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Formigó autocompactant lleuger
L’experiència de la rehabilitació de la Casa Museu Gaudí del Park Güell

Jordi Olivés
Arquitecte tècnic

   Investigar en materials
L’anomenat formigó HALF és un material desenvolupat per PROMSA per a ús en rehabili-
tació, per efectuar rebliments, en forjats amb xapa col·laborant, o en altres elements, amb 
un producte lleuger, autoanivellant i bombejable. 

El producte està constituït per una mescla d’àrids lleugers, ciment, fibres polimèriques, addi-
tius i fluïdificants. Té una baixa densitat d’entre 1.500 a 1.800kg/m3 i aporta una moderada 
resistència a compressió entorn els 20MPa, propietats que el fan escaient per a fabricar o 
reconstruir elements sobre construccions existents i per a treballs de reforç o de substitució. 
D’altra banda, l’aptitud al bombeig i el subministrament des de central permeten reduir els 
temps d’aplicació i assegurar la homogeneïtat i traçabilitat.

Les principals característiques del producte consisteixen en: 
− autocompactant; que no requereix vibrat,  autoanivellant.
− fluïdesa; que permet vessament per gravetat o per bombejat en llocs de difícil accés.
− bombejable, tant amb bombes de formigó com bombes de morter.
− lleugeresa; amb àrids lleugers de baixa densitat, que minimitza sobrepès afegit
− que permet espessors reduïts, de fins a 3 cm, escollint la grandària de l’àrid i amb pos-
sibilitat d’addició de fibres que eviten la fissuració en substitució del mallat.

Per a l’especificació del producte i adequació a l’aplicació concreta cal l’assessorament del 
fabricant. El subministrament prové de central formigonera i l’aplicació i bombeig corre a 
càrrec del mateix fabricant. Com a preu de referència per al subministrament i aplicació es 
pot estimar un cost d’entre 15.65 i 16.15 €/m2 per un gruix fins 4 cm (considerant desplaça-
ment, bomba, i realització de 300-400m2 en una jornada. A determinar en cada cas).
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   Desenvolupament del projecte
Half és fruit d’un estudi conjunt entre Promsa i 
l’Escola tècnica superior d’Enginyers de camins 
canals i ports de Barcelona, Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). Departament d’Enginyeria de 
la construcció, dirigit pel professor Antonio Aguado. 
El projecte es basa en l’aprofitament de sinergies, i 
la cerca conjunta d’una solució que no existia en el 
mercat de la rehabilitació: la necessitat d’un material 
específic.

Fases del projecte 
Half és un producte que ha requerit d’anys d’estudi per 
al seu desenvolupament, han calgut molts assajos per 
tal de determinar la fórmula correcta de dosificació de 
les matèries primes, per tal de disposar d’un producte 
idoni que compleixi amb totes les característiques que 
es requerien, quant a dispersió homogènia dels com-
ponents, resistència, capacitat autocompactant, pes, 
comportament unidireccional, etc. Es per tots aquests 
motius, que Half ha de ser dosificat i mesclat prèvia-
ment en una central de fabricació de formigó, on es 
puguin aportar les diferents matèries primeres en la 
seva proporció exacta, Des de la central de fabricació 
de formigó, se subministra el producte mitjançant un 
camió formigonera, i per tant el Half arriba a l’obra 
amb les condicions idònies per a ser aplicat. Un cop a 
obra, Half és bombejat, i mitjançant unes mànegues 

que prèviament s’hauran estès fins al punt de submi-
nistrament, es dipositarà en el punt d’aplicació. 

n  Caracterització de les matèries primeres: fíl·ler, 
additius químics, àrids i fibres. 

n  Estudi i assaig de les dosificacions 
n  Producció 
n  Caracterització del formigó Half al laboratori, en 

estat fresc i en estat endurit. 
n  Prova industrial a la central de La Garriga de 

Promsa, amb bombeig inclòs 
n  Subministrament o prova industrial per a 

l’execució de la rehabilitació de dos forjats a la 
casa - museu Gaudí, del Parc Güell 

Les proves realitzades al formigó, per tal de garantir 
les característiques del producte, realitzades en les 
diferents fases, estat fresc i endurit, són: 

n   Resistència a compressió i resistència a flexo-
tracció. 

n   Densitat en fresc del producte 
n   Densitat un cop endurit 
n   Slump flow. Assajos d’assentament 
n   Anell japonès, determinació de la capacitat de 

bloqueig. 
n   Treballabilitat i bombejabilitat 
n   Determinació de l’aire oclús
n   Penetració d’aigua a pressió 

HALF A LA CASA MUSEU GAUDÍ 
AL PARK GÜELL
PRESENTACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA EN LA 
REHABILITACIÓ DE LA CASA MUSEU

   L’aplicació del formigó Half en treballs de rehabilitació a 
la Casa Museu Gaudí del Park Güell va rebre un accèssit 
dels Premis Catalunya Construcció 2013 en la categoria 
d’Innovació en la construcció.

REHABILITACIÓ  
CASA MUSEU GAUDÍ 

PARC GÜELL BCN APLICACIÓ HALF 

  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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   Aplicació de Half

El procés d’intervenció a la casa Museu Gaudí del Parc Guell en fotos

1.  PREPARACIÓ DE LA SUPER-
FÍCIE DE TREBALL. Prèvia a 
l’aplicació del HALF cal que el 
material que cobria el forjat hagi 
estat retirat, deixant les bigues i 
voltes ceràmiques a la vista. 

2.  APLICACIÓ DE LA CAPA 
D’IMPRIMACIÓ. Abans de pro-
cedir a l’aplicació de Half cal 
fer una capa d’imprimació de la 
superfície. 

n  a)  mitjançant rodet –  
aplicació directa 

n  b)  mitjançant sistema  
de polvorització

3.   COL·LOCACIÓ DELS NIVELLS. Al tractar-se d’un 
producte autocompactant, ocuparà tot el volum al 
que va destinat, sense deixar aire oclús, tot i això, 
cal que mitjançant un sistema d’aranyes, es controli 
l’anivellació de la superfície, per tal de tenir referèn-
cies i assegurar que la superfície queda anivellada. 

4.   APLICACIÓ DEL HALF. Mit-
jançant un sistema de bombeig 
i mànegues, el formigó Half és 
transportat amb facilitat i de 
forma ràpida fins al seu punt 
d’ús a l’obra, La seva distribució 
de forma homogènia a la super-
fície es realitza de forma senzilla, 
ràpida, segura i econòmica. 

5.   DESAIREJAT. HALF només 
requereix d’un lleuger desai-
rejat, que permet eliminar les 
poques partícules d’aire que 
puguin quedar a l’interior del 
producte. No s’hi realitzarà cap 
procés de vibrat. Així mateix, 
el desairejat serveix també per 
deixar la superfície completa-
ment plana. 

6.  RETIRADA DELS NIVELLS –  PROCÉS 
D’ENDURIMIENT. Finalment caldrà retirar les 
aranyes que serveixen de referència per l’anivellació 
i es pot procedir a l’espera que el producte endureixi. 
En un termini de 48h pot ser trepitjat. La col·locació 
de l’acabat final, dependrà del producte, ja que 
dependrà de la humitat romanent del producte, la 
pèrdua de la qual es pot afavorir mitjançant venti-
lació i temperatura. Per a la utilització de ciments 
cola, es podrà aplicar el producte a les 48h.  


