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Resum 

Aquesta part està dividida en tres annexos, el primer d'ells es l'anomenat A, titulat "Mètodes 
constructius", que desenvolupa la part de la normativa vista a la memòria, ja que es tracta 
d'una part força extensa i a la memòria només hi ha alguns trets principals. 

El segon annex, titulat "Plànols de l'edifici" conté, tal i com indica el títol, una sèrie de plànols 
que ajuden a visualitza i entendre millor la idea del edifici. 

Per últim l'annex C, que es titula "Patologies de l'edifici", aprofundeix sobre el concepte d'atac 
químics que rep l'edifici. Aquesta part s'esmenta a la memòria i explica d'una manera més 
tècnica el concepte de combinació d'agents químics com son la carbonatació i els clorurs.  
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A. Mètodes constructius 

A.1. Normativa de l'època 

L'edifici de l'Antiga Seu Portuària de Tarragona està fet bàsicament de formigó armat. 

Donada l'època de la redacció del projecte (1975) i l'inici de la construcció de l'edifici (1978) 

per entendre les solucions adoptades cal consultar la següent instrucció: 

Decreto 3062/1973, de 19 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y 

la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, publicat en el BOE del 7 de desembre 

1973, que actualitza el Decret 2987/1968, del 20 de setembre, prorrogat per Decret 

3458/1970, del 19 de novembre.  

El primer capítol parla de les disposicions generals, referint-se en l’article 1, al camp 

d’aplicació de la Instrucció, tant a les construccions de formigó en massa com amb 

armadures. En els altres articles parla de la intervenció facultativa i serveis d’informació local, 

entre d’altres.  

Pel que fa els materials, és al capítol 2, on s’especifiquen les característiques del ciments, es 

detallen en els documents d’origen, els assajos que es duen a terme, i la manera de rebre'l a 

l'obra. La utilització de ciment aluminós és de tracte particular i requereix una justificació 

especial de l'ús que ha de ser aprovada, per tant ja no és de lliure utilització. 

En l'edifici, s'utilitza formigó normal amb un límit elàstic de 200kg/cm2 i  amb una resistència 

característica de l'acer emprat per armar de 4600kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 6  Memoria 

 

Per a l’aigua que no es conegui la composició, s'haurà de fer un anàlisi. Es rebutja la que no 

compleixi les següents condicions: 

• pH < 5 

•  > 15.000 ppm 

•  > 1.000 ppm 

•  > 6.000 ppm 

• Hidrats de carboni > 0 

•  > 15.000 ppm 

Pel que fa als àrids, es poden emprar:  

• Sorres i graves existents en jaciments naturals. 

• Roques picades.  

• Escòries de siderúrgiques apropiades. 

• Altres productes que resultin aconsellables com a conseqüència d'estudis realitzats 

en laboratori. 

S’entén que: 

• Sorra o àrid fi è  

• Grava o àrid gruix è  

• Àrid total o àrid è Aquell que posseeix dimensions de sorra i grava adients. 

Com a mínim el 85% del pes de làrid total, ha de ser de dimensió menor que: 

a) 5/6 de la distància lliure entre armadures. 

b) 1/4 del gruix o dimensió mínima de la peça que es formigona. 

La totalitat de l'àrid serà de dimensió menor que el doble dels límits a) i b) anteriors. 
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La quantitat màxima de substàncies perjudicials que pot presentar la sorra és: 

 

 

Quantitat màxima en 
percentatge del pes 
total de la mostra 

Terrossos d'argila 1,00 

Àrids fins que passen pel tamís 0,080 5,00 

Material retingut pel tamís 0,063 0,50 

Compost de sobre, expressat en  i referits a l'àrid sec 1,20 

 

 

I, pel que fa la grava: 

 

Quantitat màxima en 
percentatge del pes 
total de la mostra 

Terrossos d'argila 0,25 

Partícules toves 5,00 

Àrids fins que passen pel tamís 0,080 1,00 

Material que sura en líquid de pes específic 2.0 1,00 

Compost de sobre, expressat en  i referits a l'àrid sec 1,20 

 
 

Es poden utilitzar additius sempre i quant es justifiquin, mitjançant els assajos necessaris, 

que la substancia agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense 

pertorbar excessivament les restants. 

 

 

 

Taula A.1 Substàncies perjudicials per la sorra 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.2 Substàncies perjudicials per la grava 
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Les armadures, que seran d'acer,  poden ser: 

• Barres llises. 

• Barres corrugades.  

• Malles electrosoldades.  

 

Els diàmetres nominals per les barres llises i corrugades s'ajustaran a la següent sèrie:  

: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 o 50. 

El formigó ha de complir les característiques exigides referents a la resistència a 

compressió, ductilitat i mida màxima de l'àrid, i quan sigui necessari altres característiques 

especials com: resistència a tracció, absorció, pes específic, etc. 

La resistència del formigó a compressió, fa referència als assajos de ruptura a compressió 

realitzats sobre provetes de 15cm de diàmetre i 30cm d'altura, de 28 dies d'antiguitat 

(temps de fraguat del formigó), en cas que el formigó no hagi d'estar sotmès a 

sol·licitacions els tres primers mesos, l'antiguitat de la proveta abans de fer la prova pot ser 

de 90 dies. 

La resistència del formigó no serà menor que 50kp/cm2 en massa o que 125kp/cm2 armat. 

La resistència característica del formigó s'expressa fck i s'expressa amb  [kp/cm2], es 

recomana utilitzar la següent sèrie de formigó: 

H-50, H-100, H-125, H-150, H-175, H-200, H-225, H-250, H-300, H-350, H-400, H-500. 

S'ha de complir que la resistència mínima del formigó en funció del límit elàstic de l'acer 

(fyk) han de mantenir la següent relació: 

                                                                                       (eq. A.1) 
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 En tot cas, es prohibeixen els formigons de consistència líquida i els valors límit dels 

assentaments corresponents al con d'Abrams són els següents: 

 

 

 

 

 

 

El doblegat de les armadures, com indica l'article 12,  es realitzarà en fred i a velocitat 

moderada. Preferentment per mitjans mecànics no admeten en cap excepció en acers endurits 

per deformació en fred o sotmesos a tractaments tèrmics especials. S’admeten doblegats en 

calent en armadures de diàmetre superior a 25mm sempre que no es superi el punt vermell de 

temperatura, uns 800ºC. El doblegat de les barres ha de tenir un radi interior r que: 

•                                                                                                        (eq. A.2) 

•                                                                                                   (eq. A.3)  

Essent  el diàmetre nominal de la barra fy el límit elàstic de l'acer i fck la resistència 

característica del formigó. 

Les armadures han d'estar netes, exemptes de greix, pintura o qualsevol substància perjudicial. 

Es recomana col·locar les barres doblegades a una distància lliure dels paràmetres no inferior 

a dos diàmetres. 

En les bigues i els elements angulosos, les barres que es dobleguin han d'anar correctament 

embolicades per cèrcols o estreps en la zona del colze.  

Consistència Assentament [cm] 

Seca 0 - 2 

Plàstica 3 - 5 

Tova 6 - 9 

Fluida 10 - 15 

Líquida > 16 

Taula A.3 Valors límits dels assentament 
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Els ancoratges extrems de les barres poden realitzar-se per ganxo, patilla, prolongació recta 

qualsevol altre procediment com la soldadura entre barres que asseguri la transmissió 

d'esforços al formigó sense perill per aquest. 

Les longituds d’ancoratge depenen de la posició que ocupen les barres en la peça de formigó. 

Es diferencien dos casos: 

• Posició I, d’adherència bona: barres formant angles de 90º a 45 º amb l'eix o 

directriu de la peça; barres menys inclinades o horitzontals situades en la meitat 

inferior de la peça, com a mínim, 30 centímetres per sota de la cara superior d'una 

capa de formigonat. 

 

• Posició II, d’adherència deficient: barres que no satisfacin les condicions anteriors. 

 

Ancoratge de barres llises per ganxo i patilla, normalment per patilla: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.1 Ancoratge per ganxo  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2 Ancoratge per patilla  
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Longituds pràctiques d'ancoratge per a barres llises que treballin a tracció en els casos més 

freqüents: 

 

 

 

 

 

Valors de n1, n2, n3 i n4: 

 

 

 

 

 

A continuació es mostra l'ancoratge per a barres corrugades per ganxo i patilla tot i que 

normalment és per prolongació recta: 

 

 

Fig. A.3 Longituds d'ancoratge per  barres llises 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.5 Ancoratge per patilla  

 

 

 

Taula A.4 Valors de n per a diferents formigons  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.4 Ancoratge per ganxo  
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Les longituds pràctiques d'ancoratge en prolongació recta poden calcular-se  en tracció 

segons: 

Per barres en posició I: 

                                                                                                       (eq. A.4) 

Per barres en posició II: 

                                                                                                       (eq. A.5) 

 

Essent: 

 = diàmetre de la barra en centímetres. 

m = coeficient numèric amb els valors indicats en la taula següent. 

 

 

La longitud d'ancoratge de les barres corrugades a compressió serà la indicada a la següent 

figura.  

 

 

             

 

Taula A.5 Valors de m 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.6 Longituds d'ancoratge  
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La terminació en la patilla de qualsevol ancoratge de barres corrugades permet reduir la 

longitud d'ancoratge en 10 , no obtenint com a longitud final valors inferiors al més gran 

dels següents: 

• 10  

• 15 centímetres. 

• 1/3 del valor corresponent en el cas que no tingués patilles. 

Els acoblaments poden realitzar-se per solapament o per soldadura. Els acoblaments de les 

diferents barres d'una peça es distanciaran uns dels altres de tal mode que els seus centres 

quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de 20 diàmetres de la més gruixuda de 

les barres acoblades: 

 

 

 

 

 

Els acoblaments per solapament es realitzen col·locant les barres una sobre l'altra. Si les 

barres són llises, les longituds d'ancoratge seran de patilla o ganxo segons si treballen a tracció 

o compressió, respectivament. Si es tracta de barres corrugades, les longituds de l'acoblament 

serà en prolongació recta i no es disposaran ganxos ni patilles. També es poden realitzar per 

soldadura sempre que el diàmetre de les barres no superi els 25 centímetres. 

 

Fig. A.7 Longitud ancoratge  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.8 Acoblaments diferents barres 
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Per assegurar l'adherència entre l'armadura i el formigó circulant, la tensió tangencial 

d'adherència  produïda per l'esforç tallant majorat Vd en una biga de cantó útil amb 

armadura composta per n barres, cadascuna de perímetre u, ha de complir-se: 

 

                                                                                             (eq. A.6) 

Essent  la resistència de càlcul per adherència. definida segons el tipus de barra: 

Barres llises:   ,  [kp/cm2]                                                                     (eq. A.7) 

Barres d'elevada adherència:  , ,  [kp/cm2]                                     (eq. A.8) 

Les distàncies entre barres de l'armadura principal són per a obres de formigó armat in situ. Si 

els elements són prefabricats i tenen un rigorós control, podran disminuir les distàncies 

mínimes, prèvia justificació especial. S'ha de complir: 

• La distància horitzontal lliure entre dos barres consecutives, serà igual o superior al 

major dels següents valors: 

a) Un centímetre. 

b) El diàmetre de la més gran.  

c) El valor corresponen a l'àrid de major gruix. 

• La distància vertical lliure entre dues barres consecutives, serà major o igual a: 

• En forjats, bigues i elements similars es podran col·locar dues barres de l'armadura 

principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin d'acer d'elevada 

adherència. En aquest cas es recomana que vagin subjectes per estreps o armadures 

transversals. 

• En els suports i elements verticals es podran col·locar dues o tres barres de 

l'armadura principal en contacte, sempre i quan l'acer sigui d'elevada adherència. 
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Pel que fa a la distància entre paràmetres, en armadures principals, la distància lliure entre 

qualsevol punt de la superfície lateral d'una barra i el paràmetre més pròxim de la peça serà 

igual o superior al diàmetre d'aquesta barra. La distància pot anar des d'un centímetre, si els 

paràmetres van protegits, fins a un màxim de quatre depenen del tipus d'ambient o ús està 

exposada l'estructura. 

Es dosificarà el formigó respectant les següents limitacions: 

• La quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 150kg en el cas 

de formigons en massa, de 200kg en el cas de formigons lleugerament armats i de 

250kg en el cas de formigons armats. 

• La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà en general de 

400kg.  

En la col·locació en l'obra del formigó es vigilarà que  la massa no s'arribi a assecar i dificulti 

la col·locació en l'obra i la compactació que s'ha de realitzar amb procediments adients que 

ajudin a eliminar forats i s'obtingui un perfecte tancat de la massa 

En cas que el formigonat es faci en temps fred, es suspendrà, sempre i quan durant les 48 

hores següents puguin baixar les temperatures per sota dels 0ºC. I en el cas contrari s'han 

d'adoptar les mesures necessàries per evitar l'evaporació sensible de l'aigua de pastat. Si la 

temperatura ambient supera els 40ºC es suspendrà el formigonat.  

Els desencofrats s'han de dur a terme sense grans sacsejos ni xocs en l'estructura. Es 

recomanen en obres de certa importància la utilització de falques, caixes de sorra, gats o altres 

dispositius similars per obtenir un descens uniforme dels suports. 

En el dimensionat de les sabates armades, article 54, es considera com a càrrega actuant, la 

transmesa pel suport. Al contrari, els efectes de càlcul de les sol·licitacions actuen sobre la 

sabata, es consideren únicament les reaccions del terreny que correspon a la càrrega majorada 

transmesa pel suport, sense incloure el pes propi per la sabata ni el terreny que hi ha per sobre 
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d'ella. El càlcul de la sabata es realitza, en general, considerant que treballen com a peces en 

mènsula. Aquesta hipòtesi és obligada per a sabates flexibles, és a dir, aquelles en las que el 

seu cantó total h, mesurat en la secció de paràmetre del suport, és menor a v. En canvi, per 

aquelles sabates que v és inferior que h (sabates rígides), poden admetre’s  el procediment 

simplificat que s'explica posteriorment. 

En tots els casos, el gruix de la sabata no pot ser menor de 25 centímetres si descansa sobre el 

terreny, ni de 40 centímetres si descansa sobre pilots. 

Les sabates rectangulars flexibles s'armen paral·lelament als dos costats de la seva base, fent 

un càlcul per separat en cada direcció, d'acord amb les següents indicacions:  

L'armadura As, paral·lela al costat més gran , a, de la base de la sabata, es distribuirà 

uniformement. l'armadura Ab, paral·lela al costat menor, b, es col·locarà de forma que una 

part d'ella igual a  resultant uniformement distribuïda en una banda central d'amplada 

igual o menor al costat b, repartint uniformement la resta de les dues bandes laterals 

resultants. 

Pel que fa a les sabates rígides amb càrregues centrades, la sabata aïllada disposarà, en 

cadascuna de les direccions a i b, d'una armadura uniformement distribuïda, donades les 

fórmules: 

                                                                                                               (eq. A.9) 

                                                                                                             (eq. A.10) 
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El càlcul a flexió es realitza comprovant la secció AA coincident amb la cara del suport, 

calculant-se en la hipòtesi de la peça mènsula, sota la càrrega corresponent a la reacció del 

terreny sobre la zona ratllada de la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.10 Hipòtesi de peça en mènsula 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.9 Secció AA 
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El càlcul a esforç tallant es realitza comprovant que la secció BB, situada a una distància h/2 

de la cara del suport, sota la càrrega corresponent a la reacció del terreny sobre la zona 

ratllada de la figura. 

 

 

 

 

 

 

On:  

a,b = dimensions de la base de la sabata. 

Aa = secció total de l'armadura paral·lela al costat a. 

Ab = secció total de l'armadura paral·lela al costat b. 

ha, hb = distància del punt C al plànol de l'armadura Aa o Ab, respectivament i el coll de la 

sabata. 

Nd = valor de càlcul de la càrrega transmesa pel suport. 

fyd = resistència de càlcul de l'acer a tracció. 

Fig. A.12 Secció BB 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.11 Repartició armadura 
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En les sabates corregudes en què la dimensió b varia a vegades major que la dimensió a, es 

disposarà una armadura principal Aa uniformement distribuïda, igual a la (eq. A.9) anterior, i 

una armadura Ab de repartiment no inferior a la quarta part de l'armadura principal. 

La relació h/v, que ha de comparar-se amb el valor l a efectes de qualificar el tipus de sabata: 

rígida o flexible, inclou una doble comprovació segons la direcció a (v = va) i segons la 

direcció b (v = vb). 

En sabates rectangulars flexibles es freqüent, que en utilitzar les fórmules del càlcul a flexió 

doni com a resultat una armadura necessària de valor inferior a la quantia mínima (0,04 Uc). 

En aquest cas es permet agafar com a quantia mínima el valor de 4/3As. 

Les sabates rectangulars rígides amb càrrega centrada pot suposar-se que la càrrega del suport 

es transmet directament del terreny a través de bieles de compressió formades al formigó de la 

sabata, sense que intervingui el treball a flexió. Per tant, no és necessària la comprovació a 

esforç tallant. 

L’obra ha de presentar una sèrie de documents especificats en l'article 4. Per qualsevol obra 

de formigó en massa o armat caldrà redactar prèviament un Projecte, format per: Memòria, 

Plànols, Plec de condicions i pressupost.  

La Memòria ha de contenir una descripció general de l'obra, el criteri que ha servit a la seva 

concepció, les hipòtesis de càlcul i sobrecàrregues considerades, els coeficients de seguretat i 

tensions màximes acceptades, les reaccions sobre els fonaments, i els raonaments justificatius 

de les dimensions i armadures dels diversos elements, amb subjecció a la present Instrucció a 

les teories de la Resistència de materials i estabilitat de les construccions. També han 

d’aparèixer, en cas que s'hagin realitzat, els càlculs per ordinador. 

En els Plànols, es representaran les diferents parts de què consta la construcció, de manera 

que quedin clarament definides les formes i dimensions. 
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Plec de prescripcions tècniques particulars, cal esmentar la normativa-instrucció que s'està 

utilitzant perquè quedin clares com s'extreuen les característiques dels materials emprats.  

El Pressupost: es recomana realitzar els mesures expressant les excavacions i els ompliments 

en metres cúbics, els encofrats en metres quadrats, els formigons en metres cúbics, les 

armadures en quilograms i els elements auxiliars com requereixin.  

El Programa del possible desenvolupament dels treballs en temps i cost òptim de caràcter 

indicatiu. 

En el cas de que les obres siguin contractades o executades per l'Estat o pels seus Organismes 

Autònoms, el projecte haurà de tenir els quatre primers documents citats (Memòria, Plànols, 

Plec de prescripcions tècniques particulars i Pressupost) sigui quin sigui el seu valor i el 

cinquè, en cas de que el seu valor superi els 5.000.000 de pessetes. 

Aquests quatre documents esmentats, seran indispensables per tot projecte que s'hagi de 

seguir tramitació oficial. Sempre serà indispensable la representació clara dels plànols i 

càlculs justificatius, documents que hauran de ser signats per un facultatiu legalment 

autoritzat a Espanya.  
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B. Plànols de l'edifici 

B.1. Façana nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B.2. Façana est 

 

Fig. B.1 Façana nord  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.1 Façana est  
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B.3. Façana sud 

 

B.4. Façana oest  

 

 

 

 

 

 

Fig. B.3 Façana sud  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.4 Façana oest 
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B.5. Secció de l'edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.5 Secció de l'edifici i escales d'emergència  
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C. Patologies de l'edifici 

Com s'ha comentat en la Memòria, un dels principals problemes estructurals que pateix 

l'edifici es l'atac químic com a causa d'un procés combinat de carbonatació i clorurs. A 

continuació es descriuen aquestes patologies.  

 

C.1. Carbonatació 

Consisteix en la reacció entre el CO2 de l'aire, que penetra a través dels porus del formigó, i el 

hidròxid càlcic, provinent del ciment i posteriors reaccions durant l'enduriment del formigó. 

El producte final de la reacció és la formació de carbonat càlcic i aigua: 

Ca (OH)2 + CO2 è CaCO3 + H2O 

Aquest procés confereix al formigó una major compacitat i una menor solubilitat en aigua, a 

causa de que el CaCO3 té un major volum que el Ca(OH)2 amb el que els porus s'estrenyen i 

es redueix la solubilitat en aigua. Però d'altra banda el procés té una aspecte negatiu que 

consisteix en que el formigó carbonatat deixa de protegir les armadures a causa del descens 

del PH del mateix. En descendir el PH a valors entre 9 i 10 es produeix la despasivació 

(augment de la velocitat de corrosió per l'eliminació total o parcial d'una capa de pasivasió) de 

l'acer i s'inicia la corrosió de tota la superfície de l'armadura.  Encara que s'hagi produït la 

carbonatació del formigó no significa que l'acer s'hagi corrogut ja que cal l'aportació d'oxigen 

i la presència de l'aigua com a mitjà conductor. 

 

Factors que s'han de considerar: 

• La permeabilitat del formigó, com més gran sigui, augmenta la quantitat de porus 

del formigó i, per tant, augmenta la facilitat del CO2 per avançar cap a l'armadura. 

• El gruix del recobriment: la reducció del recobriment a la meitat suposa l'augment 

quadruplicat de la velocitat de carbonatació.  
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• Les condicions ambientals: el risc de carbonatació es major en zones amb cicles 

d'humectació-assecat acompanyades d'altes temperatures. Les altes temperatures 

promouen un augment de la velocitat de corrosió i la mobilitat dels ions. I, pel 

contrari, les baixes temperatures poden donar lloc a condensacions que promouen 

augments d'humitat. la carbonatació màxima es produeix al voltant dl 60% 

d'humitat relativa. 

• Presència de fissures: faciliten la penetració dels agent com el CO2 i els clorurs fins 

a les barres d'acer produint-se la despasivació amb major celeritat.   

• Presència d'altres substàncies en l'ambient que afavoreixen la carbonatació. 

Destaquen el diòxid de sofre, típic dels gasos de combustió, que en presència de 

vapor d'aigua dóna àcids sulfúrics, igual que els òxids nítrics que reaccionen donant 

àcids nítrics. Aquests àcids es combinen donant carbonat càlcic que es diposita en 

les capes exteriors facilitant la corrosió. 

 

Recomanacions: 

La carbonatació com a procés corrosiu exigeix les mateixes que qualsevol procés corrosiu: 

• Evitar formigons porosos i permeables mitjançant: 

o Relació Aigua/Ciment baixa (sense afectar en la manipulació de la mescla i 

la hidratació del ciment). 

o Elevat contingut en ciment. 

o Compactació i curat adient. Garantir els recobriments. 

• Utilitzar ciment amb addicions d’escòries d'alts forns o cendres volants donat que 

es caracteritzen pel desenvolupament lent de resistències en les primeres edats, i 

posteriorment enduriment. Així garanteixen un bon curat i una major 

impermeabilitat. 

• Evitar ambients amb humitat superiors als 50% i amb cicles d'humectació-assecat. 
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Esquemes dels possibles processos: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Un cop el CO2 ha penetrat en el formigó, amb direcció a l'acer, i s'ha produït la 

despasivació del mateix, s'inicia la corrosió en presència de la humitat apareixen la 

primera fissuració. (Fig. C.1 i Fig. C.3) 

2. Es produeix la oxidació de l'acer, amb la formació de sals expansives que 

provoquen la ruptura de l'extrem de la peça. (Fig. C.2 i Fig. C.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.2 Carbonatació per ruptura 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.1 Carbonatació per fisura 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.4 Carbonatació per ruptura 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.3 Carbonatació per fisura 
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C.2. Clorurs 

Per a que es produeixi corrosió electroquímica es precís que es formi una pila galvànica amb 

un ànode, un càtode, un electròlit i oxigen. L'ànode i el càtode han d'estar connectat 

elèctricament   per que es produeixi el pas d'electrons. La corrosió en l'acer es produeix en 

l'ànode. Els àtoms del metall perden electrons al reaccionar amb el medi corrosiu. Els 

electrons perduts es consumeixen al càtode amb una reducció d'oxigen. les dues reaccions es 

troben estretament lligades per mitjà d'un moviments de ions al electròlit en el càtode i 

d'aquest a l'ànode.  

Per tant, la pila es forma amb un corrent que flueix de l'ànode al càtode en un sentit, pel 

metall, i torna en sentit oposat a través de l'electròlit. Els clorurs penetren a través de la xarxa 

porosa del formigó  i inicien les reaccions de corrosió per despasivació de la pel·lícula d'òxid 

que protegeix l'acer.  

Així es permet que l'acer entri en la dissolució afavorint el transport d'electrons entre l'ànode i 

el càtode. Tot i que l'aluminat tricàlcic de ciment fixa part dels ions clor, sobre tot si el 

formigó està fresc,  en el formigó endurit la quantitat de clorurs fixats es molt baixa. 

Els factors a considerar i les recomanacions són les mateixes que en el procés de carbonatació 

ja que un major grau de carbonatació del formigó facilita l'atac per clorurs. 

 

Esquema del procés:  

 

 

 

 

 

Fig. C.5 Atac per clorurs  
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En la corrosió per clorurs es produeix una corrosió per picadures, degut a que la pasivació es 

perd només en petites àrees de superfície. Això provoca una reducció local de la secció de 

l'armadura, a més de que el clor actua com accelerant de la corrosió del ferro. (Veure Fig. C.5)  

Exemple d'atac per clorurs en una construcció situada a la vora del mar en una zona rural (Fig. 

C.6): 

 

 

 

Fig. C.6 Bigues afectades pels clorurs  
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Conclusions 

Les tres parts que componen l'annex són extensions de la memòria de caràcter informatiu i 

il·lustratiu. L'annex A i l'annex C requereixen comentaris a banda ja que estan relacionats 

entre ells. 

Del primer annex referent a la normativa de l'època cal destacar que es conclou que l'edifici 

no pot tenir aluminosi, tal i com s'afirma a la memòria, perquè en la normativa vigent queda 

clar que, el ciment aluminós només es pot utilitzar en construccions especials sota estudi 

complementari que ha de rebre l'aprovació de l'autoritat pertinent. 

Finalment, de l'últim apartat, es conclou l'estreta relació que mostren els dos agents químics 

causants del deteriorament de l'estructura de l'edifici. Es dedueix la relació que guarden entre 

ells i les solucions a dur a terme per pal·liar i per prevenir el problema. Es recolza la 

factibilitat del resultat de l'estudi dut a terme per la consultoria d'estructures en l'edifici tenint 

en compte els les variables que envolten l'estructura. 
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