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Des de gener de 2009 
disposem de l’UNE 1504 
Productes i sistemes per 
a la protecció i reparació 
d’estructures de formigó 
La simbiosi entre el formigó amb la seva 
capacitat de resistir compressions i l’acer 
amb la seva aptitud per tolerar traccions i 
esforços de tall, al costat de la possibilitat 
de crear formes per emmotllament, han fet 
que el formigó armat s’hagi imposat en la 
majoria d’estructures d’edificis i obra civil.
 
Des que en 1850 el jardiner Joseph Monier 
inventés el formigó armat en fer uns tests 
amb ciment i filferro i, després, cap a 1890 
s’iniciés l’estudi científic del comportament 
del formigó armat, formulant-se les prime-
res bases constructives i de càlcul, fins 
als nostres dies, ha transcorregut un llarg 
període que ens permet fer balanç de la 
durabilitat d’aquest material. 

En les primeres obres, tant els arquitectes 
que van començar a utilitzar-ho, Garnier 
i Perret, com després els racionalistes de 
la Bauhaus i del moviment modern, sin-
gularment Gropius, Le Corbusier i Aalto, 
van saber apreciar aquest material que els 
permetia crear i construir formes amb una 
pedra artificial emmotllable. A Amèrica del 
Nord, es van explorar els seus límits de 
resistents en les estructures dels gratacels 
i les volades de Frank Lloyd Wright. En 
l’obra civil, les aportacions de Freyssinet 
amb el pretesat o les estructures laminars 
de Nervi, Torroja, Candela i Sánchez del 
Riu van aconseguir esvelteses d’una audà-
cia desconeguda. Ja més recentment, 
Niemeyer ens ha llegat una obra d’una 
bellesa i equilibri innegables. 

La vulnerabilitat del formigó
No obstant això, diverses circumstàncies, 
han anat posant de manifest, que és més 
vulnerable del que els seus pioners pen-
saven.  Així la creixent contaminació del 
nostre medi ambient amb l’emissió de 
gasos, transforma les característiques 
d’acidesa del formigó i destrueix la capa 
passivat de l’acer de les seves armadu-
res, d’altra banda la seva pròpia estruc-
tura porosa el fa permeable a l’aigua i els 
gasos, permetent la penetració dels clorurs 
de l’atmosfera marina i de les aigües de 
vessaments que produeixen la corrosió 
de les armadures d’acer, finalment en 
contacte amb aigües freàtiques o terres 
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riques en sulfats, desenvolupa compostos 
expansius que destrueixen l’estructura interna 
de la matriu del formigó. 

Aquestes agressions, produeixen essencial-
ment dues alteracions, fissures i disgregacions. 

Les fissures obren vies d’accés a agents 
agressius cap a les armadures, accelerant la 
corrosió i reduint la resistència de l’element 
estructural, es produeixen per l’oxidació de 
l’acer de les armadures el qual s’expandeix, 
de manera que es poden produir també even-

tuals despreniments de la capa de formigó 
que les recobreix, atesa la seva escassa 
resistència a la tracció. 

Les disgregacions tenen el seu origen en 
la formació de substàncies expansives en 
la matriu del formigó i comencen en la part 
exterior més exposada avançant cap a 
l’interior progressivament. 

Paral·lelament a aquesta vulnerabilitat del 
formigó, s’han produït dos fets que ens 
situen en el bon estat actual en el qual ens 
trobem en el camp de la reparació del for-
migó armat i en les excel·lents expectatives 
de durabilitat del mateix a nivell preventiu. 

D’una banda, s’ha aconseguit una major 
durabilitat mitjançant l’actualització de les 
normes de disseny que estableixen mesu-
res preventives en el disseny de les estruc-
tures i les formulacions i per un altre s’ha 
aplicat a aquest camp, l’avanç de la tec-
nologia de la indústria química del ciment, 
i així es poden formular formigons, avui, a 
mesura de les necessitats de prestacions i 
posada en obra requerides. 

Des de gener de 2009 disposem de l’UNE 
1504 Productes i sistemes per a la protec-
ció i reparació d’estructures de formigó. 
Definicions, requisits, control de qualitat 
i avaluació de la conformitat, que unifica 
definicions, criteris i paràmetres de pres-
tació. 
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