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0.- Resum. 

 

Es coneix que la possibilitat de fabricar formigons on el percentatge de ciment es 

pot reduir de manera considerable, generaria grans beneficis econòmics i 

mediambientals. Se sap a més que la substitució d'alts volums de ciment Pòrtland 

per cendra volant aporta grans millores a les propietats del formigó que ho conté. 

S'aconseguixen amb el seu ús millores ecològiques, econòmiques i tecnològiques. 

Millores en l'àmbit ecològic per dos motius: d'una banda, es reduïxen les emissions 

d'efecte hivernacle produïdes per la fabricació del clínker i ús de matèries 

primeres, i d'altra banda es reutilitza un material subproducte de la indústria que 

d'una altra manera hauria de ser acumulat en algun abocador sense cap utilitat. Es 

produïxen millores econòmiques perquè s'utilitza un material residual que suposa 

costos menors que el ciment. I finalment, millores tecnològiques, ja que l'ús de la 

cendra volant com a putzolana pot millorar aspectes de durabilitat i de resistències 

a llarg termini. Però l'ús d'addicions puzolánicas en altes proporcions podria 

afectar el pH de la matriu cementen-te, la portlandita generada en la hidratació 

dels silicats càlcics del ciment Pòrtland es veurà reduïda a causa de l'efecte 

dilució; a més, part d'esta portlandita reacciona amb la putzolana. Per tant, este 

aspecte hauria de tindre's en compte en el cas de tindre formigó armat, ja que 

estes condicions podrien arribar a afavorir el procés de corrosió. El present treball 

proposa utilitzar una aportació extra d'hidròxid càlcic (HC) en matrius amb 

substitució d'alts volums de ciment Pòrtland per cendra volant (CV) i estudiar si 

dita aportació influïx positivament en les propietats mecàniques i de durabilitat del 

material. 

En una primera fase (pastes) es van estudiar els sistemes ciment, ciment amb un 

50% de substitució de ciment per cendra volant i finalment sobre la pasta que 

conté cendra volant es va analitzar l'efecte de l'addició de 10% d'hidròxid càlcic. 

Les dites pastes es van caracteritzar per mitjà d'anàlisi termogravimétrico i 
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resistència mecànica. dels assajos realitzats es va concloure que l'addició de HC 

en pols millorava la reserva alcalina a llarg termini i que el comportament mecànic 

en eixos sistemes es veia afectat negativament. S'ha aprofundit en aspectes 

relacionats amb la durabilitat d'estos sistemes a través de l'estudi sobre morters 

armats amb addició de diferents percentatges de HC. 

Es va analitzar la seua durabilitat enfront de l'atac de CO2 i clorurs: estos sistemes 

es van caracteritzar per anàlisi termogravimétrico, difracció de rajos X i es van 

analitzar les seues propietats mecàniques; així mateix es va avaluar la velocitat de 

carbonatación i el procés de corrosió de les armadures. En ambdós atacs, l'addició 

d'hidròxid càlcic al sistema ciment-cendra volant suposa una millora substancial 

respecte al sistema amb substitució de cendra volant. Inclús el comportament és 

molt semblant a què presenta el morter control de només ciment. 

Després de la identificació de pèrdues de resistències obtingudes a l'utilitzar el HC 

en pols, es van proposar dos formes de millorar la dispersió de la calç en la matriu 

cementen-te. Per a això es va tractar prèviament el HC en pols de dos formes: per 

agitació mecànica en aigua i per sonicación en suspensió aquosa. Això va suposar 

una major reducció en la grandària mitjana de partícula respecte del material en 

pols. D'esta manera, es van analitzar novament les pastes per mitjà de 

termogravimetría, observant-se millores en els percentatges de fixació de calç per 

part de la cendra volant respecte a les pastes realitzades amb la calç en pols no 

tractada. 

Les dades de resistència a compressió i porosimetría per intrusió de mercuri, van 

mostrar una lleu millora en els morters que contenien HC sonicado respecte a què 

contenien HC agitat. Els assajos de porosimetría de mercuri mostren que la matriu 

amb calç sonicada és molt més compacta i tortuosa que l'obtinguda per mitjà de 

l'altre tractament. Es va concloure que el tractament de la calç per mitjà de la 

sonicación és el que pot oferir millors prestacions, i per això es va continuar 

l'estudi exclusivament amb eixe material processat. 
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El següent pas en l'estudi de la durabilitat d'estos sistemes va ser l'anàlisi del 

transport de clorurs a través de pastes, evidenciant una vegada més que l'addició 

de HC sonicado ajuda a estructurar una matriu més densa i compacta. Estudis de 

durabilitat dels morters enfront de l'atac de sulfats d'agressivitat variable (sòdic, 

magnèsic i amónico) , van mostrar que a pesar d'addicionar hidròxid càlcic (que 

podria aparéixer com un punt dèbil enfront del dit atac) , estos morters es 

comportaven millor que aquells que no addicionaven HC, mantenint una major 

reserva alcalina enfront de l'atac a llarg termini i una millor estabilitat de volum. 

Un altre aspecte analitzat es va centrar en el principi i final de forjat de les matrius 

objecte del present treball, destacant que el tractament de sonicado de l'hidròxid 

càlcic produïa un acurtament en els temps de forjat respecte a la resta de matrius 

estudiades.  

Com a part final de l'estudi es va realitzar una caracterització de formigó d'alta 

resistència: propietats mecàniques i de durabilitat. En este últim apartat es tornen 

a ratificar les bondats comentades anteriorment respecte a l'ús de l'aportació extra 

d'hidròxid càlcic sonicado. 

En definitiva, els resultats obtinguts mostren que l'addició de HC sonicada en 

mescles que substituïsquen alts volums de ciment Pòrtland per cendra volant 

crega una microestructura més densa i compacta, amb una major reserva alcalina 

i que a més produïx una millora en les seues propietats mecàniques i de 

durabilitat. Es conclou per tant que el procés de sonicación prèvia de suspensions 

aquoses de HC millora significativament les propietats de morters i formigons de 

ciment Portland/ceniza volant. 

 


