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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Formigons avançats

Alta resistència (HAR)

Justificació:
S’utilitzen en elements que hagin de resistir elevades compressions, sobretot en curtes edats. 
Ús: edificis gran alçada, elements que esperen elevats esforços de pretensat i prefabricació
Per definició normativa són els formigons amb fck > 50MPa. També es poden definir els formigons 
de molt alta resistència: fck > 90MPa i el formigons d’ultra alta resistència: fck > 125MPa 

Normalment utilitzen ciment tipus CEM I 42,5 R o CEM I 52,5 R, dosificant-lo fins a un màxim de 500kg/m3

(majors continguts de ciment solen causar una davallada en la resistència a compressió).
Qui aporta més resistència són els àrids, que han de provenir de trituració de roques d’alta resistència i no 
contenir fins.
S’aporta poca quantitat d’aigua, a/c pot arribar a estar per sota de 0,3.
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Formigons avançats

Alta resistència (HAR)

↑ciment i ↓a/c  Cal superplastificant per tenir suficient treballabilitat. Aquests additius també 
contribueixen a la resistència a compressió.

Contenen addicions de fum de sílice i/o cendres volants substituint els fins dels àrids.
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Formigons avançats

Alta resistència (HAR)

Comportament:
Alta resistència a curtes edats  ideals per prefabricació
Pocs porus molt bona durabilitat i resistència a agents agressius

Els formigons UHPC (Ultra High Performance Concrete) son en 
realitat un híbrid entre els formigons d’alta resistència i els 
formigons amb fibres. La nomenclatura correcta seria UHPFRC 
(Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete) i poden 
arribar als 200MPa de resistència a compressió i fins a 50MPa a 
flexotracció.
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Formigons avançats

Alta densitat

Són aquells amb densitats majors a 3000 kg/m3. 
Ús: llast o contrapès; protecció radiològica.

Habitualment es produeixen introduint àrids naturals d’alta densitat en la mescla. Si s’incorporen 
àrids artificials (acer, corindó) es pot arribar a densitats de 4500 kg/m3 . Cal que la trituració 
d’aquests àrids no generi fins.

El ciment sol ser CEM I o CEM II.

El principal inconvenient és la segregació dels àrids pesats, que es pot evitar amb una dosificació 
adequada de la secció sorra donant lloc a àrids en una matriu de morter enlloc d’àrids en pasta de 
ciment (formigó comú). 6
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Formigons avançats

Alta densitat

A igualtat de condicions proporcionen major resistència que els convencionals. 
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Formigons avançats

Lleugers (HLE)

Son aquells amb una densitat menor a 2000kg/m3. Poden arribar a 700kg/m3 (no estructurals). 
Presenten bones prestacions d’aïllament. 
Ús: Tancaments, recrescuts, rehabilitacions.

Es pot alleugerir un formigó utilitzant àrids més lleugers o bé introduint buits en la seva estructura 
a partir de gasificants o escumants (opció no prevista normativament en l’EHE-08).

L’Annex 16 de l’EHE-08 preveu el formigó lleuger estructural (HLE) en que una part dels àrids 
utilitzats són lleugers i té una densitat entre 1200kg/m3 i 2000kg/m3. Exclou explícitament els 
formigons cel·lulars resultants de l’aplicació d’airejants. 
L’Annex 16 de l’EHE-08 explicita com es modifiquen els diferents articles de l’EHE-08 per formigons 
amb àrids lleugers.
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Formigons avançats

Lleugers (HLE)

Els formigons amb àrids lleugers tenen major densitat 
fresca que els normals (saturació àrids) i cal preveure-ho de 
cara als encofrats i apuntalaments.

Tendeixen a la segregació i requereixen més energia de 
compactació. Són molt vulnerables a cicles de gel/desgel 
degut a la seva porositat.

Normalment els àrids lleugers són artificials (més 
homogeneïtat) i provenen d’argiles expandides.
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Formigons avançats

Reciclats (HR) 

Són els que utilitzen residus de formigó triturats com àrid gruixut (recomana <20% pes dels àrids 
gruixuts). 
Ús preferent en formigons no estructurals. Poden competir si hi ha falta d’àrid natural a la zona.

La norma en permet l’ús amb resistències resultants de fins a 40MPa i en cap cas per elements 
pretensats.

El formigó reciclat no pot ser especial no patològic.

L’Annex 15 de l’EHE-08 explicita com es modifiquen els diferents articles de l’EHE-08 per 
formigons amb àrids reciclats.
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Formigons avançats

Reciclats (HR) 

Els àrids reciclats poden aportar major quantitat de fins no 
reactius. En aquest cas, caldria compensar-ho amb un increment 
de la quantitat de ciment.

L’àrid reciclat també té major absorció d’aigua, amb el que 
caldrà augmentar l’aportació d’aigua respecte al formigó normal.

Si la substitució està acotada al 20% la EHE-08 indica que no 
s’alteren les propietats. Certes fonts indiquen disminucions de 
fins al 15% de resistència (sense indicar % d’àrid reciclat). 
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Formigons avançats

Amb fibres (HRF) 

Són els que incorporen fibres curtes, discretes i distribuïdes aleatòriament per millorar les 
propietats en fresc, a curtes edats o un cop endurits.
La EHE-08 només contempla l’ús de fibres no orientades en una quantitat no superior a 1,5% en 
volum i de materials limitats a l’acer, polímer o vidre.
Ús: paviments, formigó projectat, prefabricats.

El comportament del formigó amb fibres depèn de la dosificació i les propietats de les fibres:
• Longitud, diàmetre efectiu, esveltesa, forma
• Resistència a tracció

La contribució de les fibres s’avalua a través de l’energia de fractura:
12



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Formigons avançats

Amb fibres (HRF) 

Cal que la resistència quan la fissura s’obre 0,5mm sigui superior al 40% de la màxima i quan 
s’obre 2,5mm sigui encara del 20% per assegurar certa ductilitat i per tant la contribució a flexió.
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Formigons avançats

Amb fibres (HRF) 

Quan recobriment > 50mm cal posar “mallazo”  El podem estalviar si usem HRF

L’Annex 14 de l’EHE-08 explicita com es modifiquen els diferents articles de l’EHE-08 per 
formigons amb fibres.

Similar a l’HRF seria el fibrociment (“uralita”), sent un morter amb fibres d’amiant. 
14
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Formigons avançats

Autocompactants (HAC)

Són aquells que es compacten sota l’acció del propi pes de forma adequada sense requerir cap 
tipus de vibració ni altre mètode de compactació.
Ús: Geometries complicades, alta densitat d’armadura, dificultat de vibració.

S’elaboren augmentant la quantitat de fins (al voltant del 23% del pes del formigó, gràcies a 
l’addició de filler) i incorporant plastificants. La dosificació més comuna incorpora entre 350kg/m3 

i 500kg/m3de ciment i àrids gruixuts del rang 12-16mm.

A pesar que la relació a/c és l’habitual, l’augment de fins comporta una pèrdua de cohesió de la 
mescla pel que els plastificants resulten imprescindibles.
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Autocompactants (HAC)

La docilitat no es pot avaluar amb el con d’Abrams i cal 
recórrer a l’”slump flow”, l’embut en V o la caixa en L.

L’alt contingut en fins causa major retracció i augment de la 
temperatura de reacció. 

L’Annex 17 de l’EHE-08 explicita com es modifiquen els 
diferents articles de l’EHE-08 per formigons 
autocompactants.
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Autocompactants (HAC)
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Formigons avançats

Lunar

La idea (Larry A. Beyer, 1985) és poder 
construir infraestructures en entorns 
sense ciment.

Aquests “formigons” es basen en 
utilitzar “regolita” com a àrid i el 
ciment es podria fer in-situ a partir de 
la pols existent rica en calci. L’aigua 
també es produiria in situ a partir 
hidrogen i oxigen. L’aigua en el buit es 
sublima i per tant es plantejava la 
producció de blocs en entorn 
pressuritzat. 18
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Lunar

També s’ha estudiat el poder substituir el ciment per sofre obtenint resistències de l’ordre de 
30MPa sense aigua. El problema és mantenir temperatures baixes per evitar fusió de sofre.
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Formigons avançats

Artístic

No és pròpiament un tipus de formigó diferent sinó un tipus d’acabat que proporciona valor afegit.
Això inclou:
• Textures
• Colors
• Rentat
• Marcat motlle
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Formigons avançats

Activitat

Activitat A8.1. Selecciona dos tipus de formigó avançat i busca’n dades específiques. Prepara un 
test de 5 preguntes de Vertader/Fals per cada tipus de formigó. Planteja el test a la resta de 
l’alumnat. 
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