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UTILITZACIÓ DELS ASSAIGS 
NO DESTRUCTIUS EN L’AVALUACIÓ 
DEL GRAU D’AFECTACIÓ D’UNA 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
DESPRÉS D’UN INCENDI 
(PRIMERA PART) 

El formigó armat és un dels mate-
rials més utilitzats en la construc-
ció d’estructures tant residencials 
com industrials o civils; per tant, 
és molt important conèixer-ne i 
avaluar-ne el comportament da-
vant del foc.

El formigó és un material amb una 
resistència acceptable a altes tem-
peratures, en comparació amb al-
tres materials utilitzats en la cons-
trucció (acer, fusta...). Això permet 
utilitzar-lo en estructures sense cap 
protecció addicional, però l’exposi-
ció a temperatures elevades durant 
un temps més o menys prolongat 
pot produir alteracions fisicoquími-
ques en els seus components ma-
terials i afectar la seguretat estruc-
tural. En cas d’incendi, doncs, una 
vegada extingit s’ha d’identificar la 
magnitud del dany causat en els 
elements estructurals. Cal definir 
quines són les zones més afecta-
des i, en la mesura del possible, el 
seu grau d’afectació, ja que cal de-
finir l’estratègia per a la reparació o, 
si cal, la demolició.

La baixa difusivitat tèrmica del for-
migó és una garantia per a la lenta 
propagació del foc i de les trans-
formacions químiques dels seus 
components. Aquests canvis de 

temperatura provoquen tensions 
mecàniques en la massa del formi-
gó, les quals afavoreixen l’aparició 
de fissures i de transformacions 
internes que afecten la resistència 
tant en l’escalfament com durant 
el refredament (que recordem que 
generalment realitzen els bombers 
mitjançant aigua). 

Això afecta especialment les ca-
pes més exteriors de l’estructura. 
La deshidratació de la barreja amb 
l’evaporació de l’aigua produeix 
grans tensions dins dels porus, 
amb risc de produire-se la ruptura 
o desprendiment de les capes més 
exteriors i deixant les armadures 
més exposades.

La pèrdua de les capacitats mecà-
niques de l’estructura i les transfor-
macions experimentades es poden 
identificar al laboratori, però són 
difícils d’avaluar en ambients reals 
ja que els factors són múltiples i va-
riables i no es pot saber amb exac-
titud quina és la temperatura real 
assolida a la superfície i a l’interior 
de l’element, la durada, el temps 
de refredament, la temperatura de 
l’aigua utilitzada per apagar l’incen-
di i la seva pressió, etc., juntament 
amb una distribució irregular dels 
efectes.
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Per tant, amb la finalitat d’avaluar 
l’estructura i, així, conèixer-ne el 
grau d’afectació i conservar-la, re-
parar-la o enderrocar-la, cal conèi-
xer, a banda de la degradació exte-
rior, l’estat en què es troba la part 
més interna del formigó —no tan 
afectada directament pel foc— i, si 
és possible, fins a quina profundi-
tat ha quedat afectada la secció de 
formigó.

Davant la inexistència d’un pro-
tocol d’anàlisi clarament definit, i 
degut a la diversitat de situacions 
i, en alguns casos, a la rapidesa 
amb què s’han de prendre les deci-
sions, s’intenta trobar una resposta 
utilitzant simultàniament diferents 
assaigs no destructius juntament 
amb l’extracció de mostres testi-
moni del formigó, tant de les zones 
afectades com de les no afectades, 
per tal de comparar-les i acotar 
les zones més afectades i el grau 
d’afectació.

A part de fer una inspecció visual 
per localitzar lesions i fissures, és 
fonamental determinar el punt d’ini-
ci del foc, el combustible i la durada 
aproximada. Aquests paràmetres 
ens ajudaran a fer la diagnosi de 
l’estat de l’estructura.

Els assaigs no destructius utilitzats 
són la determinació de la veloci-
tat de transmissió del so mitjan-

Pilar de formigó d’una nau industrial 
afectada pel foc. 
FONT: Laboratori del Centre d’Estudis 
de la Construcció i Anàlisi de Materials 
(CECAM).

1 En obra, és molt important netejar curo-
sament les zones afectades, ja que solen 
estar cobertes d’una capa de fum negre, 
restes de pintura o revestiment que en 
dificulten l’observació.

2 A partir de 500°C cal tenir en compte 
l’alteració de les propietats mecàniques 
de l’armat, sobretot en prefabricats.

çant impulsos ultrasònics UNE-EN 
12504-4:2006 i la determinació 
de l’índex de rebot mitjançant un 
escleròmetre o martell Hummer 
UNE-EN 12504-2:2013. Pot ser de 
gran utilitat realitzar escàners amb 
la finalitat de determinar la posició 
i profunditat de l’armat, i determi-
nar la profunditat de carbonatació 
in situ mitjançant un trepant i una 
solució de fenolftaleïna a l’1 % d’al-
cohol etílic.

L’extracció de provetes testimoni 
ens permet, a part d’analitzar visu-
alment la secció de formigó, verifi-
car la profunditat de carbonatació i 
analitzar l’alteració soferta a la bar-
reja amb la difracció, mitjançant Rx, 
dels àrids o de la pasta de ciment, 
i més comunament, la resistència a 
compressió. Ara bé, no sempre és 
possible i el nombre de mostres és 
limitat. La utilització aïllada d’un sol 
dels assaigs esmentats no ofereix 
garanties fiables de l’estat de l’es-
tructura.

Segons la temperatura a què s’ha-
gi arribat, s’associen al formigó 
una sèrie de danys, patologies o 
seqüeles i també uns canvis en la 
textura o superfície i en el color o 
tonalitat.

En la majoria de les publicacions 
s’estableixen els valors i transfor-
macions següents:

 
Temperatura Reacció experimentada Patologia observada o 

efecte 
Color de la superfície1 

 T <200°C Pèrdua de l’aigua capil·lar  No hi ha modificacions 
estructurals. 
No hi ha efectes sobre la 
resistència. 

Sense canvis. 

200°C T 300°C A més pèrdua de l’aigua del 
ciment 

Apareixen fissures 
superficials. 

Coloració rosada deguda 
als canvis experimentats 
pels compostos de ferro 

400°C T 600°C Despreniment de la calç 
viva a partir de l’hidròxid 
càlcic d’hidratació dels 
silicats 

Quan el formigó es refreda, 
les seves propietats 
mecàniques poden 
disminuir en funció del 
mètode utilitzat per extingir 
l’incendi i de les tensions 
estructurals a què està 
sotmès.* 

Color vermellós 

600°C T 950°C Expansió dels àrids deguda 
als diferents coeficients de 
dilatació, i aparició de la 
disgregació 

S’ha perdut l’aigua 
intersticial i el formigó es 
torna porós. 
Pèrdua de resistència entre 
un 60 % i un 90 %. 
Necessitat de substitució 
per garantir la seguretat 

Color gris clar 

950°C T 1.200°C Destrucció de la massa de 
formigó 

El formigó ha perdut totes 
les seves característiques 
mecàniques. 

Color groguenc blanquinós 

1 En obra, és molt important netejar curosament les zones afectades, ja que solen estar cobertes d’una capa de fum 
negre, restes de pintura o revestiment que en dificulten l’observació. 

* A partir de 500°C cal tenir en compte l’alteració de les propietats mecàniques de l’armat, sobretot en prefabricats. 

 
 
La profunditat de carbonatació 
 
Generalment, amb els anys de servei, el formigó presenta, ja d’entrada, una profunditat de 
carbonatació variable segons el tipus, l’acabat i el recobriment. L’elevada temperatura assolida 
en un incendi afecta la profunditat de carbonatació de la manera següent: 
 

L’hidròxid de calci existent en la composició del formigó perd aigua i es converteix en 
òxid càlcic: Ca(OH)2 → CaO + H2O 

 
L’hidròxid càlcic actua com a element passivant i protegeix l’armadura de l’oxidació. Per tant, la 
profunditat de carbonatació del formigó després d’un incendi és una eina que ens indica fins a 
quin punt l’armadura del formigó ha quedat més exposada a patir corrosió o pot haver quedat 
malmesa i, per tant, pot perdre les seves característiques mecàniques i físiques. 
 
El mitjà per apagar l’incendi sol ser l’aigua. Aquesta aigua reacciona amb l’òxid càlcic i 
recupera així part de l’aigua perduda, i pot tornar a formar-se hidròxid de calci. Ara bé, si la 
temperatura inicial és molt sobtada, per exemple per la presència de consumibles molt 
inflamables o la utilització d’altres mitjans per apagar el foc, aquesta transformació no es pot 
produir i el formigó queda afectat per la carbonatació. 
 
 
L’armat del formigó 
 
En el formigó armat cal tenir present el procés d’escalfament sofert per l’armat durant l’incendi i 
el refredament brusc durant les tasques d’extinció per l’acció de l’aigua dels bombers. 
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La profunditat de carbonatació

Generalment, amb els anys de 
servei, el formigó presenta, ja 
d’entrada, una profunditat de car-
bonatació variable segons el tipus, 
l’acabat i el recobriment. L’elevada 
temperatura assolida en un incen-
di afecta la profunditat de carbo-
natació de la manera següent:

L’hidròxid de calci existent en la 
composició del formigó perd ai-
gua i es converteix en òxid càlcic: 
Ca(OH)2 → CaO + H2O

L’hidròxid càlcic actua com a ele-
ment passivant i protegeix l’arma-
dura de l’oxidació. Per tant, la pro-
funditat de carbonatació del for-
migó després d’un incendi és una 
eina que ens indica fins a quin punt 
l’armadura del formigó ha quedat 
més exposada a patir corrosió o 
pot haver quedat malmesa i, per 
tant, pot perdre les seves caracte-
rístiques mecàniques i físiques.

El mitjà per apagar l’incendi sol ser 
l’aigua. Aquesta aigua reacciona 
amb l’òxid càlcic i recupera així part 
de l’aigua perduda, i pot tornar a 
formar-se hidròxid de calci. Ara bé, 
si la temperatura inicial és molt sob-
tada, per exemple per la presència 
de consumibles molt inflamables 
o la utilització d’altres mitjans per 
apagar el foc, aquesta transforma-
ció no es pot produir i el formigó 
queda afectat per la carbonatació.

L’armat del formigó

En el formigó armat cal tenir pre-
sent el procés d’escalfament sofert 
per l’armat durant l’incendi i el re-
fredament brusc durant les tasques 
d’extinció per l’acció de l’aigua 
dels bombers.

El recobriment de l’armat, el ti-
pus, el diàmetre, la disposició i la 
quantia poden ser decisius a l’hora 
de transmetre la calor i, al mateix 
temps, afectar l’estructura.

La posició de l’armadura és molt 
important, poden quedar al des-
cobert degut al despreniment de la 
capa o part de la capa de recobri-
ment; per tant, cal tenir en compte 
que, pel procés d’escalfament-re-
fredament, poden haver sofert can-
vis en l’estructura interna i quedar 
fragilitzades.

Si el formigó no tenia lesions prè-
vies, durant l’incendi la dilatació 
del formigó i de l’acer són simi-
lars. Però si el formigó de l’estruc-
tura no estava en perfectes con-
dicions, com que la conductivitat 
tèrmica de l’acer és molt superi-
or a la del formigó, l’armat i, per 
defecte, l’estructura, resten molt 
més afectats.

Al marge esquerre podem veure 
unes fotografies en detall d’un tes-
timoni extret en un forjat afectat pel 
foc. 

A la fotografia 2, podem veure, la 
part superior del forjat no afectat 
directament pel foc i a la fotogra-
fia 3, la part inferior del testimoni, 
l’afectada directament pel foc. A 
la fotografia 2, de la part superior 
del testimoni, s’aprecia el vibrat 
defectuós a la zona situada imme-
diatament a sota de l’armadura i la 
profunditat de carbonatació (color 
púrpura). A la fotografia corres-
ponent a la cara inferior del forjat, 
fotografia 3, es veuen les fissures 
de sobre de l’armadura a la zona 
adjacent a l’afectada directament 
pel foc. La part de sota de l’arma-
dura a aquesta zona s’ha després 
per efecte del foc.

El més probable és que aquestes 
fissures de la part inferior es produ-
ïssin durant el sinistre.

En aquest cas, per realitzar l’assaig 
a compressió es va tallar el testi-
moni per la zona central entre les 
dues capes d’armat. L’assaig a 
compressió no indica realment si el 
formigó ha estat afectat pel foc, ja 
que cal tallar el testimoni i eliminar 
els extrems on hi ha l’armadura. La 
zona que s’assaja, la part central, 
és precisament la zona de la mos-
tra menys afectada.

Això explica que un testimoni apa-
rentment malmès pels extrems 
i afectat pel foc, si la part central 
està ben vibrada i el formigó està 
ben dosificat i compactat, pugui 
donar una resistència superior a un 
formigó no afectat pel foc a la ma-
teixa obra. 

En aquest cas, a la vista dels resul-
tats i de l’aspecte del formigó de 
les mostres extretes, es va consi-
derar que la part afectada pel foc 
era només a la zona inferior del for-
jat en uns 12 cm de profunditat.

1. Testimoni de formigó d’un forjat afectat 
pel foc a la cara inferior (dreta). 
FONT: laboratori CECAM.

2. Detall de la part superior del testimoni.
FONT: laboratori CECAM.

3. Detall de la part inferior del testimoni. 
Zona afectada pel foc.
FONT: laboratori CECAM.
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L’acer de l’armat

En aquest cas, també es va assa-
jar a tracció i es van analitzar al mi-
croscopi barres afectades pel foc 
que havien perdut el recobriment 
de formigó, situades a l’armat in-
ferior del forjat.

S’adjunten els resultats de l’assaig 
a tracció i l’anàlisi microgràfica de 
la barra d’acer.

Resultats de l’assaig a tracció 
segons UNE 36065:2011, UNE 
36068:2011, UNE-EN 10080:2006 
i UNE-EN ISO 15630-1:2011.

La mostra assajada no compleix 
les condicions d’acceptació de la 
Taula 32.2a de l’EHE, als apartats 
límit elàstic (≥ 500 N/mm2), càrrega 
de ruptura (≥575 N/mm2) i relació 
fs/fy (1.15≤fs/fy≤1.35) per a un acer 
B-500 SD.

Referent a l’anàlisi de detall de la 
barra, mitjançant l’observació d’un 
tall al microscopi podem veure, 
a la pàgina següent, una còpia 
de l’anàlisi realitzada al laborato-
ri BOSE (Bureau de Organización 
Saldadura y Ensayos, S.L.). 

Barra d’acer B-500 SD afectada 
pel foc. 
FONT: laboratori CECAM.

Gràfic 1. Gràfic de l’assaig a tracció. 
FONT: laboratori CECAM.

 
Resultats de l’assaig a tracció segons UNE 36065:2011, UNE 36068:2011, UNE-EN 10080:2006 
i UNE-EN ISO 15630-1:2011 
 

 
 

Gràfic 1. Gràfic de l’assaig a tracció. FONT: laboratori CECAM. 
 
 
La mostra assajada no compleix les condicions d’acceptació de la Taula 32.2a de l’EHE, als 
apartats límit elàstic (≥ 500 N/mm2), càrrega de ruptura (≥575 N/mm2) i relació fs/fy 
(1.15≤fs/fy≤1.35) per a un acer B-500 SD. 
 
Referent a l’anàlisi de detall de la barra, mitjançant l’observació d’un tall al microscopi podem 
veure, a la pàgina següent, una còpia de l’anàlisi realitzada al laboratori BOSE (Bureau de 
Organización Saldadura y Ensayos, S.L.). 
  

Tipus d'acer : B-500 SD
Envelliment proveta: Condicions segons norma

CONDICIONS D'ASSAIG ISO 6892-1:2009 B Forma d'adreçat: Manual/Màquina/No Aplica

0-10 T         Classe 0,5 0-100 T       Classe 1
0-2 T     Classe 1 0-20 T Classe 0,5

DIAM. Agt
(mm) Lag (%)

20 118.9 19.2

CONTROLS  C0016/E

314.2

Rp 0,2 :

CONDICIONS DE RECEPCIÓ DE LA MOSTRA
a l'obra

REF. SECCIONS (mm²)

Recollida pel Laboratori
Entregada pel Peticionari

Lo :
Lu :

Allargamet de ruptura relació en % sobre base de 5 diàmetres.

Longitut entre punts després de la ruptura en la zona de ruptrua (mm).

Resistència a la tracció.

Lag: Longitud entre punts després de la ruptura fora de la zona de ruptura (mm).

Rm :

1.62
LoPET.

352
(%)

LÍMIT ELÀSTIC (Rp0,2)

27.6312.4 100.0 127.6 110.4 178.5 568

LONG. PES
(cm) (g) Lu KNNominal Equival. Rm/Rp0,2KN (MPa)(MPa)

R. TRACCIÓ (Rm) A

EQUIP PREMSA DE TRACCIÓ  Classe segons ISO 7500
Escala

Longitut inicial entre punts (mm).

1 Mpa=1 N/mm2=10,2 Kp/cm2

SUPZECAR PC 100 E3 258M-003
M-868 Escala

Agt: Percentatge total d'allargament sota càrrega màxima

70.4 1726.3

A :

Límit elástic convencional al 0,2%

Georgina Rufo Subietas  8/10/2019 11:04
Comentario [1]: Hauria de remetre a algún 
document, ja que si no la información sembla 
incompleta atès que mai abans no s’ha parlat 
de l’EHE ni d’aquesta taula. 
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Procediment per a l’anàlisi de 
l’estat de l’estructura i dades a 
prendre in situ

Per tal de determinar el grau 
d’afectació de l’estructura, i amb 
la finalitat de poder redactar un 
projecte de reconstrucció, se se-
gueixen els següents passos:

a) Intentar obtenir sempre la mà-
xima informació sobre l’estructura 
amb dades del projecte: plànols, 
any de construcció, tipus de formi-
gó, ús de l’edifici, etc.

b) Recollir tota la informació pos-
sible sobre les causes del sinistre: 
origen, matèria inflamable, durada 
de l’incendi, mètode utilitzat per 
apagar el foc, informe dels bom-
bers, etc.

c) Fer una anàlisi visual prèvia de 
l’edifici (zones amb tonalitats di-
ferents —poden ser alçades di-
ferents d’un mateix element es-
tructural—, zones malmeses, ele-
ments amb fissures, revestiments 
existents, etc.) i determinar els 
punts de mostreig.

d) Determinar els assaigs que 
cal realitzar en funció del tipus 
d’estructura: determinació de la 
velocitat de transmissió del so 
mitjançant ultrasons, determina-
ció de la profunditat de carbona-
tació, determinació de l’índex de 
rebot, extracció de mostres testi-

moni, verificació amb un escàner 
de la posició de l’armat i la seva 
profunditat, extracció de mostres 
d’acer de l’armat si és necessari, 
determinació de les característi-
ques mecàniques i observació al 
microscopi de presència de mi-
crofissures.

Cada cas és diferent, com cada 
tipus d’estructura i formigó. Hi ha 
assaigs, doncs, que no es podran 
realitzar. Per exemple, en l’extrac-
ció de provetes testimoni, no sem-
pre és possible accedir als punts 
on s’han d’extreure les mostres: 
o no es disposa de prou mesures 
de seguretat, o hi ha poca sec-
ció o un element fortament armat 
ens limita la grandària del diàme-
tre de la mostra. Hem de tenir en 
compte que per realitzar l’assaig 
a compressió cal una mostra que 
compleixi la relació h=2d o, com a 
mínim, h=d. A més, gairebé sem-
pre abans de realitzar l’assaig de 
compressió cal tallar i “recapçar” 
els extrems de les provetes amb 
alteració de la capa externa, que 
és la més afectada. L’assaig a 
compressió mitjançant l’extracció 
de testimonis és només recoma-
nable quan es disposa de sec-
cions iguals o superiors a 30 cm 
i volem verificar la resistència in-
terna del formigó, teòricament no 
afectada. D’altra banda, com que 
és un assaig destructiu, tenim la 
limitació del nombre de mostres 
que es poden extreure. 

Encavallada de coberta d’una nau indus-
trial afectada pel foc, on l’armat i la redu-
ïda secció no permeten extreure testimo-
nis sense afectar l’estructura. 
FONT: laboratori CECAM.
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Actualment, la manera més ràpi-
da de verificar l’afectació d’ele-
ments de formigó a causa del 
foc és realitzar un estudi amb ul-
trasons acompanyat d’altres as-
saigs complementaris, com ara la 
determinació de la profunditat de 
carbonatació o l’índex de rebot, 
la verificació de la profunditat 
de l’armadura o la comparació 
dels resultats obtinguts en zones 
afectades amb altres de no afec-
tades (amb el mateix tipus de for-
migó).

La principal limitació és l’accés, el 
gruix de l’element i el paral·lelisme 
o perpendicularitat entre cares i 
l’estat de la superfície en el cas de 
l’assaig amb ultrasons.

La verificació de l’índex de rebot 
amb un escleròmetre és purament 
orientatiu, no per determinar una 
aproximació a la resistència, ja 
que molt probablement el formigó 
estigui carbonatat i el resultat no 
es vàlid a efectes de resistència, 

Encavallada de coberta d’una nau indus-
trial afectada pel foc. Marcat de fissures, 
verificació de la profunditat de carbona-
tació i anàlisi mitjançant ultrasons. 
FONT: laboratori CECAM.

però si que ens pot servir per lo-
calitzar punts de duresa inferior als 
de les zones no afectades que ens 
indicaran una alteració de la capa 
superficial del formigó sempre la 
més afectada. 

Amb la verificació in situ de la pro-
funditat de carbonatació mitjançant 
un trepant i fenolftaleïna, podem 
saber la penetració de l’aire dins 
del formigó i una possible indicació 
de la porositat, que juntament amb 
un escàner o detector de metalls 
ens indicarà la profunditat de l’ar-
mat i la seva possible afectació.

La qüestió moltes vegades plan-
tejada és com podem relacionar 
aquests resultats obtinguts mitjan-
çant ultrasons amb la pèrdua de 
resistència a compressió del for-
migó en funció de la temperatura 
assolida i del tipus de formigó sen-
se malmetre més l’estructura. Amb 
aquesta finalitat, al laboratori del 
CECAM hem realitzat uns assaigs 
amb dos tipus de formigó:
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a) Formigó armat més habitual en obres d’edificació: HA-25/B/20/IIa

b) Formigó armat per a prefabricats: HA-45/-/20/IIa

Dades de l’amassada: la mostra s’ha pres a Prefabricats Planas de Santa Coloma de Farners (designació del 
client: CA45/55).

Durant la presa de la mostra, s’ha realitzat una determinació de fluïdesa segons UNE-EN 83361:2007.

Resultat de l’assaig:

Additius Superplastificant  
Addicions  No consta 
Dades de l’albarà de la planta de formigó. 
 
Durant la presa de la mostra, s’han realitzat dues determinacions de la consistència mitjançant 
el con d’Abrams UNE-EN 12350-2:2009. 
 
Resultat de l’assaig: 

Consistència  Det. 1: 7,0 cm Det. 2: 7,0 cm Mitjana: 7,0 cm 
 
 
Formigó armat per a prefabricats: HA-45/-/20/IIa 
 
Dades de l’amassada: la mostra s’ha pres a Prefabricats Planas de Santa Coloma de Farners 
(designació del client: CA45/55). 
 
Data de presa de mostra 21/02/19  

Subministrador Fabricació pròpia 

Volum No s’especifica  

Relació aigua/ciment 0,346 

Tipus de ciment No especificat. 390 kg/m3 

Additius Accelerant: CRYSOXEL 390 (0,5 % pes del 
ciment) 
Fluïdificant: SIKA 20HE (1,5 % pes del ciment) 

Addicions  No consta 

Dades facilitades per la planta de prefabricats. 
 
Durant la presa de la mostra, s’ha realitzat una determinació de fluïdesa segons UNE-EN 
83361:2007. 
 
Resultat de l’assaig: 

Fluïdesa  Diàmetre: 75/85 cm Temps: 8/9 s Segregació: — 
 
 
Són dos formigons totalment diferents, amb additius diferents i amb relacions A/C i contingut de 
ciment molt diferents. 
 
El formigó de la planta de prefabricats disposa d’un 73 % menys d’aigua amb la utilització 
d’additius i d’un 1,4 % més de ciment. 
 
De cada mostra s’han fabricat un mínim de vuit provetes cúbiques de 10 cm d’aresta. La 
utilització del format cúbic de 10 cm d’aresta acceptat per la instrucció EHE per a prefabricats 
estava condicionada per diferents motius: 

a) L’assaig al foc es realitzaria en un forn Mufla de volum limitat i afectaria totes les cares de 
la proveta. 

Additius Superplastificant  
Addicions  No consta 
Dades de l’albarà de la planta de formigó. 
 
Durant la presa de la mostra, s’han realitzat dues determinacions de la consistència mitjançant 
el con d’Abrams UNE-EN 12350-2:2009. 
 
Resultat de l’assaig: 

Consistència  Det. 1: 7,0 cm Det. 2: 7,0 cm Mitjana: 7,0 cm 
 
 
Formigó armat per a prefabricats: HA-45/-/20/IIa 
 
Dades de l’amassada: la mostra s’ha pres a Prefabricats Planas de Santa Coloma de Farners 
(designació del client: CA45/55). 
 
Data de presa de mostra 21/02/19  

Subministrador Fabricació pròpia 

Volum No s’especifica  

Relació aigua/ciment 0,346 

Tipus de ciment No especificat. 390 kg/m3 

Additius Accelerant: CRYSOXEL 390 (0,5 % pes del 
ciment) 
Fluïdificant: SIKA 20HE (1,5 % pes del ciment) 

Addicions  No consta 

Dades facilitades per la planta de prefabricats. 
 
Durant la presa de la mostra, s’ha realitzat una determinació de fluïdesa segons UNE-EN 
83361:2007. 
 
Resultat de l’assaig: 

Fluïdesa  Diàmetre: 75/85 cm Temps: 8/9 s Segregació: — 
 
 
Són dos formigons totalment diferents, amb additius diferents i amb relacions A/C i contingut de 
ciment molt diferents. 
 
El formigó de la planta de prefabricats disposa d’un 73 % menys d’aigua amb la utilització 
d’additius i d’un 1,4 % més de ciment. 
 
De cada mostra s’han fabricat un mínim de vuit provetes cúbiques de 10 cm d’aresta. La 
utilització del format cúbic de 10 cm d’aresta acceptat per la instrucció EHE per a prefabricats 
estava condicionada per diferents motius: 

a) L’assaig al foc es realitzaria en un forn Mufla de volum limitat i afectaria totes les cares de 
la proveta. 

Additius Superplastificant  
Addicions  No consta 
Dades de l’albarà de la planta de formigó. 
 
Durant la presa de la mostra, s’han realitzat dues determinacions de la consistència mitjançant 
el con d’Abrams UNE-EN 12350-2:2009. 
 
Resultat de l’assaig: 

Consistència  Det. 1: 7,0 cm Det. 2: 7,0 cm Mitjana: 7,0 cm 
 
 
Formigó armat per a prefabricats: HA-45/-/20/IIa 
 
Dades de l’amassada: la mostra s’ha pres a Prefabricats Planas de Santa Coloma de Farners 
(designació del client: CA45/55). 
 
Data de presa de mostra 21/02/19  

Subministrador Fabricació pròpia 

Volum No s’especifica  

Relació aigua/ciment 0,346 

Tipus de ciment No especificat. 390 kg/m3 

Additius Accelerant: CRYSOXEL 390 (0,5 % pes del 
ciment) 
Fluïdificant: SIKA 20HE (1,5 % pes del ciment) 

Addicions  No consta 

Dades facilitades per la planta de prefabricats. 
 
Durant la presa de la mostra, s’ha realitzat una determinació de fluïdesa segons UNE-EN 
83361:2007. 
 
Resultat de l’assaig: 

Fluïdesa  Diàmetre: 75/85 cm Temps: 8/9 s Segregació: — 
 
 
Són dos formigons totalment diferents, amb additius diferents i amb relacions A/C i contingut de 
ciment molt diferents. 
 
El formigó de la planta de prefabricats disposa d’un 73 % menys d’aigua amb la utilització 
d’additius i d’un 1,4 % més de ciment. 
 
De cada mostra s’han fabricat un mínim de vuit provetes cúbiques de 10 cm d’aresta. La 
utilització del format cúbic de 10 cm d’aresta acceptat per la instrucció EHE per a prefabricats 
estava condicionada per diferents motius: 

a) L’assaig al foc es realitzaria en un forn Mufla de volum limitat i afectaria totes les cares de 
la proveta. 

Durant la presa de la mostra, s’han realitzat dues determinacions de la consistència mitjançant el con d’Abrams 
UNE-EN 12350-2:2009. 

Resultat de l’assaig:

Dades facilitades per la planta de prefabricats.

Dades de l’amassada

Data de presa de mostra 08/02/19 a les 14:50

Subministrador Planta de formigó

Volum 4 m3

Relació aigua/ciment 0,60 ± 0,02

Tipus de ciment CEM II/A-L 42,5   285 kg/m3 ± 15kg/m3

Additius Superplastificat

Addicions No consta

Data de presa de mostra 21/02/19

Subministrador Fabricació pròpia

Volum No s’especifica

Relació aigua/ciment 0,346

Tipus de ciment No especificat. 390kg/m3

Additius
Accelerant: CRYSOXEL 390 (0,5% pes del ciment)
Fluïdificant: SIKA 20HE (1,5% pes del ciment)

Addicions No consta
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Són dos formigons totalment dife-
rents, amb additius diferents i amb 
relacions A/C i contingut de ciment 
molt diferents.

El formigó de la planta de prefa-
bricats disposa d’un 73 % menys 
d’aigua amb la utilització d’addi-
tius i d’un 1,4 % més de ciment.

De cada mostra s’han fabricat un 
mínim de vuit provetes cúbiques 
de 10 cm d’aresta. La utilització 
del format cúbic de 10 cm d’aresta 
acceptat per la instrucció EHE per 
a prefabricats estava condiciona-
da per diferents motius:

a) L’assaig al foc es realitzaria en 
un forn Mufla de volum limitat i 
afectaria totes les cares de la pro-
veta.

b) Les parts de l’estructura més 
afectades pel foc sempre són els 
elements de secció més reduï-
da. En elements de més secció, 
sempre es pot eliminar la part 
més afectada per intentar conser-
var-los.

c) La proveta cúbica ens permet 
2×2 determinacions de la velocitat 
de transmissió del so i fer la mit-
jana a través de formigó en cares 
oposades.

d) Una secció de 10 cm d’amplada 
possiblement és la secció mínima 
que podem trobar en un element 
prefabricat de formigó en una 
obra.

e) És difícil extraure mostres tes-
timoni en seccions reduïdes (rela-
ció diàmetre-alçada-grandària de 
l’àrid).

f) El format cúbic de la proveta 
evita el “recapçat” de la proveta 
abans de l’assaig a compressió.

Lògicament, les mostres assa-
jades no tenen armadura, ja que 
després les hem d’assajar a com-
pressió. Aquest aspecte difereix 
substancialment del formigó real 
de l’obra, ja que el recobriment de 
l’armadura i el diàmetre de l’armat, 
així com la separació entre barres, 
incideix directament en el compor-
tament final i en el grau d’afectació 
amb la dilatació de l’armadura, la 
ruptura del recobriment i la pèrdua 

de la capacitat mecànica de l’acer. 
Per tant, en aquest estudi ens limi-
tarem exclusivament al comporta-
ment del formigó. 

D’altra banda, quan a l’obra es re-
alitzen assaigs de resistència del 
formigó, tant amb l’extracció de 
testimonis com mitjançant assaigs 
no destructius, s’eviten les zones 
amb armadura per tal de no alterar 
els resultats.

Mostra a

HA-25/B/20/IIa

Humitat: 4,1%

Mostra b

HA-45/-/20/IIa

Humitat: 3,8%

1. Metodogia utilitzada

Les provetes es van deixar 24 ho-
res en obra en el cas de la mos-
tra presa a peu d’obra i 28 dies en 
cambra humida. Les provetes rea-
litzades a la planta de prefabricats 
es van curar 14 dies a la planta i 
els 14 dies restants a la cambra 
humida del CECAM a una tempe-
ratura de 20°C ± 2°C i una humitat 
relativa superior al 95 %.

A partir dels 28 dies i fins a la data 
de l’assaig, les provetes s’han 
mantingut en un ambient de labo-
ratori a una temperatura de 20°C ± 
2°C i una humitat relativa del 60% ± 
5%, amb la finalitat que les mostres 
perdessin la humitat i es poguessin 
simular més realment les condici-
ons de l’obra.

Abans de l’assaig, s’ha verificat la 
humitat de les dues mostres de for-
migó. El resultat ha estat el següent:
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Són valors força reals, que coinci-
deixen amb el contingut d’aigua de 
la mostra i amb la relació A/C faci-
litada.

Passats un mínim de 14 dies en 
ambient de laboratori, s’han rea-
litzat els assaigs de verificació de 
la velocitat de transmissió del so 
mitjançant ultrasons a totes les 
provetes efectuant 2×2 lectures en 
cares oposades i s’han assajat a 
compressió un mínim de dues pro-
vetes de cada amassada per obte-
nir els valors de referència previs 
a l’exposició a temperatures altes.

Per a l’exposició a altes tempera-
tures, s’ha procedit de la següent 
manera: un cop el forn ha arribat a 
la temperatura escollida per a l’as-
saig, s’hi han introduït les provetes 
durant una hora, s’han extret del 
forn i ràpidament s’han submergit 
en aigua a 19-22°C durant 15 mi-
nuts, s’han tret de l’aigua i s’han 
mantingut en les condicions am-
bientals del laboratori. Passats un 
mínim de 7 dies, s’ha repetit l’as-
saig amb ultrasons i posteriorment 
s’han assajat a compressió. 

Norma de referencia UNE-EN 
12504-4:2004. Ensayos de hormi-
gón en estructuras. Parte 4: De-
terminación de la velocidad de los 
impulsos ultrasónicos. 

Aquesta Norma especifica un mè-
tode per a la determinació de la 
velocitat de propagació d’impuls 
d’ones longitudinals d’ultrasons al 
formigó endurit. Resumim a grans 
trets el principi de l’assaig:

L’aparell consisteix en un genera-
dor d’impulsos elèctrics, un parell 
de palpadors, un amplificador i un 
temporitzador electrònic per me-
surar l’interval de temps transcor-
regut entre l’emissió per part d’un 
palpador i la recepció per part de 
l’altre. L’impuls vibratori es con-
verteix en un senyal elèctric i es 
mesura el temps en microsegons 
per la distància recorreguda. La 
freqüència dels palpadors està 
compresa entre 20 kHz a 150 kHz.

La posició dels palpadors, junta-
ment amb la mesura de la distàn-
cia, són fonamentals en la mesura 
del temps de propagació. La Nor-
ma UNE EN 125504-4:2004 per-
met col·locar els palpadors en tres 
posicions 6.1.2.

Anàlisi mitjançant ultrasons.
FONT: laboratori CECAM.

Resistència compressió. 
FONT: laboratori CECAM.

La mesura de la longitud de la tra-
jectòria és la distància més curta 
entre els dos palpadors, es me-
sura amb una exactitud de ±1%. 
Les distàncies es determinen des 
del centre del palpador. Cal asse-
gurar un bon acoblament acústic 
entre els palpadors i la superfície 
del formigó.

Resultat de l’assaig V = L / T
V: velocitat de l’impuls, en km/s (±0.01 km/s)
L: longitud de la trajectòria, en mm
T: temps que tarda l’impuls en la seva tra-
jectòria, en µs

A favor:

Segurament és el mètode més 
utilitzat. És un assaig no destruc-
tiu. L’edat del formigó i el grau de 
carbonatació no són determinants. 
Permet realitzar un mostreig ampli 
i comparar diferents punts d’un 
mateix element d’una manera for-
ça ràpida.

Inconvenients:

Tal com s’ha indicat abans, el mè-
tode més fiable és el de transmis-
sió directa, propagació en angle 
recte, seguit del de transmissió 
indirecta. Cal localitzar prèviament 
les armadures per evitar resultats 
erronis, i les superfícies de con-
tacte dels palpadors han de ser 
netes, sense rugositats, sense re-
vestiments i perpendiculars a la 
direcció de l’impuls. S’ha de veri-
ficar amb la màxima exactitud la 
distància entre els dos palpadors 
(1± mm) ja que qualsevol variació 
pot alterar el resultat.
En obra pot resultar laboriós i difi-
cultós en alguns elements, sobre-
tot bigues de secció variable, la 
col·locació dels palpadors i mesu-
rar la seva distància.

Per a l’exposició a altes temperatures, s’ha procedit de la següent manera: un cop el forn ha 
arribat a la temperatura escollida per a l’assaig, s’hi han introduït les provetes durant una hora, 
s’han extret del forn i ràpidament s’han submergit en aigua a 19-22°C durant 15 minuts, s’han 
tret de l’aigua i s’han mantingut en les condicions ambientals del laboratori. Passats un mínim 
de 7 dies, s’ha repetit l’assaig amb ultrasons i posteriorment s’han assajat a compressió.  
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mesura del temps de propagació. La Norma UNE EN 125504-4:2004 permet col·locar els 
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6.1.2. UNE EN 125504-4:2004
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Gràfic 2. Exemple de correlació gràfica 
entre la resistència a compressió sobre 
provetes i la velocitat de transmissió del 
so realitzat al laboratori segons el fabri-
cant de l’equip. 

El formigó ha d’estar «vist», sense 
cap revestiment. Per tant, cal nete-
jar les restes de fum, pintura o re-
vestiment que poden haver quedat 
adherides abans de l’assaig.

Als annexos B i C de la norma 
UNE-EN 12504-4: 2004 es recu-
llen els factors que influeixen en la 
mesura de la velocitat de l’impuls 
i les correlacions entre la velocitat 
de l’impuls i la resistència.

El grau d’humitat del formigó inci-
deix en el resultat de l’assaig de-
gut a l’aigua lliure continguda als 
porus i la hidratació de la pasta de 
ciment. Té molta importància quan 
es vol buscar una correlació en-
tre la velocitat de transmissió del 
so i la resistència a compressió, 
sobretot si es fan servir provetes 
testimoni o provetes realitzades 
amb formigó fresc. Les condicions 
de l’assaig han de ser similars en 
temperatura i humitat o fer referèn-
cia a un mateix tipus de formigó o 
localització en obra.

Els testimonis s’han de realitzar i 
assajar segons UNE-EN 12504-
1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009. 
Per tant, no es pot determinar di-
rectament la resistència del formigó 
de manera fiable si abans no s’ha 
establert una relació entre la resis-
tència del formigó obtinguda mit-
jançant l’extracció de mostres tes-
timoni a la mateixa obra. En aquest 
cas, cal verificar tant en obra com 
al laboratori la velocitat de trans-
missió del so. Es realitza una deter-
minació en obra al mateix punt on 
s’extraurà el testimoni i al laborato-
ri sobre el testimoni un cop tallat i 
abans de la seva ruptura.

Hi ha taules de referència entre la 
velocitat de transmissió del so mit-
jançant ultrasons i la resistència a 
compressió. Aquests valors són 
només orientatius.

Limitació referent a la dimensió 
mínima lateral de l’element (apro-
ximadament 100 mm). Per tant no 
es aplicable en seccions petites 
(biguetes) i fortament armades.

La temperatura del formigó ha 
d’estar entre 5°C i 30°C.

“Coqueres”, buits i esquerdes: 
quan l’impuls entre els dos pal-
padors troba una interfase formi-
gó-aire es produeix una transmis-
sió menyspreable d’energia a tra-
vés d’aquesta interfase. Per tant, 
qualsevol fissura o buit situat entre 
els dos palpadors obstrueix l’im-
puls i redueix la velocitat. Això ens 
permet comparar en obra formi-
gons semblants que poden haver 
resultat afectats pel foc.

L’estat tensional és important de-
gut a la presència de fissures. La 
incidència és més gran sobretot 
quan la direcció de propagació és 
perpendicular a la fissuració.

Lògicament, cada tipus de formigó 
té la seva gràfica. Així, per a formi-
gons afectats pel foc no ens ser-
veix, ja que es tracta de situacions 
molt específiques i que no seguei-
xen un patró determinat.

En el proper número (La Punxa 58) 
es mostrarà el treball realitzat amb 
els dos tipus de formigó i els resul-
tats obtinguts.

Agraïm la col·laboració de:

- CECAM
- BOSSE
- PREFABRICATS PLANAS


