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CONVENI RECERCA GERMANS CAÑET –XIRGU I LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Projecte Germans Cañet - Xirgu

Introducció.
El  present  estudi  es  resultat  del  conveni  de  recerca  entre  el  Departament
d’Arquitectura  i  Enginyeria  de  la  Construcció  de  la  Universitat  de  Girona  i
l’empresa Germans Cañet-Xirgu. La direcció de l’estudi  a estat  a càrrec del
Doctor Arquitecte Gabriel Barbeta i Solà .
L’objectiu de la recerca es quantificar i avaluar les prestacions de l’àrid reciclat
obtingut en la planta de dita empresa, a fi  de demostrar que  és equiparable
alhora de fer formigó estructural, aspecte que ja es recull en la futura EHE, o
bé obrir  altres  camps  d’ús  com potser  l’el.laboració  de  grans  macissats  de
formigó sense armar o per fer soleres industrials de pavimentació.
El futur sostenible passa per la reducció en el consum d'energia i de materies
primeres, i més en el sector de la construcció a on tenim aquí un ratio de runes
de 560 Kg/any per persona. En el nostre pais on anem a la cua del reciclatge
respecte al reste d'Europa, a on païssos com Holanda ja arriven a reciclar el
90%  o Alemanya amb un  55%. D'això s'en deriva la necessitat imperiosa de
fomentar i incentivar la recerca i l'ús de l 'àrid reciclat.

Caracterització dels àrids reciclats utilitzats

Des de l’1 de juny de 2004, tots els àrids naturals, artificials o reciclats, que es
comercialitzen i s’utilitzen en l’àmbit europeu, tant per obra pública o privada
han de disposar del Marcatge CE.

El Marcatge CE és un distintiu que indica que els àrids certificats compleixen
amb els requisits descrits en la Directiva 89/106/CEE del 21 de desembre de
1988 sobre Productes de la Construcció (DPC) i en les Normes Harmonitzades
que se’ls hi aplica. 

Aquesta certificació és responsabilitat del fabricant i indica el correcte control
de producció en fabrica per part d’aquest. A part, el Marcatge CE ha de ser
exigit sempre per part del consumidor.
 

UNE-EN  13424:2003  Àrids  per  capes  granulars  i  capes  tractades  de
conglomerats hidràulics pel seu ús en capes estructurals de ferms. 
  
Arid 0/4 Reciclat Mamposteria 

Àrid 0/4 Reciclat Formigó

Àrid 0/32 Rec. Mamposteria

Àrid 0/32 Rec. Formigó

Àrid 0/32 natural 

2



CONVENI RECERCA GERMANS CAÑET –XIRGU I LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 
Aquestes  quatre  categories  han  estat  contrastades  amb Àrid  4/14  natural  ,
clasificats segons  la 
UNE-EN 12620:2003 Àrids per formigó 
El tamany màxim de l'àrid s'ha de limitar a 25mm, essent el de 20mm l'òptim.
Les corves granulomètriques amb talls intermitjos ofereixen millors resultats.
L'us de sorra que aporti fins (<0.08mm) permet reduïr el contingut de ciment o
l'aport de fins extra, en aquest aspecte el reciclat ofereix millor condicions que
els naturals. Hauríem de tenir uns 500-550 kgr/m3 de fins <0.1mm  i un 28-
35% en volum d'àrid gros.
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1000 g
g

1000 g

g Ri / M1 * 100
235,5 23,55
358,5 35,85
149,9 14,99
72,3 7,23
65,7 6,57
71,2 7,12
42 4,2
12 1,2

%

843
#¡DIV/0!

g g g g
235,5 235,5 22 78
358,5 594 55 45
149,9 743,9 69 31
72,3 816,2 76 24
65,7 881,9 82 18
71,2 953,1 88 12
42 995,1 92 8
12 1007,1 93 7

71,4 1078,5

DETERMINACIÓ DE LA GRANULOMETRIA DE LAS PARTICULES - MÈTODE 
DE TAMISAT

Identificació de la mostra: XFSub

Mètode utilitzat: rentat, tamisat, i secat 

Pes en sec total (M1) =
Pes despres del rentat (M2) =
Pes sec dels fins eliminats mitjançant el rentat ( M1-M2) =

Tamany de la llum 
del tamís

Masa del material 
retingut (Ri)

Percentatge de 
material retingut

Percentatges acumulats 
que passen

ssa en

mm 100 - (Ri/M1 * 100)

mm

Tamany de la llum 
del tamís

Masa del material 
retingut (Ri) retingut acumulat

reindut 
acumulat 

16 76,45

16

8 64,15

8

4 85,01

4

2 92,77

2

1 93,43

1

0,5 92,88

0,5

0,25 95,8

0,25

0,125 98,8

0,125

Material de la 
safata del fons

P = 71,4

Material del fons

Porcentatge de fins que pasen per el tamís de 12,5 µm (0,125 mm)  
(M1-M2)+P / M1 *100= 107

εRi + P=
Segons UNE-EN 933-2M2 - (εR1 + P)/ M2 * 100 =



7 19,78
8 23,00

12 27,56
18 34,00
24 43,11
31 56,00
45 74,23
78 100,00

Tamany de la llum del tamís % que passa Bolomey
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P0=50-P1-P2
P0= 7,2 Fins en suspensió

6,6 8,4 8,4 19,78 8,8 P1= 5,2 Fins que queden en el tamis de 0,5 mm
7,7 9,8 9,8 23,00 12,5 P2= 37,6 Pes en el fons
11,6 14,8 14,8 27,56 17,7
18,2 23,3 23,3 34,00 25,0
24,3 31,1 31,1 43,11 35,4
31,0 39,6 47,6 56,00 50,0
44,9 57,4 64,4 74,23 70,7
78,2 100,0 100,0 100,00 100,0

Excés de 16 Falta 4-8

RESUMEN PASANTES GRANULOMETRICOS

Optimo CRA.Terre .MOPT ????

100 98 82 71 52 44 28 24 18

100 98 82 71 52 44 27 21,1 14,9 9,4

5,00 2,39 1,10 0,63 0,16 0,0700 0,0100 0,0046 0,0010 0,0001

Tamaños en mms. 5micra 1micra <1m

5,00 2,50 1,25 0,63 0,16 0,0800 0,0100 0,0050 0,0010 0,0001

referència curva de Fuller no sirve . ver pasantes inferiores

100 70,71067812 50 35,4964787 17,60681686 12,64911064 4,472135955 3,1623 1,414213562 0,447213595
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ARID DE MAMPOSTERIA PER A SUBBASE

1000 g
888 g
112 g

Kg Ri / M1 * 100
248,9 24,89
230,5 23,05
176,3 17,63
110 11
99,9 9,99
86,9 8,69
59,7 5,97
9,7 0,97

%

844,4
4,92

g g g g
248,9 248,9 24 76
230,5 479,4 45 55
176,3 655,7 62 38
110 765,7 72 28
99,9 865,6 82 18
86,9 952,5 90 10
59,7 1012,2 96 4
9,7 1021,9 96 4

37,2 1059,1

1059,1

M2 - (εR1 + P)/ M2 * 100 = Segons UNE-EN 933-2

rentat, tamisat, i secat 

DETERMINACIÓ DE LA GRANULOMETRIA DE LAS PARTICULES - MÈTODE 
DE TAMISAT

Identificació de la mostra:

Mètode utilitzat:

XMSub

16 75,11

Tamany de la llum 
del tamís

mm

εRi + P=

Pes en sec total (M1) =
Pes despres del rentat (M2) =
Pes sec dels fins eliminats mitjançant el rentat ( M1-M2) =

Percentatge de 
material retingut

Masa del material 
retingut (Ri)

Percentatges acumulats 
que passen

18,3

100 - (Ri/M1 * 100)

8
4
2

76,95
82,37

89
1

0,5
0,25

0,125
Material de la 
safata del fons

P = 37,2

Porcentatge de fins que pasen per el tamís de 12,5 µm (0,125 mm)  
(M1-M2)+P / M1 *100=

90,01
91,31
94,03
99,03

ssa en
mm
16
8

Tamany de la llum 
del tamís

Masa del material 
retingut (Ri) retingut acumulat

reindut 
acumulat 

0,25
0,125

Material del fons

4
2
1

0,5



4 19,78 8,84
4 23,00 12,50

10 27,56 17,68
18 34,00 25,00
28 43,11 35,36
38 56,00 50,00
55 74,23 70,71
76 100,00 100,00
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Determinació  del  contingut  d'Argiles  i  fases  cimentants  per
ATD/ATG TERMOGRAVIMETRIA 
L'anàlisis termogravimètric (ATG) registra els canvis de massa d'un material concret, en
fase  sòlida  ,  amorfa  o  cristal·lina,  en  funció  de  la  temperatura  i  contrastat  amb  un
material  inert:  m  (T,t)  La  mesura  s'obté  amidant  de  forma  contínua  massa  m,  i
Temperatura  T  en  ºC de  la  mostra  ,  escalfada  a  velocitat  constant  (  en  la  Recerca
s'adopten20º/min). En experiències isotermas, s'analitza la variació de la massa al llarg
del  temps.  Dm(T,t)  El  sistema es basa en els senyals emesos per un termopar,  que
diferencia les temperatures en funció d'una mostra patró d'alumini. Els ciments naturals
mostren pics entre els 680º i els 700º.

ATD. Mostra d'àrid reciclat de mamposteria. Destaquen els pics 460º/790º/1150º.

 Les Caolinitas es caracteritzen per tenir un pic endotèrmic al voltant dels 550º-590ºC i
l'exotèrmic dels 1050º., juntament amb un exotèrmic molt pronunciat en els 980º. Aquest
no ha de confondre's amb el Quars, que té el seu doble pic als 573º, al produir-se la
transformació . En les Halloisitas i la Metahalloisita el pic endotèrmic es manté per sota
els 580º, apareixent un nou de deshidratació en els 240º. En altres espècies de Kanditas
o grup del Caolí, com en la Dickita i la Nacrita el pic endotèrmic es desplaça cap als
680º, encara que es manté l'exotèrmic amb menor força. En el grup de les esmectitas
dioctahédricas  els  pics  es  caracteritzen  per  la  destrucció  dels  grups  hidroxils.  La
Montmorillonita dóna un pic endotèrmic de dehidroxilació en la regió dels 700º (610º-
620º-660º-600º)  i  un  altre  molt  variable  en  els  900º(  800º-840º-880º-870º)  seguit
immediatament per un exotèrmic,  relacionat  directament amb la presència de Mg2+ .
Aquest increment dels pics, per la presència de cations, en argiles amb alta capacitat
d'intercanvi  catiónico  com  la  montmorillonita  o  la  Vermiculita  (  100-150  m.e.q
miliequivalents), s'ha comprovat que és directament proporcional al potencial catiónic .   
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de forma menys pronunciada apareix algunes vegades altre endotèrmic en la regió dels
700º-850º,  més l'exotèrmic dels 900º.  La Nontronita i  la Volkhonskoita,  donen corbes
semblants a l'anterior en els 500º, sent més variable en la zona d'altes temperatures. Del
grup de les esmectitas trioctahédricas , la Saponita , té becs endotèrmics als 179º 240º
634º i 904º,  no apareixent bec exotèrmic.  En la Hectorita el primer endotèrmic no és
doble com en l'anterior , només té un en la regió dels 180º. En els 680º i 780º seguits
d'un exotèrmic als 900º molt intens, acaba amb un doble exo-endo als 1110º. En moltes
ocasions, en la naturalesa es donen barreges naturals d'argiles, la qual cosa pot dificultar
la  lectura  del  ATD.  Grim en 1947  va deduir  que les  barreges  reduïen les  reaccions
tèrmiques.  Per  a  això  se  segueixen  alguns  procediments  com  la  saturació  amb
piperidina, que és absorbida per les argiles de major m.i.q , la qual cosa queda reflectit
per l'increment de becs exotèrmics. En altres casos s'ha emprat etil-glicol i hidròxid sòdic.
Per  a  eliminar  la  matèria  orgànica  que  interfereix,  per  la  pirólisis  oxidant  i  el  seu
volatilización, es pot efectuar prèviament un tractament amb peròxid d'hidrogen. Per a la
diferenciació  de la  Goetita  FeOH, que enrogeix  la  terra,  respecte  a  la  Caolinita  s'ha
d'observar el bec dels 370º, prop està el carbonat fèrric en els 350º. El Carbonat cálcico (
les Bateritas) està en els 820º,  altres carbonats en els 875º i l'hidròxid cálcico en els
460º. La seva presència massiva es pot eliminar per digestió amb ClH 1/1. La dolomía, el
Carbonat Magnésico ( bec 400ºC) s'elimina amb digestió àcida de 4Hores al 25% de ClH
La quantificació de les argiles en barreges Caolinita-esmectitas és proporcional  a les
areas  dels  becs  endotèrmics  entre  els  500º-700º.Els  més  baixos  corresponen
generalment a la Montmorillonita. El mateix ocorre amb la Illita-montmorillonita ( veure
Fig),  on  la  mesura  del  segon  bec  endotèrmic  és  el  determinant.  Les  illitas  es
caracteritzen per presentar un bec endotèrmic en la franja dels 500º ( 520ºº-480º-510º), i
un  bec doble  endo-exo en la  zona dels  900º  (  890-930º/  85º0-910º/)  Les cloritas es
caracteritzen per uns tres becs endotèrmics molt pronunciats en la zona de 750º-850º,
encara que es poden presentar des dels 500º, i un exotérmco en els 850º, encara que
varia notablement quan es troba combinada amb la montmorillonita ( veure graf. Inferior).
Tot això es resumeix de forma pràctica en la següent taula per a assenyalar els becs
oposats  i  així  quantificar  les  perdudes  de  massa  relatives  i  relacionar-lo  amb  algun
element argilenc o aglomerante. Dades Generals del ATD/ATG Taula resum de becs
interessants  pertanyents  a  elements  coneguts:  Les  argiles  usades  en  aquest  estudi
mostren  un  perfil  pròxim  a  les  caolinitas,  amb  traços  de  illita  i  montmorillonita.  Per
aquestes raó es poden generar processos de ceramización refractària de baixa densitat
amb certes barreges. Del anàlisis d'aquests resultats podem veure que en les segones
derivades caracteritzades en perduda de grams per minut,  els processos exotèrmics,
corresponents a gràfica creixent, són majors en l'ús de l'os, la cáscar de taronja, i amb
menor amidada amb el residu. Sembla que entre els 450-500ºC de dóna una gran cessió
energètica,  mentre amb la palla  es limita a un procés de carbonización immediat  als
300ºC . Amb això podem descartar el seu ús pel poc aporti i l'excés de velocitat. Les
argiles amb residu i os oferixen una cocció més gradual i amb un aporti energètic major.
Es pot observar en la primera gràfica del ATD com el pendent és menor en aquestes.
Cap també observar els processos d'interacció dels olis naturals dels estabilizantes en la
neutralització del pic de 750ºC corresponent a la calcinación dels carbonats. Podria ser
que les cadenes riques en nitrogen poguessin generar un intercanvi catiónico amb la
Calç. D'això es desprèn que els carbonats utilitzats també per a regular la temperatura
haurien d'augmentar-se o bién estudiar el seu contingut amb major deteniment. 
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Així la temperatura del pic de canvi creix amb vista a la sèrie de Hofmeister :
Na+>Ba2+ >Li+>Sr2+ >Ca2+ > Mg2+. En la beidellita el primer pic endotèrmic
descendeix als 550º i de forma menys pronunciada apareix algunes vegades
altre  endotèrmic  en  la  regió  dels  700º-850º,  més  l'exotèrmic  dels  900º.  La
Nontronita i la Volkhonskoita, donen corbes semblants a l'anterior en els 500º,
sent més variable en la zona d'altes temperatures. Del grup de les esmectitas
trioctahédricas , la Saponita , té pics endotèrmics als 179º 240º 634º i 904º, no
apareixent pic exotèrmic. En la Hectorita el primer endotèrmic no és doble com
en l'anterior , només té un en la regió dels 180º. En els 680º i 780º seguits d'un
exotèrmic als 900º molt intens, acaba amb un doble exo-endo als 1110º. En
moltes ocasions, en la naturalesa es donen barreges naturals d'argiles, la qual
cosa pot dificultar la lectura del ATD. Grim en 1947 va deduir que les barreges
reduïen les reaccions tèrmiques. Per a això se segueixen alguns procediments
com la saturació amb piperidina,  que és absorbida per les argiles de major
m.e.q ,  la  qual  cosa queda reflectit  per  l'increment  de  becs exotèrmics.  En
altres casos s'ha emprat etil-glicol i hidròxid sòdic.  Per a eliminar la matèria
orgànica que interfereix, per la pirólisis oxidant i la seva volatilització, es pot
efectuar  prèviament  un  tractament  amb  peròxid  d'hidrogen.  Per  a  la
diferenciació de la Goetita FeOH, que enrogeix la terra, respecte a la Caolinita
s'ha d'observar el pic dels 370º,  prop està el carbonat fèrric en els 350º.  El
Carbonat cálcic ( les Bateritas) està en els 820º, altres carbonats en els 875º i
l'hidròxid cálcico en els 460º. La seva presència massiva es pot eliminar per
digestió amb ClH 1/1. La dolomía, el Carbonat Magnésic ( pic 400ºC) s'elimina
amb digestió àcida de 4Hores al 25% de ClH .

ATD.  Mostra  d'àrid  reciclat  de  mamposteria.  Destaquen  els  pics  300º/460º
menys/800º
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La quantificació de les argiles en barreges Caolinita-esmectitas és proporcional
a  les  areas  dels  becs  endotèrmics  entre  els  500º-700º.Els  més  baixos
corresponen generalment a la Montmorillonita. El mateix ocorre amb la Illita-
montmorillonita  (  veure Fig),  on  la  mesura  del  segon bec  endotèrmic  és el
determinant. Les illitas es caracteritzen per presentar un bec endotèrmic en la
franja dels 500º ( 520ºº-480º-510º), i un pic doble endo-exo en la zona dels
900º  (  890-930º/  85º0-910º/)  Les  cloritas  es  caracteritzen  per  uns  tres pics
endotèrmics molt pronunciats en la zona de 750º-850º, encara que es poden
presentar  des  dels  500º,  i  un  exotérmic  en  els  850º,  encara  que  varia
notablement  quan es troba combinada amb la  montmorillonita  (  veure graf.
Inferior).  Tot  això es resumeix de forma pràctica  en la  següent  taula  per  a
assenyalar els pics oposats i així quantificar les perdues de massa relatives i
relacionar-ho amb algun element argilenc o aglomerant. 
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Dades Generals del ATD/ATG obtingut 
El  perfil  d'amdos  residus  destaca  la  presència  d'una  gran  quantitat  de
carbonats, els quals s'han calcinat al voltant del 800º. Aquest provenent de la
calç carbonatada continguda dins el mateix formigó o ciment,  o la que s'en
deriva dels fins agregats en l'àrid.
En els 300º es diferncia la presència d'Illita provinent d'argiles no cuites, en el
formigó es molt menor. Hi han traces de carbonats fèrrics en el formigó. En
aquest també apareix molt clarament un doble pic als 1150º pertanyen al als
aluminats del ciment portland , en la obra de mamposteria no hi apareix.

Àrid reciclat de formigó

Els assaigs s’inicien amb la fabricació de mostres formades per la subbase de
formigó amb diferents dosificacions de ciment i variant de consistència seca o
plàstica.
En la fabricació de les mostres ja observem la diferència que les fabricades
amb consistència seca són molt més poroses. Això segurament es degut a la
dimensió  de  les  mostres,  per  aquesta  raó  també  es  realitzaran  mostres
cilíndriques. A més a més, que l’assaig de compressió dona un resultat més
baix del esperat.
Per  contra,  la  fabricació  de  mostres  amb  consistència  plàstica  dona  uns
resultats  força  bons,  i  es  decideix  continuar  la  línia  d’investigació  amb  la
dosificació de ciment més baixa (1:3). Aquesta mostra es anomenada D.

Per  contrastar  els  resultats  es  realitzen  unes  corbes  granulomètriques  que
comparades amb la corba Fuller es indiquen una granulometria ideal. En el cas
de  la  mostra  amb  dosificació  de  ciment  1:3  i  de  consistència  plàstica  (D)
observem que es podrien afegir  un 8% de sorres de tamany de 4 a 8 mm
mentre que s’hauria de reduir un 2% la quantitat de grava de 16 mm. La mostra
amb la granulometria modificada es anomenada D’.

Els resultats obtinguts de l’assaig a compressió de les mostres D’ comparats
amb la mostra D augmenten de resistència amb una mitja de 168 kg/cm2.

Nom Consistència Dosif. Ciment Resist. Compressió mitja (kg/cm2)
A Seca 1:2 137
B Plàstica 1:2 151
C Seca 1:3 114
C’ Seca 1:3 113
D Plàstica 1:3 186
D’ Plàstica 1:3 168
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A B H
XMSub 1:2 S E 14/12/2005 26/04/2006 10,07 10,07 10,30 13,23 13232 130,49

10,09 10,11 18,12 18124 177,67
10,27 10,01 8,99 8991 87,46

XMSub 1:2 P F 14/12/2005 26/04/2006 10,03 10,53 10,06 28,52 28521 270,04
10,47 10,06 28,36 28362 269,27
10,14 10,30 27,82 27816 266,33

XMSub 1:3 S G 15/12/2005 26/04/2006 10,10 10,28 10,05 6,59 6594 63,51
10,03 10,26 17,33 17333 168,43
10,04 10,14 9,07 9068 89,07

XMSub 1:3 P H 15/12/2005 26/04/2006 10,07 10,54 10,02 16,48 16478 155,25
10,42 10,05 18,02 18024 172,11
10,51 10,05 17,26 17262 163,43

Subbase de 
mamposteria

Kg Tensió ruptura 
(Kg/cm²)Data fabricació Data 

trencament

Dimensions (cm)
Tn (Ruptura)Provetes Marca Composició Observacions

14/02/2006

14/02/2006

14/02/2006

14/02/2006



PROVETES CILINDRIQUES

Consistència seca-plàstica

Consistència Seca

Probetes incorrectes
Consistència seca 

Consistènica Plàstica

XFSub 1:2 XFSub 1:3



A B H
30/11/2005 11/01/2006 10,04 10,01 10 9,35 9350 93,03

06/02/2006 10,00 10,02 10 11,18 11183 111,61
26/04/2006 10,04 9,97 10 4,67 4669 46,64

A + vibrat 06/02/2006 10,04 10,01 10 20,54 20536 204,34
30/11/2005 11/01/2006 10,02 10,05 10 10,55 10550 104,77

06/02/2006 10,03 10,04 10 19,85 19853 197,15
26/04/2006 10,10 10,02 10 14,73 14733 145,58

01/12/2005 12/01/2006 10,01 10,05 10 6,06 6060 60,24
06/02/2006 10,01 10,02 10 10,89 10890 108,57
26/04/2006 10,06 10,03 10 5,61 5609 55,59

C + vibrat 06/02/2006 10,00 10,05 10 17,41 17410 173,23
22/12/2005 06/02/2006 10,10 10,10 10 11,51 11509 112,82

26/04/2006 10,03 10,02 10 9,61 9610 95,62
01/12/2005 12/01/2006 10,00 10,03 10 9,00 9000 89,73

06/02/2006 10,10 10,05 10 9,73 9731 95,87
26/04/2006 10,03 10,04 10 7,63 7630 75,77

22/12/2005 06/02/2006 10,05 10,08 10 16,68 16676 164,61
26/04/2006 10,23 10,05 10 19,12 19124 186,01

02/06/2006 09/06/2006 10,22 10,00 10,07 15,50 15500 151,66
02/06/2006 09/06/2006 10,24 10,03 10,00 17,37 17370 169,12

10,01 10,03 29,67 29666 295,48
10,01 10,19 30,98 30984 303,76

D' + fibres 23/06/2006 07/07/2006 10,02 10,18 10,10 14,73 14730 144,41
10,30 10,00 29,35 29345 284,90
10,15 10,38 28,16 28159 267,27

D' + virutes 23/06/2006 07/07/2006 10,27 10,16 10,06 12,34 12340 118,26
10,01 10,40 22,33 22329 214,49
10,01 10,45 18,96 18963 181,28

1,52

Granulometria millorada

Consistència seca + vibrat

Granulometria millorada

Trencament desprès del cicle
durabilitat

Trencament desprès del cicle
durabilitat

Data trencamentMarca ρ.real

1,81 1,39

1,99 1,59

2,01 1,58

1,72

ρ.aparentDimensions (cm)
Tn 

(Rupt
ura)

Kg Tensió ruptura 
(Kg/cm²)

Data 
fabricació

Curat amb humitat al forn a 80º

Consistència seca + vibrat

Trencament desprès del cicle
durabilitat

D'

C

XFSub 1:3 P

Observacions

Trencament amb humitat

Provetes

XFSub 1:2 S
A

XFSub 1:2 P

Trencament dp de cicle durabilitat

B

Assaig problemàtic, fallada de la prem

XFSub 1:3 S

C'

D

14/02/2006

14/02/2006

14/02/2006



onsistència Data Fabric. Data Trenc. A B H Tn(ruptura) Tensió ruptura (Kg/cm²)
10/03/2006 14/03/2006 18,48 104,58
10/03/2006 14/03/2006 22,193 125,59
03/03/2006 14/03/2006 29,686 167,99
03/03/2006 14/03/2006 29,402 166,38
03/03/2006 15/03/2006 47,85 270,77
03/03/2006 15/03/2006 53,03 300,09

A B H Tn(ruptura) Tensió ruptura (Kg/cm²)
D' + Virutes a 15 dies 6,25 5,84 5,02 5015 137,40

a 28 dies 6,20 5,98 5,50 5497 148,26
14/02/2006 5,89 6,11 6,11 6114 169,89 15%

D' + Fibres a 15 dies 6,16 5,78 5,36 5363 150,63
14/02/2006 6,12 5,87 6,78 6779 188,70
a 28 dies 6,98 5,15 5,90 5900 164,13 31%
a 28 dies 6,20 6,23 8,30 8300 214,88

14/02/2009 6,00 6,15 7,94 7936 215,07
a 28 dies 6,22 6,19 8,83 8828 229,29

14/02/2006 6,20 6,25 5,70 5704 147,20

seca

Plàstica

Assaig realitzat al CECAM, 
probetes refrendades

Assaig realitzat a la Udg, el
resultat del lector de la 

XFSub 1:3

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)
MicroProvetes 6x6 Observacions

Provetes cilindriques
XFSub 1:3 Provetes bastant poroses

D' + Rheobuild

D' + Glenium

Dimensions (cm)

29/09/2006

Fluidificant plastificant

Fluidificant

10/10/2006

D' + Virutes
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PROVETES CILINDRIQUES

Consistència seca-plàstica

Probetes incorrectes
Consistència seca 
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Sistema de  formigó compactat a pressió

En  aquesta  fase  es  van  fer  BTC  blocs   de  terra-àrid  compactat,
estabilitzat/aglomerat  amb  diferents  alternatives.  Una  primera  amb  ciments
naturals i guix, i  i en segon terme amb calç aerea. L'idea és aconseguir també
el reciclat de les terres que a vegades ens venen mesclades i alhora buscar
alternatives d'aglomerants de més baix cost ambiental. El métode de fabricaió
també minimitza la quantitat d'aigua per sota del 12% la qual cosa es reflexe
en la millora de resistències i porositats.

Aquests blocs són el Bloc B i Bloc I per als que presenten àrid provinent de
l'enderroc ceràmic i el Bloc G i  H  per a l'enderroc d'estructures de formigó.
Aquest darrer bloc és exactament el que va donar els millors resultats .

Fent la comparació en quant a l'assaig i resistències a compressió, s'observa
que el Bloc G de terra comprimida i àrid provinent del formigó presenta una
resistència a compressió de uns 49 Kg/cm2 als 14 dies, 73,12 Kg/cm2 als 21
dies i de 80,5 Kg/cm2 als 42 dies, té una adquisició de resistència molt similar
però una mica més ràpida en un inici que el bloc de terra comprimida amb àrid
provinent  d'enderroc  ceràmic  i  que  posteriorment  aquestes  velocitats
s'inverteixen ja que les resistències d'aquest segon bloc al llarg del temps són
de uns 48 Kg/cm2 als 14 dies i de uns 81 Kg/cm2 als 42 dies, presentant una
resistència lleugerament menor als 14 dies i lleugerament superior als 42. 
 
Observant aquestes dades s'observa que els blocs de terra comprimida amb
àrids provinents del reciclatge no adquireixen la seva resistència màxima als 28
dies sinó que com ja s'ha mencionat anteriorment, l'incrementen amb el pas del
temps . Segons les dades observades i comparades s'estima aquest increment
està  al  voltant  del  15% essent  més  probable  el  primer  percentatge  que  el
segon.

Aquestes  dades  recullen  una  certa  superioritat  en  quant  a  resistència  a  la
compressió  dels  blocs  de  terra  comprimida  amb  enderroc  procedent  del
formigó ja que donen tensions de colapse lleugerament més altes que les dels
blocs  amb  enderroc  ceràmic.  Aquesta  petita  diferència  es  pot  veure
compensada  a  la  llarga  per  l'efecte  de  la  pols  de  totxo  que  presenten  els
enderrocs ceràmics.

Per tant els blocs de terra comprimida amb enderrocs ceràmics compleixen la
normativa d'obra ceràmica buida i s'acosten força a les exigències mínimes per
a  la  ceràmica  massissa.  L'únic  problema  que  s'ens  presenta  amb  aquesta
fàbrica, però que és mínim si es té en compte en la fase de diseny de projecte,
és el seu elevat pès propi.

S'ha observat que en els blocs amb una compressió més deficient, observable
per  la  textura  de  les cares del  bloc  en  la  zona poc  comprimida (coqueres,
imperfeccions i porositat), la tensió de colapse es presenta abans que en els
blocs  on  s'observa  una  compressió  perfecte  i  uniforme.  Per  tant  un  dels
aspectes  més  importants,  per  a  no  dir  el  més  importatnt,  en  el  procés  de
control de qualitat dels blocs de terra comprimida és el de controlar el seu grau
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de compressió i procurar que les presions siguin suficients i similars en tots els
diferents blocs produits per a una construcció.

La mà d'obra que executa  el  bloc,  aixì  com l'experiència,  és  un factor  que
influeix de manera directa en les caracterísitques dels blocs executats.

Runa AUTOR

CN CA Y FINS SF R H2O
A 13 - 7 - 40 40 15 Cer Tiana
B - 10 10 - 40 40 18 Cer Tiana
C - 20 - - 40 40 19 Cer Tiana
1 13 - 7 - 20 60 15 Cer Tiana
H 13 - 7 - 40 40 13,1 For David
Cg 13 - 7 - 48 32 14,6 Cer David
E 13 - 7 2,4 32 45,6 12,5 Cer David
I 13 - 7 - 32 48 12,5 Cer David

M

O
S

T
COMPOSICIÓ EN %

Da DR
Comp. 
Absoluta

Comp. 
Relativa

Rck Rck (P. gran) % %
A 38,75 1,79 2,49 72 28
B 50,79 54,32 1,93 2,58 75 25
C 47,70 36,67 1,76 2,23 87 13
1 78,79 1,96 2,51 78 22
H 15,50 47,04 1,84 2,53 73 27

Cg 57,54 1,66 2,47 67 33
E 55,98 1,66 2,39 69 31
I 44,16 56,35 1,58 2,41 65 35

1,85

MOSTRA RESISTENCIA EN 
KG/CM2

g/cm3

totxo massis de 5cm

Vel. 
Absorció

Absorció 
saturació

Permeabilitat Transmissió Acustic

cm/minut % W/m2Cº dBA
A 0,248 16,84 0,376
B 0,224 15,20 0,188
C 0,252 19,34 0,361
1 0,172 14,89 0,099
H 0,220 19,69 0,074
Cg 0,260 19,45 0,130
E 0,300 21,61 0,240
I 0,292 20,00 0,148

0,572 16,30 0,242 0,87

M
O

S
T
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D´aquests quadres resum del assajos realitzats es pot concloure que el millor
bloc que s´ha obtingut és l´1. Aquest bloc és el que ha donat uns valors més
optims  en  quasi  tots  els  assajos,  això  ens  indica  que  és  el  material  més
complert  ja  que  està  equilibrat  entre  resultats  a  compressió  i  densitats  i
absorcions. Està composat amb una relació de runa molt elevada, un 60% del
total,  i  un 20 % de terra,  aquesta dosificació,  donat  els resultats  que s´han
obtingut servirà per a la construcció de nous blocs de BTR amb alguna petita
variació en quant a estabilitzants.

El bloc B, també presenta uns bons resultats però no arriba al nivell del bloc 1.
En aquest cas el bloc B no presenta canvia el CN del bloc 1 per calç, variant
també les dosificacions, el contingut de runa i terra es igualat al 40 % cada
material. Aquest bloc destaca per ser el que la densitat real més elevada, però
la seva resistència a compresió ha de millorar.

El que es podria considerar el tercer millor és el bloc H, però té un inconvenient
molt gran en contra, i és que té la resistència a compresió més petita de totes,
comparant amb altres blocs amb igual dosificació d´estabilitzants i percentatge
de terres i runes, només varia la procedencia d´aquestes, que en aquest cas
provenen del formigó. Un altre punt en contra és l´absorció per saturació ja que
és tercer pitjor material. Per altra vanda en quant a densitats es refereix, aquest
bloc és un dels més complerts juntament amb l´1, destacant especialment com
el millor en la resistència a la permeabilitat.

El bloc Cg és el que té la  quantitat de terra més elevada i està estabilitzat amb
ciment natural i guix. Els seus principals punts forts són la seva resistència a la
permeabilitat i a la compresió. Per contra els seus punts més negatius són la
elevada velocitat d´absorció per capilaritat, l´absorció per saturació i la baixa
densitat aparent.

El  bloc  A sembla  l´oposat  al  bloc Cg,  té  unes  densitats  acceptàbles,  i  una
velocitat  d´absorció  i  percentatge  de  saturació  força  bones,  però  té  unes
resistències a la permeabilitat i a la compresió pèsimes.

Continuem pel bloc C que és un dels que dona pitjors resultats, té una Da, una
velocitat d´absorció, una saturació i una resistència a compresió  francament
fluixes i encara són pitjors la densitat  real i  la resistència a la permeabilitat.
Aquests  resultats  són  deguts  a  que  aquesta  mostra  a  estat  estabilitzada
solament amb calç.  Comparant  el bloc C amb el B, es pot deduir rapidament
que la quantitat de calç era excesiva.

Però si consideravem dolents els resultats del bloc C, els dels bloc E i I els
superen en el sentit negatiu., són insuficients en tot, només es salva el bloc E
en  la  resistència  a  compresió,  obtenin  la  tercera  més  elevada  de  tot  el
mostreig,  i  el  bloc I  en la resistència  a la  permeabilitat,   sent  el  quart  més
impermeable.

Els fins augmenten la permeabilitat  comparant el bloc E amb el bloc I però
també donen al bloc una resistencia lleugerament superior.
La calç afavoreix més a la permeabilitat que el guix si es comparen el bloc C
amb el  B.
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Un  contigut  elevat  de  sorra  incrementa  la  permeabilitat  més  que  la  runa
comparant 1 amb A i Cg,  i  a més dona pitjor resistència.
La runa ceràmica és més permeable que la de formigó comparant H i A.
però dona major resistència.

 Entre els àrids reciclats i els àrids normals son de característiques similars
però son molt diferents en l’absorció d’aigua.
Els àrids reciclats son 5 vegades més absorbents que els àrids naturals.

Relació  entre  la  densitat  aparent  i  la  resistencia  a
compressió a 14 dies:

Ens interessa veure la relació de la resistència a compressió amb la densitat.
Aprofitant  que  es  mesuren  tots  els  blocs  abans  de  trencar-los,  també  es
pesaran per  obtindré  una aproximació  força  propera  a la  que obtindríem si
utilitzéssim el mètode del picnòmetre.

D =  P / V

On: D = Densitat.
P = Pes.
V = Volum 

Taula de càlcul de densitats:
Mostra Densitat Tensió

g/cm3 kg/cm2
V 1,28 46,38
X 1,85 77,01
Y 1,46 22,23
Z 1,93 39,15
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Probetes dels motllos de 15x15 de Runa de formigó de la Planta de Reciclatge XIRGú

P. Sec P.Absorció 24 h % abs P.hidroestàtic Pes gelacitat % gelacitat Pes perdut V.ap Vr ρ.aparent ρ.real P.Absorció 1"
1:2 seca A 1722 1973 14,6 838 1941,5 12,75 1 1000 1135 1,72 1,52 1912
1:2 plastica B 2008 2212 10,2 941 2197,6 9,44 0,1 1000 1271 2,01 1,58 2047
1:3 seca C 1987 2182 9,8 931 2164,3 8,92 0,4 1000 1251 1,99 1,59 2036
1:3 plastica D 1812 2082 14,9 776 2067,2 14,08 0,1 1000 1306 1,81 1,39 1880

P. Sec P.Absorció 24 h % abs P.hidroestàtic Pes gelacitat % gelacitat Pes perdut Vr ρ.real
1:2 S A 1719 1941 12,91 849 1929,9 12,27 0,3 1092 1,57
1:2 P B 1988 2215 11,42 916 2200,3 10,68 0,1 1299 1,53
1:3 S C 1966 2172 10,48 925 2066,7 5,12 0,1 1247 1,58
1:3 P D 1807 2083 15,27 756 2068,1 14,45 0,1 1327 1,36

P. Sec P.Absorció 24 h % abs P.hidroestàtic Pes gelacitat % gelacitat Pes perdut Vr ρ.real
1:2 S A 1717 1947 13,40 840 1936,2 12,77 0,3 1107 1,55
1:2 P B 1978 2215 11,98 918 2202,8 11,37 0,05 1297 1,53
1:3 S C 1962 2181 11,16 901 2168,8 10,54 0,2 1280 1,53
1:3 P D 1804 2085 15,58 761 2071,5 14,83 0,1 1324 1,36

P. Sec P.Absorció 24 h % abs P.hidroestàtic Pes gelacitat % gelacitat Pes perdut Vr ρ.real
1:2 S A 1729 1938 12,09 853 1927,8 11,50 0,3 1085 1,59
1:2 P B 1971 2215 12,38 882 2203 11,77 0,1 1333 1,48
1:3 S C 1953 2179 11,57 909 2167,6 10,99 0,1 1270 1,54
1:3 P D 1807 2087 15,50 755 2073,1 14,73 0,05 1332 1,36

P. Sec P.Absorció 24 h % abs P.hidroestàtic Pes gelacitat % gelacitat Pes perdut Vr ρ.real
1:2 S A 1718 1940 12,92 850 1930,7 12,38 0,5 1090 1,58
1:2 P B 1966 2216 12,72 895 2202,2 12,01 0,1 1321 1,49
1:3 S C 1949 2180 11,85 892 2168,1 11,24 0,2 1288 1,51
1:3 P D 1800 2086 15,89 760 2072 15,11 0,1 1326 1,36

P. Sec P.Absorció 24 h % abs P.hidroestàtic Pes gelacitat % gelacitat Pes perdut Vr ρ.real
1:2 S A 1720 1960 13,95 841 1948,3 13,27 1,5 1119 1,54
1:2 P B 1969 2218 12,65 884 2207,1 12,09 0,1 1334 1,48
1:3 S C 1951 2183 11,89 909 2171,8 11,32 0,2 1274 1,53
1:3 P D 1803 2089 15,86 734 2077,2 15,21 0,3 1355 1,33

5è CICLE XFSub 

6è CICLE XFSub

1er CICLE XFSub

2n CICLE XFSub

3r CICLE XFSub

4rt CICLE XFSub
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Gràfic nº I. Relació entre la densitat aparent i la resistència a compressió

S´observa que les mostres X  i  Z  tenen una densitat aparent molt semblants
(de 1,85  a  1,93 g/cm3), però  resistències molt diferents, la resistència de X
dobla la de Z. Aquest fenomen també també té lloc entre les mostres V i Y; El
bloc més pesat no és el més resistent, però hi ha una relació directa entre la
densitat i la resistència, per a cada tipologia de bloc segons la relació entre
terra i runa que té.

   Confirmant que una relació més elevada de runa que de terra (25% terra –  
75% runa), proporciona una major resistència.

La  combinació  de  ciment  natural,  calç  aèria  i  guix  com  a  còctel  de
conglomerants, resulta encertada, si bé caldrà esperar els resultats a llarg plaç
per veure-hi la millora que pot comportar  l’ús de la calç.

Pel que fa a les mostres Y i Z, de igual dosificació que el Bloc A, han donat
unes resistències per sota dels 40 kg/cm2 en el millor dels casos, donant un
pèssim resultat quan hi addicionem viruta, confirmant que la dosificació no és
la més encertada. 

En  principi  l’utilització   del  sodi  silicat  (Na2  SiO3)   no  fa  variar  gaire  la
resistència, ni la seva funció principal és millorar la resistència de la massa,
l’aportació  que  farà  al  bloc  vindrà  donada  per  la  seva  influencia  en  els
processos de floculació de la terra, així podem preveure que en les mostres
amb relació més alta de terra la seva influència serà superior a l’obtinguda en
mostres amb baix contingut de terra.
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En canvi si que es pot afirmar que la incorporació de viruta de fusta a la massa
no  ha  servit  per  a  augmentar  la  resistència,  ja  que  disminueix  molt
considerablement la resistència dels blocs que la contenen. 

També s'ha efectuat una serie sense l'ús de terres de reciclatge, únicament
amb àrid de formigó.

Aquestes noves mostres són compactades a 50kp/cm2 i amb una dosificació
menor  del 20% d’aigua en volum.
De les mostres realitzades s’extreu la conclusió que la granulometria original
no es la adequada i que caldria afegir més quantitat de fins. Mentre que les
mostres realitzades amb només fins obtenen una bona resistència.

Nom Característica Resist. Compressió mitja (kg/cm2)
XF Granulometria original 85

XF + 40% Afegim 40% de fins a l’original 98
XF fins Fins 115

Premsa manual utilitzada per a fer els blocs comprimits
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Mostres amb Adicions

Escollim la mostra D’ per realitzar també altres assaigs amb fibres, encenalls
de  fusta,  i  amb  un  superfluïdificant  copolimer  anomenat  Glenium  i  un
plastificant  anomenat  Rheobuild  de  la  empresa  comercial  Bettor/Degussa
basats en la tecnologia dels eter-policarboxílics que generan repulsió estérica
entre  els  floculs  de  ciment  hidratats.  Aquest  dos  aditius  limiten  l'us  d'aigua
d'amassat en els formigons convencionals a menys de 200l/m3 (reducció 30-
35%), i corregeix el contingut de fins fins  atenir una relació aigua/fins en volum
de 0.9/1.05. Això ens dona major fluidessa, evitant la segregació i l'aparició de
la típica lletada de ciment perimetral a la masa del formigó

Els resultats són els següents:

Nom Característica Resist. Compressió mitja (kg/cm2)
D’ + V Encenalls de fusta 135
D’ + F Fibres 153
D’ + G Glenium 215
D’ + R Rheobuild 230

Els resultats mostren  un increment considerable en l'us de plastificants en el
formigó,  més  d'un  30% ,  la  qual  cosa es  fa  molt  recomenable  per  la  gran
habidessa en aigua d'aquest tipos d'àrid.
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A B H Tn(ruptura) Tensió ruptura (Kg/cm²)
D' + Virutes a 15 dies 6,25 5,84 5,02 5015 137,40

a 28 dies 6,20 5,98 5,50 5497 148,26
14/02/2006 5,89 6,11 6,11 6114 169,89

D' + Fibres a 15 dies 6,16 5,78 5,36 5363 150,63
14/02/2006 6,12 5,87 6,78 6779 188,70
a 28 dies 6,98 5,15 5,90 5900 164,13
a 28 dies 6,20 6,23 8,30 8300 214,88

14/02/2009 6,00 6,15 7,94 7936 215,07
a 28 dies 6,22 6,19 8,83 8828 229,29

14/02/2006 6,20 6,25 5,70 5704 147,20

XFSub 1:3

Dimensions (cm)
MicroProvetes 6x6 Observacions

D' + Rheobuild

D' + Glenium 29/09/2006

Fluidificant plastificant

Fluidificant

10/10/2006

D' + fibres 23/06/2006 07/07/2006 10,02 10,18 10,10 14,73 14730 144,41
10,30 10,00 29,35 29345 284,90
10,15 10,38 28,16 28159 267,27

D' + virutes 23/06/2006 07/07/2006 10,27 10,16 10,06 12,34 12340 118,26
10,01 10,40 22,33 22329 214,49
10,01 10,45 18,96 18963 181,28

14/02/2006

14/02/2006
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També cal destacar l'increment de resistències amb el temps , degut a que el
procés de cristal.lització i rehidratació del àrid i el ciment és més lent, així com
del OCa presents. Aquest increment és del 15% i serà evaluable quan es donin
reistències al 28 dies.

Àrid reciclat de mamposteria

De la  subbase  de  mamposteria   també  es  fabriquen  mostres  inicials  amb
dosificacions de ciment i consistència diferents. Els resultats són bastant bons.

Nom Consistència Dosif. Ciment Resist. Compressió mitja (kg/cm2)
E Seca 1:2 131
F Plàstica 1:2 270
G Seca 1:3 64
H Plàstica 1:3 155

Al igual, que les mostres de formigó les mostres de mamposteria fabricades
amb consistència seca també tenen un aspecte porós, per tant, podria ser que
la resistència fos una mica més elevada.
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PECES COMPACTADES EN SEC  O ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS I
SUBBASES

També s’han realitzat mostres compactades a 50 kp i amb menys d’un 20%
d’aigua. La seva fabricació també ens ha portat a afegir més quantitat de fins a
la granulometria  original  per  tal  de realitzar  unes mostres  més compactes i
veure la viabilitat del reciclatge dels fins , els quals tenen dificil sortida.

Els resultats són: 

Nom Característica Resist. Compressió mitja (kg/cm2)
XM Granulometria original 110

XM + 30% Afegim 30% de fins a l’original 75
XM fins Fins 143

Resultats mostres XM, amb reciclats de mamposteria
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A B H Tn(ruptura) Tensió ruptura (Kg/cm²)
a 15 dies 7,39 7,43 5,841 5841 106,38
a 28 dies 7,11 7,44 7,804 7804 147,53
a 28 dies 7,4 7,51 7,663 7663 137,89

7,56 7,37 8,408 8408 150,90 143,61
7,12 7,6 7,473 7473 138,10

a 15 dies 7,4 7,33 5,609 5609 103,41
a 28 dies 7,65 7,44 6,806 6806 119,58
a 28 dies 7,52 7,07 5,581 5581 104,97

7,33 7,25 6,398 6398 120,39
7,35 7,42 4,151 4151 76,11
7,42 7,24 3,787 3787 70,49

a 15 dies 7,57 7 5,008 5008 94,51
a 28 dies 7,05 7,1 3,076 3076 61,45

7,17 7,4 4,039 4039 76,12
7,16 7,07 4,911 4911 97,01

Probetes amb subbase + fins

14/02/2006

14/02/2006

14/02/2006

Probetes amb subbase
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Observacions

Probetes amb fins
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Resultats mostres XF, amb reciclats de formigons.

El  comportament  d'ambdos  reciclats  amb  estabilització  i  compressió  es
satisfactòria i comparable a un formigó pobre en masa H-15.
El  cas  de  l'àrid  provinent  de  mamposteria  és  el  que dona valors  més  alts,
descartant-se  el fet de fer mescles entre el tot-ú i els fins. En el cas de l'àrid de
formigó la mescla si que dona valors més óptims, la qual cosa s'en dedueix
que la granulometria obtinguda dona millor densitat i resistència.
Aquest tipos de material es podria clasificar genèricament com un H-15 per a
comformació de soleres no armades, murs en masa o peces massives en sec
per a l'execució de tancaments.
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A B H Tn(ruptura) Tensió ruptura (Kg/cm²)
7,18 6,72 5,431 5431 112,56
7,37 7,48 6,964 6964 126,33
7,39 7,43 5,841 5841 106,38 122,7045
7,5 7,31 6,515 6515 118,83
7,34 7,51 7,755 7755 140,68
7,54 7,08 7,017 7017 131,45
7,29 7,38 4,345 4345 80,76
7,67 7,39 5,096 5096 89,91
7,38 7,18 4,36 4360 82,28 93,198871
7,18 7,31 4,851 4851 92,42
7,51 7,35 6,658 6658 120,62
7,52 7,42 6,326 6326 113,37
7,09 7,59 4,404 4404 81,84
7,35 7,46 7 7000 127,67 120,13
7,64 7,12 7,207 7207 132,49
7,09 7,51 7,736 7736 145,29

Dimensions (cm)
Provetes comprimides Observacions

14/02/2006

08/11/2006

14/02/2006

14/02/2006

08/11/2006

provetes 
comprimide
s a 50kp

Probetes amb fins

Probetes amb subbase

Probetes amb subbase + fins

XF fins

XF

XF + 40% fins

31/10/2006
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Assaig pull-out.

Per tal de comprobar l’adherència entre l’armat  i l’àrid reciclat, es va efectuar
una serie de sis probetes, amb les seguents dosificacions.
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RESULTATS PROVETES AMB ÀRID RECICLAT PER ASSAIGS DE PULL-OUT JUNY-07

Ref Fabricacio Assaig Mpa

Ciment 42,5 325
sorra 875
grava 878
aigua 200
A/C 0,615

Rheobuild 570 0,8

FPP 140g de FFP per cada 50 kg de ciment

31,9HA-25 20% 
AR+FPP 19/04/2007 15/06/2007

25,4

HA-25 20% AR 18/04/2007 15/06/2007 27,6

HA-25 50% ar 18/04/2007 15/06/2007
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Comparant els resultats amb àrid normal  es pot extreure que tot i  la menor
densitat de l'àrid, ofereix el mateix tipos d'adherència a l'armat.
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Formigó Vs Mamposteria

La  següent  taula  compara  els  resultats  de  l’assaig  a  compressió  entre  les
mostres de mamposteria (XM) amb les de formigó (XF):

 
Consistència Dosif.

Ciment XF (kg/cm2) XM (kg/cm2)
Seca 1:2 137 131
Plàstica 1:2 151 270
Seca 1:3 114 64
Plàstica 1:3 186 155

La  següent  taula  compara  els  resultats  de  l’assaig  a  compressió  entre  les
mostres  de  mamposteria  (XM)  amb  les  de  formigó  (XF)  en  el  cas  de  les
mostres compactades.

Característica  XF (kg/cm2) XM (kg/cm2)
Granulometria original 85 110
Afegim 40% de fins a l’original 98 75
Fins 115 132

En tots dos casos la mostra realitzada només amb fins es la que obté millor
resultat. 
Mentre  que  quan  afegim  més  fins  a  la  mescla  original  en  el  formigó
augmentem la resistència en el cas de la mamposteria disminueix.

Conclusions

Amb la qualitat i selecció d'arids Cañet-Xirgu de reciclatge de formigó podem
realment utilitzar-los al 100% com a substitus del arid natural, tot i així la nova
EHE  sols  contempla  sense  cap  mena  de  variació  de  les  característiques
obtingudes l'introducció d'un 20%. Per a un ús total  de l'àrid,  en la present
recerca es dedueix una necesitat imperiosa de limitar l'us d'aigua d'amasat,
bé mitjançant metodes de compressió, graduar bé la granulometria, o bé per
medi de  l'ús de superfluïdificants. Tanmateix són variats els tipos d'àrids i
procedències existents amb la qual cosa adjuntem la taula per a fomentar i
facilitar l'aplicació per part dels tècnics.
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MANUAL PER A L'ÚS D'ÀRID RECICLAT EN ELEMENTS CONSTRUCTIUS. DOSIFICACIONS GRANULOMETRIES

Aquesta taula s'el.labora com a guia per al disseny i execució de formigons amb àrid reciclat provinents del centre Germans Xirgu.
Característiques 
Formigó els valors són amb una dosificació de CEM-II B 1/3 EN CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
En tots els formigons s'hi afegirà un mínim del 1% de fluidificant ÀRID FORMIGO 16/25 ÀRID FORMIGO 4/16 ÀRID CERÀMIC 16/25 ÀRID CERÀMIC 4/16
HA-25 HA-30 FORMIGONS ESTRUCTURALS REGULATS EN LA NOVA EHE. PILARS, FORJATS I JÀSSERES 20%

HA-30 FONAMENTS RÍGIDS I EN MASSA 100% 100%  ( valors amb dosificacions 1/2 de ciment)

HA-20 FORMIGONS PER A CAPES DE COMPRESIÓ 30-40%

FORMIGONS DE NETEJA 60-100% 60-100%

H-15  H-20 FORMIGONS PER A SOLERES ( us de fibres polipropilé 50kgr/m3-o 30% virutes) 100% 100% 100% 100%

H-15 PECES COMPACTADES EN SEC  O ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS I SUBBASES 100% millor   amb fins    100% no  Millor amb fins.           100%




