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Formigó

Descripció

Reflexionem sobre el que ja sabem...
• Què és el formigó?
• Per a què s’utilitza?
• Quins tipus de formigó coneixes?
• Perquè formigó?
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Formigó

Descripció

Què és el formigó?

 El formigó és un material compost format per un aglomerant, àrids, aigua i additius.

 El més estès és el formigó de ciment Portland, però es poden utilitzar altres aglomerants: calç, 
mescles asfàltiques, cendres volants, puzzolanes, etc..

 Durant el seu desenvolupament es va anomenar pedra artificial.
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Formigó

Descripció

Per a què s’utilitza el formigó?
 S’utilitza per fabricar elements resistents a esforços de compressió amb la morfologia desitjada.

Túnel amb dovelles de formigó. 
Pont de formigó posttesat 5
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Formigó

Descripció

Per a què s’utilitza el formigó?
 S’utilitza per fabricar elements resistents a esforços de compressió amb la morfologia desitjada.

Torre Espacio. Madrid Hipódromo Zarzuela. Eduardo Torroja 6
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Formigó

Descripció

Per a què s’utilitza el formigó?
 S’utilitza per fabricar elements resistents a esforços de compressió amb la morfologia desitjada.

Nau industrial d’elements prefabricats de formigó Hangar per a zepelins. Freyssinet
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Formigó

Descripció

Tipus de formigó
 Trobem formigó en massa, formigó armat, formigó pretesat i posttesat. A part, formigons 

avançats: lleugers, pesats, amb fibres, autonivellants, d’alta resistència, blancs, microformigons, 
artístics, lunars, etc.

Escullera de formigó en massa Ús de formigó autocompactant
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Formigó

Descripció

Perquè formigó?

 Baix cost
 Modelable
 Manteniment fàcil
 Resistent al foc
 Possibilitat de prefabricació
 Fàcil posta en obra
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

Egipcis utilitzaven òxid de calç com aglomerant

Íbers utilitzaven guix com aglomerant (Sulfat càlcic)

Grecs van heretar el coneixement dels egipcis

Romans. Durant l’època de la República van desenvolupar l’opus caementicium (formigó romà: terra 
volcànica de Puzzoli + sorra + grava + calç) amb propietats hidràuliques  Ús en infraestructures 
marítimes i hidràuliques.
És el primer material compost produït amb tècniques “industrials”

Forn de calç
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

Romans

Panteó d’Agrippa. Roma Cesárea Marítima
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

Romans

Aqüeducte Romà de Mérida Pont Romà. Córdoba
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

Edat Mitjana
Desapareix el formigó i es torna a construir amb pedra. Optimització del disseny formal d’acord amb 
les propietats de la construcció amb pedra.

Romànic. Taüll Gòtic. Catedral de Girona Renaixentista. Sta. Maria de Fiore
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

s.XVI-s.XIX. Del desenvolupament de les ciències a l’aparició del formigó 
de ciment Portland

Per a la construcció del far d’Eddyston, John Smeaton (1724-1792) va 
estudiar el formigó romà i es va fer portar argila puzzolànica d’Itàlia, 
aconseguint un aglomerant hidràulic que li va permetre construir 
l’estructura que va entrar en funcionament el 1759.

Far d’Eddystone. SmeatonJohn Smeaton
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

s.XVI-s.XIX. Del desenvolupament de les ciències a l’aparició del formigó de ciment Portland

Més endavant, Louis Vicat (1786-1861) va desenvolupar el primer procediment per obtenir ciment 
artificial (similar a l’actual ciment ràpid) amb propietats hidràuliques: apagar la calç (CaO
Ca(OH)2), barrejar-la amb argila i aigua, deixar assecar al sol i coure en forn. 

Louis Vicat Pont de Souillac. Fonaments de Formigó. Vicat 15
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

s.XVI-s.XIX. Del desenvolupament de les ciències a l’aparició del formigó de ciment Portland

Joseph Aspdin (1786-1861) va patentar (1824) un ciment que per la seva coloració y la resistència 
del formigó resultant recordava a la pedra natural de Portland. Procediment de clinkerització: 80% 
calcària + 20% argila + guix triturat i mesclat en cru, posteriorment cuit, refredat i polvoritzat.

Cantera de pedra a Portland Forns de producció de ciment Portland a Anglaterra. S XIX 16
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

s.XIX-s.XX. Ferrociment
Les primeres realitzacions es van emmarcar en el que ara es coneix com ferrociment:
Joseph-Louis Lambot (1814-1887) va fabricar una barca de ferrociment (1848).
Joseph Monier (1823-1906) va fabricar y patentar jardineres de ferrociment. Va ser el primer a 
teoritzar sobre l’aportació del ferro en el ciment.

Barca de Lambot Jardineres de Monier
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

s.XIX-s.XX. Del ferrociment al Formigó Armat

François Hennebique (1842-1921) va estendre l’ús del formigó armat en la construcció
Els primers apunts i cursos de formigó armat apareixen a l’inici del s.XX (Charles Rabut)

Pont de Camille de Hogues Grand Palais París. Construït amb el sistema Hennebique
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

1910-1940. L’època clàssica del Formigó Armat

Es comença a confiar en la resistència a tracció de l’armadura i es desenvolupen elements a flexió 
que trenquen amb la configuració 100% compressiva anterior.
Eugène Freyssinet (1879-1962), Eduardo Torroja (1899-1961) i Robert Maillart (1872-1940) són 
exemples de l’època. 

Viga recta proposada per Freyssinet Mercat d’Algeciras. Torroja Pont de Salginatobel. Maillart
19



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Formigó

Història. Evolució del material i estructures

1910-1940. L’època clàssica del Formigó Armat

I es teoritza sobre el model de comportament del formigó armat.
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

A partir de 1941. Formigó tesat
La precompressió del formigó (idea que es remunta mínim a 1886, Henry Jackson) permet 
optimitzar seccions, augmentar llums. Canvia la forma de construir. Patent Freyssinet (1928).

Terminal Le Havre. 1935. Fonaments pretesats. Freyssinet Pont de Luzancy. 1941. Freyssinet
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Formigó

Història. Evolució del material i estructures

A partir de 1945. Formigó prefabricat
A pesar d’existir realitzacions anteriors, la industrialització de les estructures de formigó agafa 
volada amb la reconstrucció d’Europa passada la IIGM. 
Actualment molt focalitzat a elements concrets (pilars, lloses, bigues), naus industrials i dovelles.

Békásmegyer. Budapset. Dovelles de pont prefabricades Nau prefabricada de formigó
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Formigó

Procés de presa (hidratació) i enduriment
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Formigó

Procés de presa (adormiment) i enduriment

Adormiment (presa, “fraguado”): reacció inicial del ciment amb l’aigua per la que es genera calor y es 
perd la plasticitat de l’abeurada/morter/formigó.
Enduriment: procés a mig-llarg termini pel que continua el procés d’hidratació del ciment dotant la 
mescla de major rigidesa i resistència

Pasta de ciment
Morter/formigó 24
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Formigó

Descripció química
La composició química del ciment és bàsicament òxid de calci (CaO = C 65%), de silici (SiO2 = S 20%), 
d’alumini (Al2O3 = A 5%) i de ferro (Fe2O3 = F 4%), que es presenta com silicat tricàlcic (3CaO·SiO2 = 
C3S), silicat dicàlcic (2CaO·SiO2 = C2S), aluminat tricàlcic (3CaO· Al2O3 = C3A) i aluminoferrit tetracàlcic
(4CaO·Al2O3·Fe2O3 = C4AF). S’afegeix guix (CSH2). En aquesta nova notació l’aigua és representa per H.

El primer compost a hidratar-se és l’aluminat tricàlcic (C3A) que dona C4AH13 y C2AH8 desprèn molta 
calor i fa perdre ràpidament viscositat (fonamental pel ciment aluminós i l’acceleració de la 
prefabricació). Aquesta reacció es limita amb l’addició del guix: C3A + CSH2 +H  C3A.S.32H formant 
ettringita que recobreix els C3A i en limita la hidratació.

El procés per adquirir resistència esdevé de la hidratació dels silicats de calci donant compostos C-S-H 
que donen lloc a una fase tipus gel que en hores agafa rigidesa. 

Veure: https://civilgeeks.com/2010/11/10/%C2%BFporque-la-quimica-interesa-en-el-hormigon/ 25

https://civilgeeks.com/2010/11/10/%C2%BFporque-la-quimica-interesa-en-el-hormigon/


ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Formigó

Propietats físiques i mecàniques
1) Del formigó fresc (UNE-EN 12350)

Densitat (aire oclòs)
Reologia  Docilitat/Consistència  Assentament en el con d’Abrams (UNE-EN 12350-2)
Temps d’amassat i temps de vibrat
Segregació

EHE-08 Art. 31.5
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Formigó

Propietats físiques i mecàniques

2) Durant la presa
Temps de presa: 2h habitual
Temps d’enduriment: a les 24/48h té 50% resistència
Retracció

3) Del formigó endurit
Porositat (depèn molt a/c)
Densitat  lleuger (<2000kg/m3), en massa, armat (2500kg/m3) i pesat
Resistència a compressió (tipificada 20-30-35-40-45-50)
Rigidesa (20-30GPa)
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Formigó

Propietats físiques i mecàniques

3) Del formigó endurit
Segons EHE...
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Formigó

Propietats físiques i mecàniques

3) Del formigó endurit
Segons EHE...
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Formigó

Propietats físiques i mecàniques

3) Del formigó endurit
Resistència a tracció
Resistència a flexió
Presenta fractura fràgil
Té fluència (Art. 39.8 EHE-08)

Fatiga (https://www.youtube.com/playlist?list=PLprLQ02OBaZpHn6j6_mB4XedZeZenS0xk)
Coeficient de Poisson = 0,2
Coeficient de dilatació tèrmica = 10-5
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Formigó

Activitat A1
1. Llistar els tipus de formigons existents i fer-ne una breu (140 caràcters) descripció de cadascun.
2. Quin és el preu del formigó? Ensacat? Posat en obra? Cerca i resumeix la informació.
3. Està molt clar que els romans van estendre l’ús del formigó, però pots cercar, citar i descriure 
breument algun document que doni suport a la possibilitat de l’ús de formigons per part de les 
civilitzacions egípcies, iberes i gregues?
4. Llista el nom de 3 persones que hagin contribuït al desenvolupament de les estructures de formigó 
i indica l’avenç corresponent. Ara repeteix l’exercici, però específicament amb 3 dones.
5. Descriu amb detall el procediment actual d’obtenció del clínquer.
6. Com “mesuraries” de forma indirecta el procés d’hidratació del ciment?
7. Llista i descriu en una línia els assaigs sobre el formigó fresc de la norma UNE-EN 12350
8. Cerca la norma o les normes que regulin els assaigs físico-mecànics sobre el formigó endurit a 
Espanya. Relaciona’n el títol amb la propietat assajada. (aenor.com/Buscador)
9. Descarregar-se la EHE-08 31
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