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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Ciment (Art.26 EHE-08)

Tipus:
• Comuns (UNE-EN 197-1)
• Baixa calor d'hidratació (<270J/g) i molt baixa (UNE-EN 14216)
• D’aluminat càlcic (UNE-EN 14647)
• De paleta (UNE-EN 413)

Ciments comuns:
Resistència (MPa): 32,5 42,5 52,5
Resistència inicial: R (alta) N (normal) L (baixa)
Addicions: S: Escòria alt forn D: fum sílice P: puzz. natural Q: puzz. natural calcinada

V: cendra volant silícia W: cend.volant calcària T: esquists calcinats L/LL: calcària3



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Ciment

Ciments comuns (cont.):
Segons composició:

CEM I: >95% clínquer
CEM II: 65-94% clínquer + addicions
CEM III: 5-64% clínquer + 36-95% escòries d’alt forn
CEM IV: 45-89% clínquer + 11-55% puzzolana
CEM V: clínquer + escòria + puzzolana

Nomenclatura varia segons tipus de ciment i tipus de composició (veure Nomenclatura_ciments a 
ATENEA)
P.ex: EN 197-1 CEM II /A-L 42,5 N
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Ciment 

Activitat A2.1
Escriu la nomenclatura dels següents ciments:
1. Ciment Pòrtland de resistència mínima 52,5MPa i alta resistència inicial

2. Ciment Pòrtland amb >20% de cendra volant silícia resistència mínima 42,5MPa i resistència inicial normal

3. Ciment Pòrtland amb <20% del conjunt de cendra volant calcària i fum de sílice amb resistència mínima 
32,5MPa i resistència inicial baixa

4. Ciment Pòrtland amb >80% d’escòries d’alt forn resistència mínima 32,5MPa i resistència inicial normal

5. Ciment d’aluminat de calci
5



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Ciment 

Activitat A2.1
Escriu la nomenclatura dels següents ciments:
1. Ciment Pòrtland de resistència mínima 52,5MPa i alta resistència inicial

EN 197-1 CEM I 52,5 R
2. Ciment Pòrtland amb >20% de cendra volant silícia resistència mínima 42,5MPa i resistència inicial normal

EN 197-1 CEM II / B-V 42,5 N
3. Ciment Pòrtland amb <20% del conjunt de cendra volant calcària i fum de sílice amb resistència mínima 
32,5MPa i resistència inicial baixa

EN 197-1 CEM II / A-M (D-W) 32,5 L
4. Ciment Pòrtland amb >80% d’escòries d’alt forn resistència mínima 32,5MPa i resistència inicial normal

EN 197-1 CEM III / C 32,5 N
5. Ciment d’aluminat de calci

UNE-EN 14647 CAC
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids (Art.28 EHE-08)

Varietat de naturaleses: C, calcària; S, silícia; G, granet; O, ofita; B, basalt; D, dolomítica; Q, traquita; I, 
fonolita; V, diversos; A, artificial; R, reciclado.
Varietat de formes de presentació: R, rodat; T, triturat; M, mescla.
Hi ha particularitats per àrids siderúrgics, lleugers i reciclats.

Limitacions granulometria:
• D/d ≥ 1,4 (D mida màxima, d mida mínima)
• D < min (0,8 distància horitzontal entre armadura “horitzontals” o entre armadura “horitzontals” i 

vora; 1,25 distància entre armadura “vertical” i vores; 0,25 mida mínima element)
• Limitació % de fins (<0,063mm) segons ús
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids 

Requeriments físic-mecànics:
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids

Requeriments químics:
• Clorurs
• Sulfats solubles
• Compostos de sofre
• Matèria orgànica
(↑Temps adormiment ↓Resistència)

• Estabilitat volumètrica escòries
• Reactivitat àlcali-àrid
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids 

Requeriments químics:
• Reactivitat àlcali-àrid
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids 

Designació
d/D – IL – N

d: Mida mínima àrid
D: Mida màxima àrid
IL: Presentació
N: Naturalesa
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Únic exigit en projecte



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids 

Exemple
Donada la següent secció transversal, quin és el diàmetre màxim de l’àrid que podem utilitzar (D)? 
Sabent el diàmetre màxim (D) quin és el límit superior per al diàmetre mínim (d)?
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids 

Activitat A2.2
Donades les següents seccions transversals, quin és el diàmetre màxim de l’àrid que podem utilitzar 
(D)? Sabent el diàmetre màxim (D) quin és el límit superior per al diàmetre mínim (d)?

La distància lliure entre armadures horitzontals és de 78,5mm
La distància lliure entre armadures horitzontals i vora és 43mm
La distància lliure entre cèrcols verticals i vora és de 35mm  1,25 · 35 = 43,8mm
La mida mínima de l’element és 200mm  0,25 · 200 = 50mm

Per tant, D = 32mm (discretització sèrie tamisos) 
Imposant la limitació de que D/d ≥ 1,4   d ≤ 22mm
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Mín és 0,8 · 43 = 34,4mm

34,4mm



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids 

Activitat A2.2
Donades les següents seccions transversals, quin és el diàmetre màxim de l’àrid que podem utilitzar 
(D)? Sabent el diàmetre màxim (D) quin és el límit superior per al diàmetre mínim (d)?
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Àrids 

Activitat A2.2
Donades les següents seccions transversals, quin és el diàmetre màxim de l’àrid que podem utilitzar 
(D)? Sabent el diàmetre màxim (D) quin és el límit superior per al diàmetre mínim (d)?

D = 20mm D = 22mm
d ≤ 14mm d ≤ 14mm
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Aigua (Art. 27 EHE-08) 

Que no afecti negativament propietats formigó. Limitació sobre pH, substàncies dissoltes, sulfats, 
clorur, hidrats de carboni, substància orgànica. Es pot utilitzar aigua marina si no hi ha armat. Es pot 
utilitzar aigua reciclada de la neteja de cubes formigonat. 

Addicions (Art. 30 EHE-08) 

Fum de sílice i cendres volants
Capacitat hidràulica. Substitució parcial del ciment.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Additius (Art. 29 EHE-08) 
<5% amb l’objectiu de modificar propietats en fresc o endurit
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Tipificació formigó (Art. 39.2 EHE-08) 

T – R / C / TM / A

T: tipus, HM (massa), HA (armat) i HP (pretensat)
R: resistència característica a compressió en MPa; 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
C: consistència; S (seca), P (plàstica), B (blanda), F (fluida) i L (líquida)
TM: mida màxima àrid
A: ambient d’exposició (Art. 8.2.1 EHE-08, taules 8.2.2, 8.2.3a i 8.2.3b. Veure Tema 3)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Tipificació formigó (Art. 39.2 EHE-08) 

Activitat A2.3
Tipifica els següents formigons:
a) Formigó en massa de resistència característica 20MPa, consistència plàstica, mida màxima de

l’àrid 20mm en ambient d’exposició A = IIa
b) Formigó armat de resistència característica 40MPa, consistència fluida, mida màxima de l’àrid

16mm en ambient d’exposició A = IIIb
c) Formigó armat de resistència característica 35MPa, consistència seca, mida màxima de l’àrid

10mm en ambient d’exposició A = IIb
d) Formigó pretensat de resistència característica 70MPa, consistència tova, mida màxima de l’àrid

12mm en ambient d’exposició A = Qb

T – R / C / TM / A 19



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures passives (Art.32 EHE-08)
BARRES
Són barres corrugades de diàmetre (mm): 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40
Acer habitual B400S, B500S o amb més ductilitat B400SD i B500SD (assaig de fatiga UNE-EN ISO 
15630-1 i UNE 36065 EX)
S’ha d’assaig capacitat de doblegat-desdoblegat (UNE-EN ISO 15630-1)
S’ha d’assegurar adherència en base a assaig de flexió o geometria de les corrugues.

FILFERROS
Poden ser llisos o corrugats, de diàmetre (mm): 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 –
10 – 11 – 12 – 14 – 16
Acer B400T o B500T, de baixa ductilitat
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures passives (Art.32 EHE-08)
Armadura: AP + tipus acer. 

p.ex: AP500S
Malla electrosoldada: ME + tipus acer. Filferros o barres unides en forma de graella electrosoldada

p.ex: ME500SD
Armadura bàsica electrosoldada: AB + tipus acer. Filferros o barres units en forma de gelosia 
electrosoldada

p.ex: AB400T

Armadura elaborada (barres tallades i doblegades) vs. ferralla armada (armadures lligades/soldades)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures passives (Art.32 EHE-08)

BARRES FILFERROS MALLA ELECTROSOLDADA
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures passives (Art.32 EHE-08)
FERRALLA
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures actives (Art.34 EHE-08)
Filferro de pretesat. Secció massissa. Llis o grafilat

Cordó de pretesat. Conjunt de filferros de pretesat, enrotllats helicoïdalment

Tendó. Conjunt d’armadures paral·leles de pretesat dins d’un únic conducte. p.ex. Conjunt de cordons.

Barres de pretesat. Secció massissa. Recta. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures actives (Art.34 EHE-08)

Filferro Cordó Tendó Barres
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures actives (Art.34 EHE-08)
En relació a l’acer, els fabricants han de garantir:
• Tensió màxima a tracció (fmáx)
• Límit elàstic (fy)
• Allargament a càrrega màxima (εmáx)
• Mòdul elàstic (Es)
• Relaxació armadures actives (Art. 38.9 EHE-08)

• Resistència a fatiga (Art. 38.10 EHE-08)
• Susceptibilitat a la corrosió sota tensió 26



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures actives (Art.34 EHE-08)
Filferros

fy està entre el 85% i el 95% de la fmáx
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures actives (Art.34 EHE-08)
Cordons

• En post-tesat poden anar dins de 
beines, que poden injectar-se o no
amb abeurada adherent (Art 35.4.2)
o injecció antiadherent

fy està entre el 88% i el 95% de la fmáx 28



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures actives (Art.34 EHE-08)
Beines i injecció
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Acer (Art. 32-35 EHE-08)

Armadures actives (Art.34 EHE-08)
Barres

fy està entre el 75% i el 90% de la fmáx

fmáx ≥ 980 MPa
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Propietats per a projecte

Formigó (Art. 39 EHE-08)
fck resistència a compressió característica
fct,m resistència a tracció mitjana i característica (fct,k)

fct,m,fl resistència mitjana a flexotracció

Resistències de càlcul a compressió i tracció

on αcc = αct = 1
Mòdul de deformació lineal secant a 28 dies (si σ < 0,4fcm) 31



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Propietats per a projecte

Formigó (Art. 39 EHE-08)
Equació constitutiva. Opció 1. Paràbola-rectangle

εc0 = 0,002 si fck ≤ 50MPa
εcu = 0,0035 si fck ≤ 50MPa
n = 2 (exponent paràbola) si fck ≤ 50MPa
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Propietats per a projecte

Activitat A2.4
Donat un formigó armat de resistència característica a compressió de 45MPa, per a un element de 
400mm de cantell es demana calcular-ne:
• Resistència a compressió mitjana (fcm)
• Resistència a tracció mitjana (fct,m) i característica (fct,k)
• Resistència mitjana a flexiotracció (fct,m,fl)
• Resistències de càlcul a compressió (fcd) i tracció (fctd) per a sol·licitacions persistents
• Mòdul de deformació si està sotmès a una tensió de 20MPa
• Tensió per a una deformació de 0,0018 assumint una equació constitutiva paràbola-rectangle
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Propietats per a projecte

Activitat A2.4
Donat un formigó armat de resistència característica a compressió de 45MPa, per a un element de 
400mm de cantell es demana calcular-ne:
• Resistència a compressió mitjana (fcm)  45+8 = 53MPa
• Resistència a tracció mitjana (fct,m) i característica (fct,k)  fct,m = 3,8MPa fct,k = 2,7MPa
• Resistència mitjana a flexiotracció (fct,m,fl)  4,6MPa
• Resistències de càlcul a compressió (fcd) i tracció (fctd) per sol. persistents  30MPa i 1,8MPa
• Mòdul de deformació si està sotmès a una tensió de 20MPa  Tensió <0,4fcm 31,9 GPa
• Tensió per a una def. de 0,018 assumint una equació constitutiva paràbola-rectangle  29,7MPa
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Propietats per a projecte

Formigó (Art. 39 EHE-08)
Equació constitutiva. Opció 2. Rectangle
Tensió de valor fcd en una alçada de 0,8x On x és la posició de l’eix neutre (deformació normal nul·la)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Materials per a les Estructures de Formigó

Propietats per a projecte

Acer (Art. 38 EHE-08)
Armadures passives. Equació constitutiva bilineal. εmax = 0,01 
La resistència (fyd) de càlcul serà 
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