg*K)
Thermal diffusivity (m^2/s)

TI(100).1 Fully saturated 20 2361,11 2,47 795,49 1,313E-06

TI(100).2 Dry 20 2361,11 2,17 837,36 1,099E-06

80TI- 20F.1 Fully saturated 20 2306,65 2,40 669,89 1,515E-06

80TI- 20F.2 Dry 20 2306,65 1,90 795,49 1,010E-06

C1:S1:R3 Dry 20 2333,88 + - 1,35% 2,03 + - 9,59 % 816,43 + - 3,63% 1,05E-06 + - 5,97 %

C1:S1:R4 Dry 20 2333,88 + - 1,35% 2,03 + - 9,59 % 816,43 + - 3,63% 1,05E-06 + - 5,97 %

C1:S2:R3 Dry 20 2333,88 + - 1,35% 2,03 + - 9,59 % 816,43 + - 3,63% 1,05E-06 + - 5,97 %

C1:S2:R4 Dry 20 2333,88 + - 1,35% 2,03 + - 9,59 % 816,43 + - 3,63% 1,05E-06 + - 5,97 %

C1:S3:R3 Dry 20 2333,88 + - 1,35% 2,03 + - 9,59 % 816,43 + - 3,63% 1,05E-06 + - 5,97 %

C1:S3:R4 Dry 20 2333,88 + - 1,35% 2,03 + - 9,59 % 816,43 + - 3,63% 1,05E-06 + - 5,97 %

C1:S4:R3 Dry 20 2333,88 + - 1,35% 2,03 + - 9,59 % 816,43 + - 3,63% 1,05E-06 + - 5,97 %

121212
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No obstant, serà millor agrupar els àrids gruixuts en un sol grup ja que com es veia en 

l’histograma, les corbes dels 3 tipus d’agregat gruixut són molt planes i per tant donen poca 

informació dels valors que pot prendre cada component 

Al següent apartat es farà l’estudi agrupant els àrids gruixuts en una sola categoria. 

A l’annex A es pot trobar la taula de l’agrupament final amb els resultats obtinguts en groc. 

 

7.5.3. PROVES AMB 4 COMPONENTS 

Després d’haver experimentat amb 6 columnes a l’excel, provarem de fer-ho amb 4 ja que 

amb 6 components els codis són massa extensos i hi han famílies de codis que incorporen 

pocs formigons. 

També s’ha de considerar que els àrids gruixuts tenen propietats similars, per tant és 

convenient compactar al màxim possible les columnes. 

En aquest cas tindrem 4 columnes de components: 

- % Ciment i SCMs 

- % Agregat fi 

- % Agregat gruixut 

- % Aigua 

 

 Intervals de 10 % 

La primera agrupació serà la següent: 

 

Bin % CimentSCM % Àrid Fi % Coarse aggregate % Aigua

1 10 10 10 10

2 20 20 20 20

3 30 30 30 30

4 40 40 40 40

5 50 50 50 50

6 60 60 60 60

7 70 70 70 70

8 80 80 80 80

9 90 90 90 90

10 100 100 100 100

Agrupament 1
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En total tindrem 14 famílies de formigons i el % de desviació estàndard serà de 7,17 % 

 Intervals de 20 % 

L’agrupació serà com segueix: 

 

En aquest cas tindrem 9 famílies de formigons i la desviació estandard global serà de 7,42 %. 

Com s’observa, la desviació global ha tornat a augmentar al ampliar els intervals d’estudi. 

 

Agrupaments amb l’ajuda de Minitab 

Com en l’anterior cas, es procedirà a construir l’histograma amb les corbes ajustades de tots 

els components per facilitar la definició dels intervals. L’histograma obtingut és el següent: 

Bin % CimentSCM% Àrid Fi % Coarse aggregate % Aigua

1 20 20 20 20

2 40 40 40 40

3 60 60 60 60

4 80 80 80 80

5

6

7

8

9

10

Agrupament 2
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Com es pot observar, el component amb més % en massa, amb un valor mitjà de 42%, és 

l’àrid gruixut. Per tant el component que més influeix sobre les propietats del formigó és l’àrid 

gruixut. 

Ara, i contràriament a l’anterior gràfica de minitab, la corba de l’agregat gruixut no surt tant 

aplanada ja que s’han superposat les tres gràfiques dels tres tipus de roca que teníem abans. 

Començaré provant els següents rangs: 

 

6
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Bin % CimentSCM% Àrid Fi % Coarse aggregate % Aigua

1 15 25 35 5

2 35 35 45 10

3 100 100 55 100

4 100

5

6

7

8

9

10

Agrupament 3
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He dividit els intervals de tal forma que els més estrets estiguin al voltant del valor mitjà del 

seu % en massa mitjà. 

En total han sortit 14 codis i el % global de desviació estàndard global és de 7,81% 

 

Com que l’aigua té una desviació molt baixa podem suposar que tots els formigons tenen un 

% similar en aigua, per tant tindre molts bins per l’aigua no té gaire utilitat. 

En la nova agrupació, ampliaré l’interval del % d’aigua. 

 

El nou agrupament quedarà com: 

 

 

En aquesta nova agrupació tindrem 10 codis de formigons. 

La desviació estàndard global és de 8,03 %. 

Com que el ciment té més desviació estàndard que la resta de components, dividiré en més 

intervals els % a analitzar. 

 

 

 

 

 

Bin % CimentSCM% Àrid Fi % Coarse aggregate% Aigua

1 15 25 35 25

2 35 35 45 100

3 100 100 55

4 100

5

6

7

8

9

10

Agrupament 4
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L’agrupament 5 quedarà com segueix:  

 

 

En total s’obtindran 10 grups i la desviació mitja augmentarà fins a un 8,36 %. 

Faré una última prova variant els intervals de l’agregat gruixut de tal forma que la corba estigui 

dividida equitativament de forma aproximada en 3 parts.  

L’agrupament serà així: 

 

En total hi hauran 9 codis i la desviació global és de 8,49 %. 

 

 Agrupament final 

La taula de l’agrupament final es pot trobar a l’annex B (Inclou predicció segons l’apartat 7.5.5) 

 

Bin % CimentSCM% Àrid Fi % Coarse aggregate% Aigua

1 10 25 35 25

2 20 35 45 100

3 35 100 55

4 100 100

5

6

7

8

9

10

Agrupament 5 

Bin % Ciment&SCM% Àrid Fi % Coarse aggregate % Aigua

1 10 25 35 25

2 20 35 50 100

3 35 100 100

4 100

5

6

7

8

9

10

Agrupament 6 
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7.5.4. DETERMINACIÓ DELS ÍNDEXS DE REFLEXIÓ SOLAR 

Fins ara he estat treballant amb totes les propietats dels formigons excepte una: l’índex de 

reflexió solar. 

Això es deu a que al fer la classificació dels formigons en % màssics, no he diferenciat el tipus 

de color dels ciments, SCMs etc. 

Com ja se sap, el color del formigó és el que més influeix en l’índex de reflexió solar. 

El fet de no haver inclòs la aquest índex ha fet que quan s’estaven analitzant les famílies de 

formigons apareguessin taules com les de la il·lustració 11 amb formigons que aparentment 

no tenien cap propietat. 

El que faré serà calcular, per aquells formigons dels quals conegui l’índex de reflectància i que  

incorporin ciments, SCMs de color gris, el valor mig de l’índex, la desviació mitja i el % de 

desviació respecte el valor mig i suposaré aquest valor per la resta de formigons. 

Il·lustració 11 

 

Tots els formigons dels quals se’n conegui els índexs de reflexió solar estaran inclosos als 

arxius de mètode de bins de 4 i 6 columnes a la fulla índexs de reflexió solar.  

 

CODI

Mixture 

designation

Moisture condition 

(When obtaining 

measurements)

Temperature 

(ºC)
Density

Thermal conductivity 

(W/m*K)

Specific Heat capacity 

(J/kg*K)
Thermal diffusivity (m^2/s)

C1:S1:R1 Dry 20

C1:S1:R2 Dry 20

C1:S2:R1 Dry 20

C1:S2:R2 Dry 20

C1:S3:R1 Dry 20

C1:S3:R2 Dry 20

C1:S4:R1 Dry 20

C1:S4:R2 Dry 20

C2:S1:R1 Dry 20

C2:S1:R2 Dry 20

C2:S2:R1 Dry 20

C2:S2:R2 Dry 20

C2:S3:R1 Dry 20

C2:S3:R2 Dry 20

C2:S4:R1 Dry 20

C2:S4:R2 Dry 20

122112
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Aleshores, primer de tot calcularé el valor mig , la desviació estàndard i el % de desviació per 

els índexs de reflexió de tots els formigons sense excloure cap tipus de color de ciment etc. 

 

Els valors obtinguts en aquest cas són: 

 

 

 

Com es veu , el % de desviació és massa alt (25%) i no puc acceptar tant error. 

 

Per millorar aquesta desviació exclouré del primer grup de formigons, els que continguin els 

següents materials (Bàsicament els que no són grisos): 

 

 CW (Ciment blanc) 

 FVLG (Very light grey fly ash) 

 FPB (Pale buff fly ash) 

 FYB (Yellow buff fly ash) 

 SL (Light slag cement) 

 SM (Medium slag cement)  

 SD (Dark slag cement) 

 

Tal i com es veu en les il·lustracions 12,13 i 14, és a dir ciments, cendres volants i ciments 

d’escòria respectivament, he exclòs aquells components que normalment no s’usen i que 

tenen una coloració diferent a l’habitual. 

 

 
Il·lustració 12- Índexs de reflexió solar per ciments 

Valor mig 0,47

Desviació estàndard 0,12

% desviació estàndard/Valor mig 25,59

Sense diferenciació de color 
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Il·lustració 13 – Índexs de reflexió solar per cendres volants 

 

 
Il·lustració 14 – Índexs de reflexió solar per ciments d’escòria 

Per el segon grup de formigons exclouré aquells que incorporin ciment blanc (C2). 

Una vegada he eliminat aquests formigons, els resultats obtinguts són: 

 

Amb diferenciació de color 

Valor mig 0,40 

Desviació estàndard 0,08 

% desviació estàndard/Valor mig 20,49 
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Per tant, es pot veure com el percentatge de desviació ha disminuït i se situa entorn al 20%. 

Serà una percentatge que assumirem com a acceptable i procediré a suposar aquests valors 

d’índex de reflexió solar per a la resta de formigons dels quals no tingui aquesta propietat. 

Els valors els inclouré en els arxius dels mètodes de bins, a la fulla de dades finals per 4 i 6 

components. 
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7.5.5. INCORPORACIÓ I VALIDACIÓ AMB NOVES DADES 

Arribat a aquest punt, he pogut obtenir la majoria de dades que em faltaven en quan a 

propietats. 

No obstant, per acabar de completar i també validar algunes de les dades obtingudes, faré 

servir la llei de mescles de la capacitat calorífica específica del formigó mostrada segons 

l’equació (2) utilitzada anteriorment per predir la capacitat calorífica de ciments i formigons 

que incloent cendres volants (Choktaweekarn et al., 2009) [3] 

𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐
𝑝 =  𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑐𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑝 ∗ 𝑚𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 + 𝑎𝑐𝑒𝑚 ∗ 𝑐𝑐𝑒𝑚
𝑝 ∗ 𝑚𝑐𝑒𝑚 + 𝑎𝐹𝐴 ∗ 𝑐𝐹𝐴

𝑝 ∗ 𝑚𝐹𝐴 +

       𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑 ∗ 𝑐𝑠𝑎𝑛𝑑
𝑝 ∗ 𝑚𝑠𝑎𝑛𝑑 + 𝑎𝑐𝑎𝑔𝑔𝑐𝑐𝑎𝑔𝑔

𝑝 ∗ 𝑚𝑐𝑎𝑔𝑔     (2) 

On els subíndexs conc, water, cem, FA, sand, cagg fan referència al formigó, a l’aigua, al 

ciment, a les cendres volants o fly ashes a l’agregat fi o sorres i a l’agregat gruixut. Els valors 

inicials de 𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟, 𝑎𝑐𝑒𝑚, 𝑎𝐹𝐴,  𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑 i 𝑎𝑐𝑎𝑔𝑔 seran igual a 1, és a dir no es modificarà la 

fórmula original. 

Els termes “m” fan referència a les proporcions màssiques. 

Tindrem en compte algunes de  les següents capacitats calorífiques a temperatura ambient 

específiques de cada component [3]: 

 

Per simplificar, suposarem per qualsevol tipus de ciment i SCM una capacitat calorífica 

específica de 0,74 J/(g*K), per tant no distingiré entre ciment i SCMs. Per l’àrid fi suposarem 

un valor de 0,71 J/(g*K) (Siliceous sand), per l’àrid gruixut suposarem un valor de 0,85 J/(g*K) 

i per l’aigua un valor de 2,2 J/(g*K). 
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El valor de l’àrid gruixut l’he obtingut calculant el valor mig de les principals roques que es fan 

servir: 

 

El valor de la capacitat calorífica específica de l’aigua varia entre el límit inferior de 2,2 i el límit 

superior de 4,18 J/(g*K). [3] El límit inferior correspon a aigua que està en una mescla com és 

el cas del formigó, en canvi el límit superior correspon a aigua lliure sense barrejar amb cap 

altre component. 

Així doncs faré la prova amb formigons en condició seca i dels quals sàpiga la capacitat 

calorífica específica. El conjunt de formigons elegit es troba a la fulla “Validació calor específic” 

de l’arxiu “Mètode bins 4 columnes”. 

El resultat obtingut és el següent: 

 

Coarse 

aggregate

Specific heat capacity 

(J/(g*K))

Limestone 0,91

Basalt 0,84

Granite 0,79

Average value 0,85

Mixture designation

Moisture 

condition 

(When 

obtaining 

measuremen

ts)

Temperature 

(ºC)

Specific Heat 

capacity 

(J/kg*K)

Predicted 

Specific Heat 

capacity 

(J/kg*K)

% variació

80TI -20C.2 Dry 20 795,49 1017,95 21,85

80TI- 20F.2 Dry 20 795,49 1021,57 22,13

TI (50) - G100S(50).2 Dry 20 711,76 904,83 21,34

TI (50) - G120S(50).2 Dry 20 669,89 904,83 25,97

TI(50)-G100S(30)-C(20).2 Dry 20 711,76 906,86 21,51

TI(40)-G100S(30)-C(30).2 Dry 20 711,76 875,72 18,72

TI (30)-G100S (30)- C(40).2Dry 20 669,89 846,31 20,85

TI(30)- G100S(50)-C(20).2Dry 20 711,76 845,08 15,78

TI(20)-G100S(50)-C(30).2 Dry 20 711,76 817,60 12,95

TI(10)-G100S(50)-C(40).2 Dry 20 669,89 791,55 15,37

TI(50)-G100S(30)-F(20).2 Dry 20 669,89 908,80 26,29

TI(40)-G100S(30)-F(30).2 Dry 20 669,89 878,03 23,71

TI(30)-G100S(30)-F(40).2 Dry 20 628,02 848,66 26,00

TI(30)-G100S(50)-F(20).2 Dry 20 669,89 846,22 20,84

TI(20)-G100S(50)-F(30).2 Dry 20 628,02 818,83 23,30

TI(10)-G100S(50)-F(40).2 Dry 20 669,89 792,62 15,48

TI(50)-G120S(30)-C(20).2 Dry 20 628,02 906,86 30,75

21,34Promig variació
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Com es pot veure el valor mig de variació entre valor predit i real està en un +21,34%. 

Per tal de forçar que la variació sigui del 0% i poder predir altres valors, usarem la eina “solver” 

de l’excel per modificar els valors de 𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟, 𝑎𝑐𝑒𝑚+𝐹𝐴,  𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑 i 𝑎𝑐𝑎𝑔𝑔  de l’equació que fins 

ara eren tots igual a 1. 

En el solver imposarem que la cel·la objectiu (la variació en %) sigui 0 i que per arribar a 

aquest objectiu només es poden modificar els valors de 𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟, 𝑎𝑐𝑒𝑚+𝐹𝐴,  𝑎𝑠𝑎𝑛𝑑 i 𝑎𝑐𝑎𝑔𝑔 . 

Un cop resolt, el solver ens dona una solució tal i com es veu en la següent imatge: 

 

Els coeficients originals i els actuals són: 

 

Mixture designation

Moisture 

condition 

(When 

obtaining 

measuremen

ts)

Temperature 

(ºC)

Specific Heat 

capacity 

(J/kg*K)

Predicted 

Specific Heat 

capacity 

(J/kg*K)

% variació

80TI -20C.2 Dry 20 795,49 822,81 3,32

80TI- 20F.2 Dry 20 795,49 826,36 3,73

TI (50) - G100S(50).2 Dry 20 711,76 716,54 0,67

TI (50) - G120S(50).2 Dry 20 669,89 716,54 6,51

TI(50)-G100S(30)-C(20).2 Dry 20 711,76 718,58 0,95

TI(40)-G100S(30)-C(30).2 Dry 20 711,76 689,43 -3,24

TI (30)-G100S (30)- C(40).2Dry 20 669,89 661,90 -1,21

TI(30)- G100S(50)-C(20).2Dry 20 711,76 660,62 -7,74

TI(20)-G100S(50)-C(30).2 Dry 20 711,76 634,90 -12,11

TI(10)-G100S(50)-C(40).2 Dry 20 669,89 610,51 -9,73

TI(50)-G100S(30)-F(20).2 Dry 20 669,89 720,53 7,03

TI(40)-G100S(30)-F(30).2 Dry 20 669,89 691,79 3,17

TI(30)-G100S(30)-F(40).2 Dry 20 628,02 664,36 5,47

TI(30)-G100S(50)-F(20).2 Dry 20 669,89 661,81 -1,22

TI(20)-G100S(50)-F(30).2 Dry 20 628,02 636,23 1,29

TI(10)-G100S(50)-F(40).2 Dry 20 669,89 611,75 -9,50

TI(50)-G120S(30)-C(20).2 Dry 20 628,02 718,58 12,60

0,00Promig variació

Coeficients 

equació original

Coeficients equació 

Solver

a_cem+FA 1 0,74

a_sand 1 0,86

a_cagg 1 0,75

a_water 1 0,86
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A part, es veu que la variació màxima és de 12,6%, totalment acceptable. 

Si construïm un núvol de punts amb la recta de tendència veurem que el coeficient de 

determinació és de 0,4821. Per tant es necessitarien més dades assegurar que aquest 

coeficient fos més elevat ja que amb tant poques dades no és fiable. 

 
Il·lustració 13- Gràfic de la capacitat calorífica real vs capacitat calorífica predita 

Per tant ara l’equació serà: 

𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐
𝑝 =  𝟎, 𝟖𝟔 ∗ 𝑐𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑝 ∗ 𝑚𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 + 𝟎, 𝟕𝟒 ∗ 𝑐𝑐𝑒𝑚+𝐹𝐴
𝑝 ∗ 𝑚𝑐𝑒𝑚+𝐹𝐴 + 𝟎, 𝟖𝟔 ∗ 𝑐𝑠𝑎𝑛𝑑

𝑝 ∗ 𝑚𝑠𝑎𝑛𝑑

+ 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝑐𝑐𝑎𝑔𝑔
𝑝 ∗ 𝑚𝑐𝑎𝑔𝑔 

Amb aquesta equació podrem predir els valors de les capacitats calorífiques que fins ara no 

teníem en l’arxiu mètode dels bins en 4 columnes. 

S’ha de tenir en compte que com el coeficient de determinació no ha estat gaire alt, no podrem 

tindre un resultat 100% fiable. 

De totes formes, els valors es trobaran inclosos en la fulla “dades finals amb predicció de cp” 

de l’arxiu de 4 columnes. 

R² = 0,4821
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El que faré serà afegir totes aquelles capacitats calorífiques i difusivitats tèrmiques que no 

tenia fins ara per a formigons en estat sec i a temperatura de 20ºC i les que tenia amb marge 

de error les substituiré per el valor predit. 

Conseqüentment calcularem també la difusivitat tèrmica en base a aquesta predicció en els 

casos en que es pugui. S’ha de tenir en compte que si la conductivitat tèrmica té un % d’error, 

aquest error al calcular la difusivitat s’arrastrarà ja que en depèn. 

A continuació agafarem unes dades que fins ara no havíem incorporat a l’excel i provarem si 

realment és fiable o no la base de dades que s’ha creat. 

Les noves dades de capacitats calorífiques es troben a la fulla de “incorporació de noves 

dades” a l’arxiu de 4 columnes. 

Elegirem uns intervals de bins segons la primera agrupació. (Intervals de 10%) 

Els 3 codis elegits aleshores es codificaran com 2541 considerant intervals de 10%. 

Segons les dades finals sense fer ús de la predicció, els codis més similars que apareixen en 

la base de dades són el 2451 i el 2441. Com el codi 2441 ens dona un valor en vermell (com 

s’ha dit anteriorment significa que va ser un valor únic i que per tant no és fiable), elegirem el 

codi 2451. 

Com es veu en la següent taula, els valors són força similars tot i que no entren dins l’interval 

incloent el marge d’error: 

 

Per tant, això vol dir que encara no es pot assegurar una bona fiabilitat de la base de dades. 

Per garantitzar valors més fiables s’haurien d’incorporar més dades i anar provant amb més 

agrupacions o inclús provar a tornar desglossar els àrids gruixuts en les 3 categories inicials 

(sedimentaris, ignis, metamòrfics). 

A part d’aquestes noves mostres de formigó incorporaré 6 més. 

 

D’aquests 6 nous formigons podrem obtindré els % volumètrics a partir dels volums de cada 

component. Un cop els tinguem els haurem de convertir a màssics. Per fer-ho, s’haurà de 

Mixture designation Specific heat capacity (J/kg*K) Predicted Specific heat capacity (J/kg*K)

A.1 927 816,426 + - 3,63%

B.1 873 816,426 + - 3,63%

C.1 873 816,426 + - 3,63%
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multiplicar cada % volumètric per la densitat del component corresponent i dividir-lo per la 

densitat de la mescla. 

Un cop obtinguts els % màssics, el sumatori dels percentatges donarà diferent a 100. Per 

corregir-los, s’haurà de multiplicar cada % per 100 i dividir-lo pel sumatori total de 

percentatges. 

 

L’arxiu d’aquests formigons ens dona la conductivitat tèrmica en BTU/h*ft*ºF. Ho convertirem 

a W/mK sabent que 1 BTU/h*ft*ºF= 1,73 W/mK. 

La calor específica la donen en BTU/lb∙°F i l’hem de convertir a J/kg*K. 

Ho convertirem sabent que 1 cal/g∙°C= 4186,8 J/kg*K. 

 

Aquestes dades noves les incorporaré a un nou arxiu anomenat mètode dels bins amb 4 

columnes amb dades incorporades. 

 

La idea és incorporar les dades i veure com varien els marges d’error fent agrupaments amb 

aquestes noves dades. 

 

Primer de tot construiré un histograma amb les corbes normalitzades per comprovar que no 

hi ha hagut grans variacions: 
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Efectivament, el gràfic es pràcticament calcat a l’anterior que havia fet. 

 

 Intervals de 10% 

 

En total surten 17 codis i la desviació global és de 7,06 % mentre que abans d’haver incorporat 

les dades era de 6,54%.  

 

 Intervals de 20% 

 

En total surten 11 codis i la desviació global és de 8,68% mentre que abans era de 7,17%. 

 

 Agrupament 3 

 

Tindrem 17 codis i la la desviació global serà de 7,17 % mentre que abans era de 7,47%. 

 

 Agrupament 4 

 

En total hi hauran 12 codis i la desviació global serà de 7,03 % mentre que abans era de 

7,82% 

 

 Agrupament 5 
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En total hi hauran 13 codis i la desviació global serà de 7,78% mentre que abans era de 8,36 

% 

 

 Agrupament 6 

 

En total hi hauran 12 codis i la desviació global serà de 7,82% mentre que abans era de 8,49% 

 

La taula de dades final es troba a l’annex C 

 

7.5.6. COMPARATIVA 

A la taula 1 es s’hi troba la comparativa d’error global abans i després d’haver afegit noves 

dades. 

 
Taula 1 

Com es pot veure, tots els percentatges estan per sota del 10%. 

La major diferència se situa per intervals de 20% i sense ús del minitab. Tot i això, les 

diferències no són significatives i és lògic ja que s’han afegit poques dades. 

En la taula 2, s’ha calculat el percentatge de cel·les inicialment buides de les propietats 

(incloent-hi la densitat i l’index de reflexió) que s’han pogut omplir amb el mètode de la 

classificació i després aplicant el model de predicció per les capacitats calorífiques 

específiques. 

 
Taula 2 

% error global 4 columnes 4 columnes + noves dades Diferència

Agrupament 1 7,17 7,06 -0,11

Agrupament 2 7,42 8,68 1,26

Agrupament 3 7,81 7,17 -0,64

Agrupament 4 8,03 7,03 -1

Agrupament 5 8,36 7,78 -0,58

Agrupament 6 8,49 7,82 -0,67

4 columnes 4 columnes + noves dades

Cel·les omplertes 412 427

Cel·les totals 483 498

% cel·les omplertes 85,30 85,74
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8. ANÀLISI ECONÒMICA 

 

Aquest apartat pretén donar un valor aproximat del cost econòmic que ha suposat el projecte. 

Per això em basaré en el nombre d’articles descarregats i el preu mig per article. 

La majoria dels articles tenen un preu de descàrrega que oscil·la entre els 30 i 40$. Per tant 

agafarem el valor mig de 35$, és a 31,17 . Ho aproximaré a 30€ /article. 

El nombre d’articles descarregats ha estat d’aproximadament 60. (Alguns no han estat 

inclosos a la bibliografia). 

Per tant el cost econòmic total seria de 1800€. 
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9. IMPACTE AMBIENTAL 
 

Òbviament, la base de dades construïda ha de ser d’utilitat a l’hora d’obtenir informació sobre 

les propietats tèrmiques dels materials per poder tenir un control tèrmic de les estructures com 

edificis, etc. 

 

Aquest control tèrmic té com a objectiu millorar l’eficiència energètica minimitzant així el 

consum d’energia. 

 

Un clar exemple en que seria útil usar la base de dades seria per minimitzar el consum 

energètic derivat de l’anomenat efecte “illa de calor” que es presenta en les grans ciutats fent 

que l’hivern sigui més suau i que l’estiu sigui més càlid provocant un augment del consum 

elèctric en aire condicionat. 

Aquest efecte es produeix degut a l’acumulació de la calor en el formigó, l’asfalt i qualsevol 

altre material absorbent de la calor durant el dia, fent que per la nit aquesta calor es vagi 

alliberant. Això fa que costi dissipar la calor durant la nit ja que aquesta queda 

emmagatzemada en aquests materials. 

Per combatre aquest efecte una de les opcions seria elegir paviments o formigons que 

tinguessin colors més clars (Índex de reflexió solar més elevat) per tal d’absorbir menys calor. 

D’aquesta forma la llum solar reflectiria més que si el material fos més fosc. 

 

També és útil saber les propietats dels materials per així poder construir edificis amb un 

disseny més ajustat dels sistemes d’escalfament i de refrigeració. Si utilitzem materials més 

aïllants, és a dir, amb una conductivitat tèrmica menor, l’estalvi energètic serà major ja que a 

l’hivern la calor interior de l’edifici es mantindrà millor i a l’estiu la calor exterior no penetrarà 

tant fàcilment dins dels edificis. 

 

Per tant, aquest coneixement de les propietats tèrmiques ha de permetre seleccionar els 

materials tèrmicament i no només mecànicament o estructuralment com es fa fins ara. 

Fins ara només s’escollien tèrmicament materials com els aïllants, però els altres materials no 

es tenien en compte, desaprofitant així un major estalvi energètic.  
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Conclusions 

 

El mètode emprat pretén ser d’utilitat per a la continua incorporació de dades, no és un 

producte acabat sinó que ha d’estar  en continu desenvolupament. 

Per la quantitat de dades obtinguda, és millor emprar una classificació dels components del 

formigó més compacte agrupant els agregats gruixuts en un mateix grup i el ciment amb les 

cendres volants per tal de poder obtenir més informació a l’hora d’extreure noves dades. 

La classificació inicial de 6 components només serviria si es disposés d’una gran quantitat de 

dades. 

Agrupant els components, s’ha pogut omplir el 85% de les propietats que es desconeixien 

inicialment. 

Per futures versions, s’hauria d’intentar automatitzar  tot el procés d’obtenir les agrupacions 

amb tots els formigons classificats per codis ja que és una tasca que és llarga i feixuga.  

Un cop es tinguessin més dades incorporades, s’haurien de provar agrupacions que 

ajustessin més els intervals com per exemple en intervals de 5 %. 

No hi ha una única agrupació ideal. Per obtenir les dades de les propietats tèrmiques restants, 

ha calgut analitzar totes les agrupacions. 

La majoria dels valors predits tenen un marge d’error acceptable tot i que s’ha comprovat que 

encara no és del tot fiable almenys amb una classificació de 4 components. 

Fins a dia d’avui, en la majoria de casos només es consideren les propietats tèrmiques en 

materials aïllants però no es tenen en compte en la resta de materials fent que l’estalvi 

energètic sigui menor. La base de dades ha de ser una eina per poder seleccionar materials 

en funció de les propietats tèrmiques per així millorar l’eficiència energètica en edificis etc. 
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Agraïments 

 

Agraeixo el suport continu així com les idees proposades i tots els dubtes que m’han resolt 

durant  la realització d’aquest projecte a  l’Elisabet Mas de les Valls i al Vicente de Medina. 

  



Pág. 68  Memoria 

 

 

  



DESENVOLUPAMENT D’UNA BASE DE DADES DE PROPIETATS TÈRMIQUES DEL FORMIGÓ  Pág. 69 

 

Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

[1] Lluis Albert Bonals, Transferència de calor, Barcelona: ETSEIB - CPDA . 2012 

[2] Kim, K.-H., Jeon, S.-E., Kim, J.-K., & Yang, S. (2003). An experimental study on thermal 

conductivity of concrete. Cement and Concrete Research, 33(3), 363–371.  

[3] Bentz, D. ., Peltz, M., Duran-Herrera, A., Valdez, P., & Juarez, C. (2011). Thermal 

properties of high-volume fly ash mortars and concretes. Journal of Building Physics,  

 

Bibliografia complementària 

[1] http://www.cement.org/cement-concrete-basics/concrete-materials/supplementary-

cementing-materials 

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n 

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n) 

[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADficohttp://www.vmzinc.es/zinc-y-el-

ambiente/las-ventajas-de-las-soluciones-vmzinc/2016-03-09-08-58-37/indice-de-

reflectancia-solar.html 

[5] http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/05/clasificacion-de-los-agregados-para.html 

[6] http://tarrconst.ro/en/produse/balast-si-nisip/ 

[7] https://ca.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnia 

[8] https://ca.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B2rfica 

[9] https://ca.wikipedia.org/wiki/Roca_sediment%C3%A0ria 

[10] http://www.actualizarmiweb.com/sites/icpa/publico/files/relacion%20agua%20cemento.p

df 

[11] http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-solids-d_154.html 

http://www.cement.org/cement-concrete-basics/concrete-materials/supplementary-cementing-materials
http://www.cement.org/cement-concrete-basics/concrete-materials/supplementary-cementing-materials
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
http://www.vmzinc.es/zinc-y-el-ambiente/las-ventajas-de-las-soluciones-vmzinc/2016-03-09-08-58-37/indice-de-reflectancia-solar.html
http://www.vmzinc.es/zinc-y-el-ambiente/las-ventajas-de-las-soluciones-vmzinc/2016-03-09-08-58-37/indice-de-reflectancia-solar.html
http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/05/clasificacion-de-los-agregados-para.html
http://tarrconst.ro/en/produse/balast-si-nisip/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B2rfica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roca_sediment%C3%A0ria
http://www.actualizarmiweb.com/sites/icpa/publico/files/relacion%20agua%20cemento.pdf
http://www.actualizarmiweb.com/sites/icpa/publico/files/relacion%20agua%20cemento.pdf
http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-solids-d_154.html


Pág. 70  Memoria 

 

[12] https://es.scribd.com/doc/30692098/Concrete-Making-Materials 

[13] Levinson, R., & Akbari, H. (n.d.). Effects of composition and exposure on the solar 

reflectance of portland cement concrete. 

[14] Guo, L., Guo, L., Zhong, L., & Zhu, Y. (2011). Thermal conductivity and heat transfer 

coefficient of concrete. Journal of Wuhan University of Technology, Materials Science 

Edition, 26(4), 791–796. http://doi.org/10.1007/s11595-011-0312-3 

[15] Khan, M. . (2002). Factors affecting the thermal properties of concrete and applicability of 

its prediction models. Building and Environment, 37(6), 607–614. 

http://doi.org/10.1016/S0360-1323(01)00061-0 

[16] Carlson, J. D., Bhardwaj, R., Phelan, P. E., Kaloush, K. E., & Golden, J. S. (2010). 

Determining Thermal Conductivity of Paving Materials Using Cylindrical Sample 

Geometry, 22(February), 186–195. 

[17] Carlson, J. D., Bhardwaj, R., Phelan, P. E., Kaloush, K. E., & Golden, J. S. (2010). 

Determining Thermal Conductivity of Paving Materials Using Cylindrical Sample 

Geometry, 22(February), 186–195. 

[18] Luca, J., & Mrawira, D. (2005). New Measurement of Thermal Properties of Superpave 

Asphalt Concrete, 17(1), 72–79. 

[19] Xu, Q., & Solaimanian, M. (2010). Modeling temperature distribution and thermal property 

of asphalt concrete for laboratory testing applications. Construction and Building Materials, 

24(4), 487–497. http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.10.013 

[20] Santamouris, M. (2013). Using cool pavements as a mitigation strategy to fight urban heat 

island - A review of the actual developments. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 26, 224–240. http://doi.org/10.1016/j.rser.2013.05.047 

[21] Yesilata, B., & Turgut, P. (2007). A simple dynamic measurement technique for comparing 

thermal insulation performances of anisotropic building materials. Energy and Buildings, 

39(9), 1027–1034. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2006.11.007 

[22] Benazzouk, A., Douzane, O., Mezreb, K., Laidoudi, B., & Quéneudec, M. (2008). Thermal 

conductivity of cement composites containing rubber waste particles: Experimental study 

and modelling. Construction and Building Materials, 22(4), 573–579. 

http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.11.011 

https://es.scribd.com/doc/30692098/Concrete-Making-Materials


DESENVOLUPAMENT D’UNA BASE DE DADES DE PROPIETATS TÈRMIQUES DEL FORMIGÓ  Pág. 71 

 

[23] Islam, M. R., & Tarefder, R. A. (2014). Determining thermal properties of asphalt concrete 

using field data and laboratory testing. Construction and Building Materials, 67, 297–306. 

http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.03.040 

[24] Liu, K., Wang, Z., Jin, C., Wang, F., & Lu, X. (2015). An experimental study on thermal 

conductivity of iron ore sand cement mortar. Construction and Building Materials, 101, 

932–941. http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.108 

[25] Franco, A. (2007). An apparatus for the routine measurement of thermal conductivity of 

materials for building application based on a transient hot-wire method. Applied Thermal 

Engineering, 27(14–15), 2495–2504. http://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2007.02.008 

[26] Mrawira, D. M., & Luca, J. (1809). Thermal Properties and Transient Temperature 

Response of Full-Depth Asphalt Pavements, (2). 

[27] Siwińska, A., & Garbalińska, H. (2011). Thermal conductivity coefficient of cement-based 

mortars as air relative humidity function. Heat and Mass Transfer/Waerme- Und 

Stoffuebertragung, 47(9), 1077–1087. http://doi.org/10.1007/s00231-011-0772-1 

[28] De Schutter, G., & Taerwe, L. (1995). Specific heat and thermal diffusivity of hardening 

concrete. Magazine of Concrete Research, 47(172), 203–208. 

http://doi.org/10.1680/macr.1995.47.172.203 

[29] Materiales, T. D. E., & Construcción, D. E. L. A. (2007). DETERMINACIÓN 

EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTIVIDAD, 26–28. 

[30] Côté, J., Grosjean, V., & Konrad, J. (2013). Thermal conductivity of bitumen concrete, 

180(January), 172–180. 

[31] Bjøntegaard, E. J. S. Ø. (2006). Coefficient of thermal expansion of cement paste and 

concrete : Mechanisms of moisture interaction, 809–815. http://doi.org/10.1617/s11527-

006-9086-z 

[32] Kada, H., Lachemi, M., Petrov, N., Bonneau, O., A, P., & Sumi, R. I. (2002). Determination 

of the coefficient of thermal expansion of high performance concrete from initial setting, 

35(February), 35–41. 

[33] Nguyen, Q. T., Benedetto, H. Di, & Sauzéat, C. (2016). Determination of thermal properties 

of asphalt mixtures as another output from cyclic tension- compression test, 

629(February). http://doi.org/10.1080/14680629.2011.644082 

[34] Terms, R. T. (2003). NRC Publications Archive Archives des publications du CNRC Effect 

of temperature on thermal properties of high-strength concrete. 



Pág. 72  Memoria 

 

[35] Kodur, V., Asce, F., & Khaliq, W. (2011). Effect of Temperature on Thermal Properties of 

Different Types of High-Strength Concrete, 23(June), 793–801. 

http://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000225. 

[36] Note, P. (2007). I llinoi s. 

[37] Ii, T. (1988). Types of portland cement, 2–4. 

[38] Mrawira, D. M., & Luca, J. (2006). Effect of aggregate type , gradation , and compaction 

level on thermal properties of hot-mix asphalts, 1417(1976), 1410–1417. 

http://doi.org/10.1139/L06-076 

[39] Radiant floor heating in theory and practice. (2002). 

[40] Dispositivo, D. E. U. N., La, P., Termof, D. E. L. A. S. P., En, S., Secos, M., Resistencia, 

D. E. A., & Uso, B. T. D. E. (n.d.). Memoria del proyecto final de carrera de Ingeniería de 

materiales titulado: 

[41] Laboratories, S. (n.d.). Sandi’a Laboratories , 5*= 29000(7-73), 29000. 

[42] Zhu, L., Dai, J., Bai, G., & Zhang, F. (2015). Study on thermal properties of recycled 

aggregate concrete and recycled concrete blocks. Construction and Building Materials, 94, 

620–628. http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.07.058 

[43] Lie, T. T., & Kodur, V. K. R. (1993). Thermal and mechanical properties of steel-fibre-

reinforced concrete at elevated temperatures. 

[44] Bai, H. (2013). Validation of cylindrical pavement specimen thermal conductivity protocol. 

[45] https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_agua-cemento 


