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Introducció&
 

Avui en dia existeixen diferents aplicacions en les que la utilització de la termografia juga un paper 

molt important per resoldre problemes que serien impossibles mitjançant els mètodes 

convencionals. El seu ús va des de l’aplicació en la docència per explicar un determinat fenomen 

físic, fins les anàlisis de les propietats dels gasos. Tot i així, la seva gran utilitat és la utilització en 

la indústria, ja sigui per l’anàlisi del correcte funcionament d’una màquina, pot ser un motor que es 

sobreescalfa en excés degut al desgast d’un pistó, un fusible fos dins d’un circuit, aquest  pot ser 

descobert sense la necessitat de desmuntar la màquina.   

 

La termografia infraroja és un mètode d’avaluació no destructiu dels materials, que es basa en la 

llum infraroja de l’espectre electromagnètic, és la mesura superficial de les temperatures d’un 

objecte o cos. Per poder fer visible aquesta llum a l’ull humà s’utilitzen càmeres termogràfiques 

que recullen l’energia tèrmica (llum infraroja), despresa per la superfície d’un cos que la 

transforma en una senyal elèctrica a través d’un sensor tèrmic. Aleshores aquesta senyal és 

tractada per la càmera i el resultat visible a la pantalla és un mapa tèrmic de la superfície del cos 

estudiat.  

 

La inspecció tèrmica obtinguda a partir de la radiació infraroja ens facilita les mesures d’una 

manera ràpida, sense contacte directe, a distància, a temps real i a baix cost. El seu principi bàsic 

és l’estimació de diferents temperatures d’una superfície o canvis de temperatura superficial en el 

temps. Aquesta temperatura està relacionada amb els patrons de transferència de calor del cos a 

analitzar, d’aquesta manera s’aconsegueix localitzar els defectes superficials i anomalies internes. 

En aquest últim cas, cal tenir en compte que com més gran i més proper a la superfície sigui el 

defecte o imperfecció, més evident resultarà la seva detecció, ja que produirà grans diferències 

tèrmiques.  

 

Les eines necessàries per aconseguir un termograma són principalment una càmera termogràfica 

i un software que permet l’anàlisi. Per obtenir les imatges termogràfiques existeixen diferents 

tècniques, que es diferencien depenent de com es transmet l’energia calorífica al cos. Aquestes 

tècniques es classifiquen en termografia passiva i activa. El mètode que s’utilitza en cada cas 

dependrà de les característiques tèrmiques del cos o el tipus de defecte a localitzar, entre altres 

factors.  
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Objectius&
 

Mitjançant la tecnologia infraroja i les seves aplicacions en el sector de l’edificació, es pretén 

estudiar fins a quin punt aquesta pot detectar objectes o anomalies dins d’una estructura de 

formigó armat.  

 

Els principals objectius del treball són que mitjançant la termografia com a sistema de control de 

qualitat sense el contacte directe,  poder localitzar en l’interior de les estructures de formigó, si 

existeix alguna deficiència de recobriments de l’armat i on està situat exactament i detectar 

possibles buits d’aire en l’interior.  

 

Es proposa buscar un mètode eficaç per a poder localitzar la situació i disposició de les armadures 

dins l’element i detectar possibles defectes com els buits d’aire i la seva profunditat.  

 

Utilitzant els sistemes actiu i passiu, que consisteix en provocar gradients tèrmics i els 

corresponents contrastos que ens ajuden a captar la radiació dels diferents materials. Cal dir que 

aquests sistemes no són destructius.   

 

Per poder realitzar aquest treball es fabricaran provetes de formigó amb diferents ubicacions de 

les armadures a l’interior. 

Tanmateix, se’n fabricaran amb defectes expressament volguts com, per exemple, els buits d’aire. 
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Estat&de&la&qüestió&

1. Ressenya&històrica&de&la&termografia&infraroja&
 

El terme “termografia” deriva de les arrels semàntiques que signifiquen “imatge de la temperatura”. 

L’inici de la termografia s’atribueix a l’astrònom alemany Sr. William Herschel, qui al 1800 

realitzava experiments amb la llum. 

 

Abans de l’any 1800, ni tant sols es sospitava de l’existència de la regió infraroja de l’espectre 

electromagnètic. La importància original de l’espectre infraroig (el qual es nombra simplement com 

“els infrarojos”) com a forma de radiació calorífica es probablement menys òbvia avui en dia que 

en l’època del seu descobriment per part de Herschel, al 1800.  

      Imatge Sr. William Herschel (1738-1822).1 

 

El descobriment va ser accidental i es va produir durant la investigació d’un nou material òptic. El 

Sr. William Herschel, astrònom reial del Rei Jorge III d’Anglaterra i ja famós anteriorment per 

haver descobert el planeta Urà, estava investigant amb el fi de trobar un material per filtres òptics 

per aconseguir reduir la brillantor de la imatge del sol en els telescopis al realitzar observacions 

solars. Al provar diferents mostres de vidres de colors que proporcionaven similars reduccions de 

la brillantor, va descobrir que algunes de les mostres deixaven passar molt poc la calor solar, 

                                                
1 FENECORM. “Guía de la termografía infrarroja”. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Madrid, 2011. 
Pág.11.  
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mentre que altres deixaven passar tanta calor que podien produir danys oculars després de 

passar uns segons d’observació.  

 

Immediatament, Herschel se’n va adonar de la necessitat de realitzar un experiment, a fi de 

descobrir un material que proporcionés la reducció que desitjava de la brillantor i al mateix temps 

la màxima reducció possible de la calor.   

Va començar l’experiment amb un prisma, buscant l’efecte calorífic. Al principi va enfosquir el bulb 

d’un termòmetre de mercuri amb tinta i, utilitzant-lo com a detector de radiació, va procedir a 

provar l’efecte calorífic dels diferents colors de l’espectre que es formaven sobre una taula fent 

passar la llum del sol a través d’un prisma de vidre. Altres termòmetres, col·locats fora l’abast dels 

rajos de sol servien com a control.  

 

Les lectures de les temperatures mostraven un increment fixe des de l’extrem violeta fins al 

vermell. Això no era especialment sorprenent, ja que l’investigador italià Landriani havia observat 

exactament el mateix en un experiment similar a l’any 1777. No obstant, va ser Herschel el primer 

en adonar-se que hi havia d’haver un punt en el qual l’efecte calorífic arribés al màxim i  va 

observar que les mesures a la part visible de l’espectre no es mostraven en aquest punt.  

 

Al moure el termòmetre en la regió fosca, més enllà de l’extrem vermell de l’espectre, Herschel va 

confirmar que la calor seguia augmentant. El punt màxim estava molt més enllà de l’extrem 

vermell dins la regió que avui coneixem com “ Longitud d’ones infraroges”.  

    Imatge. Experiment amb termòmetres i els colors de l’espectre1

                                                
1 FENECORM. “Guía de la termografía infrarroja”. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Madrid, 2011. 
Pág.13. 
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Quan Herschel va revelar el seu descobriment, va denominar aquesta nova regió de l’espectre 

electromagnètic “espectre termomètric”. A vegades va fer referència a aquesta regió com “calor 

oscuro” o simplement “los rayos invisibles”, però no va ser Herschel qui va nombrar el terme 

“Infraroig”; aquesta paraula es va començar a utilitzar en documents impresos uns 75 anys 

després i el seu creador resta a l’anonimat.  

 

Els rajos invisibles es situen més enllà del vermell. El nom d’infraroig es refereix a la freqüència 

d’aquesta llum. Aquesta freqüència és menor quan més s’avança en la totalitat de l’espectre de la 

llum visible des de l’extrem violeta cap al vermell.  

 

   Imatge Espectre electromagnètic amb longitud d’ona (m) i freqüència. 1 

 

 

La captura de la primera imatge termogràfica (imatge de calor) va ser possible al 1840 com a 

resultat del treball del Sr. John Herschel, fill del descobridor dels infraroigs i famós astrònom per 

mèrits propis; amb base a les diferents evaporacions d’una fina capa d’oli exposada a la llum 

reflectida fins que la imatge fos visible per a l’ull humà. El Sr. John també va aconseguir obtenir un 

registre primitiu de la imatge tèrmica en paper i la va anomenar “Termografia”.  

 

Les millores en la sensibilitat dels detectors d’infraroigs van ser descobertes lentament.  

 

Entre els anys 1900 i 1920 alguns inventors van redescobrir els infraroigs. Es van crear moltes 

patents de dispositius per detectar persones, artilleria, avions, vaixells i inclòs icebergs. Els 

primers sistemes que funcionaven en la modernitat van començar a desenvolupar-se durant la 

guerra del 1914 - 1918. Un sistema de busca per infraroigs provat durant aquesta època va ser 

capaç de detectar un avió aproximadament a una distància de 1,5km i una persona a una 

distància de més de 300 metres.  

 

                                                
1 FLIR. “Guía sobre termografía para aplicaciones en edificios y energía renovable”.Flir System, 2011. Pagina 9 
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A la dècada dels seixanta la termografia es va començar a utilitzar per a fins no militars. Tot i que 

els primers sistemes de termografia eren aparatosos, lents en l’adquisició de dades i de baixa 

resolució, es van utilitzar en aplicacions industrials. Els continus avenços en aplicacions miliars en 

els anys setanta van donar lloc als primers sistemes portàtils, que es podien utilitzar en 

aplicacions com a diagnòstic d’edificis i comprovacions no destructives de materials.  

 

L’any 2000 va marcar el segon segle del descobriment de William Herschel dels infraroigs i aquest 

aniversari troba la tecnologia infraroja en plena expansió en totes les seves aplicacions. 

L’astronomia, la medicina, la seguretat pública, el rescat de persones, en l’electrònica, en la 

meteorologia, l’enginyeria de processos, el manteniment industrial, l’anàlisi de vegetació, l’estudi 

de las temperatures... 

 

No només es troba en plena expansió sinó que també serà una tecnologia d’ús massiu en un curt 

termini.  

Informació extreta de: (Fenecorm,2011)1 (Fluke,2009)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 FENECORM. (2011) “Guía de la termografía infrarroja”. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Madrid. 
2 FLUKE CORPORATION Y THE SNELL GROUP. (2009)“Introducción a los Principios de la Termografía”. Edit. 
American Technical Publishers.  
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2. Camps&d’aplicació&de&la&termografia.&&
La termografia es basa en el fet de que tots els objectes que estan a una temperatura superior a 0 

K1 (-273ºC2) emeten radiació infraroja. La intensitat de radiació infraroja està relacionada amb la 

temperatura superficial i, per tant, permet localitzar i identificar problemes invisibles a l’ull humà.  

La diferencia de temperatures es mostra en una escala de grisos o colors, i les aplicacions 

d’aquestes imatges són molt nombroses.  

 

2.1. Aplicacions&elèctriques.&
La càmera termogràfica es pot utilitzar per inspeccionar la integritat dels sistemes elèctrics, ja que 

la seva inspecció no necessita el contacte directe i es pot realitzar ràpidament. La major part del 

treballs termogràfics en aplicacions elèctriques és qualitatiu, és a dir, simplement compara els 

components tèrmics similars.  

La termografia en aquest cas és particularment efectiva perquè les avaries dels equips solen tenir 

diferències tèrmiques clares i reconegudes.  

Quan una o més fases o components presenten una diferència de temperatura, per causes no 

relacionades amb l’equip normal de la càrrega, és possible que existeixi una excepció tèrmica. Per 

exemple, una resistència més alta de lo normal provoca l’escalfament d’un punt de connexió.  

La inspecció elèctrica mitjançant la càmera termogràfica ens permet la detecció de males 

connexions, sobrecàrregues, curtcircuits i desequilibris. Podem localitzar problemes sense la 

interrupció del servei i minimitzant el temps necessari per les reparacions, ja que els problemes es 

diagnostiquen de forma concisa. (FLIR, 2011)3    

Imatge tèrmica d’un quadre elèctric.4  

                                                
1 Unitat de temperatura del sistema internacional, de símbol K.  
2 Unitat de temperatura, igual a l’interval tèrmic corresponent a cada una de les divisions de l’escala de Celsius.  
3 FLIR. “Guía sobre termografía para aplicaciones en edificios y energía renovable”.Flir System, 2011. Pagina 14 
4 http://www.flir.com/ 
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2.2. Aplicacions&mecàniques&i&electromecàniques.&&

Les inspeccions mecàniques i electromecàniques cobreixen un ampli ventall d’equips, com per 

exemple motors, engranatges i col·lectors de vapor. La majoria d’aquestes aplicacions són 

qualitatives. La imatge tèrmica actual es compara normalment amb la realitzada prèviament. Es 

registren les diferències provocades per un canvi d’estat en l’equip.  

 

Els motors s’inspeccionen tèrmicament perquè són molt susceptibles de tenir averies relacionades 

amb la calor. Per exemple, la mala alineació o el desequilibri del motor normalment té com a 

resultat un sobreescalfament. (Fluke, 2009)1 

Imatge tèrmica del funcionament d’un motor.2  

2.3. Aplicacions&en&processos.&&
Les inspeccions tèrmiques s’utilitzen per controlar equips capaços de suportar altes temperatures, 

és a dir, equips reflectors. Per exemple els tècnics de manteniment poden utilitzar les dades 

tèrmiques per validar l’estat de l’aïllament o per calcular les temperatures superficials que podrien 

causar avaries.  

El control de les variacions en funció del temps, ofereix informació pel diagnòstic i predicció. Això 

permet que el tècnic pugui comparar qualsevol diferència o similitud que pugui ser indicatiu del 

rendiment de l’equip.  

 

                                                
1 FLUKE CORPORATION Y THE SNELL GROUP. “Introducción a los Principios de la Termografía”. Edit. American 
Technical Publishers. Pàgina 49 
2 http://www.fluke.com/ 



  

 15 

Una de les aplicacions més comunes en termografia és la localització o confirmació dels nivells de 

sòlids, líquids o gasos en recipients com dipòsits o sitges. (FLIR, 2011)1 

Imatge d’un dipòsit, on es pot veure el nivell del líquid que posseeix en l’interior.2 

2.4. Diagnòstic&d’edificis.&&
La termografia s’ha utilitzat des de fa molt de temps en vàries aplicacions relacionades amb el 

diagnòstic d’edificis residencials i comercials. Entre les aplicacions de diagnòstic per edificis 

torbem les inspeccions d’humitats en teulats, inspeccions d’aïllament d’edificis per trobar fugues 

d’energia i d’aire així com la detecció d’humitats.  

2.4.1. Inspecció&d’humitats&en&teulats.&&

Degut a una sèrie de raons relacionades amb el disseny, la instal·lació i el manteniment, la 

majoria de teulats amb poca inclinació presenten problemes importants amb els anys. Un teulat 

amb poca inclinació és un teulat pla amb poca pendent per al drenatge de l’aigua de la pluja. Està 

compost d’una coberta estructural sobre la qual s’ha col·locat algun tipus d’aïllament rígid o 

membrana impermeable.  

El mal no apreciable causat a llarg termini per la humitat acumulada resulta molt més perillós, que 

una fuga apreciable a curt termini. Mitjançant la localització i substitució de l’aïllament humit, 

s’elimina la humitat superficial i s’amplia la vida del teulat.  

La inspecció de les marques d’humitat en un teulat amb una càmera termogràfica es realitzen 

mitjançant una inspecció no destructiva. El material aïllant humit té una capacitat tèrmica superior 

que el material aïllant sec. Per exemple, després d’un dia amb sol i durant una tarda clara i sense 

vent, el teulat es pot refredar ràpidament. El ràpid refredament del teulat fa que l’aïllant humit 

                                                
1 FLIR. (2011) “Guía sobre termografía para aplicaciones en edificios y energía renovable”.Flir System. Pagina 9. 
2 http://www.flir.com  
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estigui més calent que l’aïllant sec, per tant d’aquesta manera és pot observar el defecte. 

(Fluke,2009)1 

  Imatge inspecció de les humitats en un teulat mitjançant càmera termogràfica. 

 

2.4.2. Inspeccions&d’aïllaments&d’edificis.&&

La termografia és una tecnologia ideal per determinar la presència i el rendiment de l’aïllament. 

Està sent utilitzada per auditories d’eficiència energètica, contractistes i pèrits. L’aïllament s’utilitza 

en un edifici principalment per controlar la transferència de calor, ja sigui per tractar les pèrdues o 

l’entrada de calor. Quan no existeix aïllament, està malmès o no té el rendiment esperat, es 

produeix un augment d’ús d’energia i del cost de la climatització a la vegada que es redueixen els 

nivells de confort en l’edifici.  

Amb freqüència també es poden localitzar altres problemes a través de les inspeccions tèrmiques: 

fugues d’aigua o condensacions d’humitat, acumulació de gel en el teulat o congelació de les 

canonades. La termografia també es pot utilitzar per comprovar la circulació d’aire en espais 

climatitzats i per verificar la col·locació de l’aïllament acústic.  

Quan existeix una diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior d’un edifici de 10ºC, 

normalment és possible detectar els problemes degut a l’aïllament. Per exemple en èpoques 

d’utilització de la calefacció, la falta d’aïllament es mostra com una àrea més freda en l’interior i 

més calenta en l’exterior.  (Fluke,2009)2 

 

                                                
1 FLUKE CORPORATION Y THE SNELL GROUP. (2009) “Introducción a los Principios de la Termografía”. Edit. 
American Technical Publishers. Pàgina 52.  
2 FLUKE CORPORATION Y THE SNELL GROUP. (2009) “Introducción a los Principios de la Termografía”. Edit. 
American Technical Publishers. Pàgina 53.  
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    Imatge error en aïllament tèrmic.1  

2.4.3. Detecció&de&filtracions&d’aire.&&

L’excés de filtracions d’aire cap a fora i cap a dins dels edificis representa quasi la meitat del cost 

en calefacció, ventilació i aire condicionat. Les filtracions d’aire es produeixen per la diferència de 

pressió d’un edifici. Les diferencies de pressió poden ser el resultat del vent però també estan 

causades pels desequilibris de pressió associats amb qualsevol sistema de climatització.  

Normalment només és necessita una petita diferencia de temperatura de 3ºC entre l’interior i 

l’exterior d’un edifici per detectar una filtració d’aire. No es veu l’aire en sí, però normalment el seu 

patró de temperatura sobre la superfície és una zona tèrmica “tènue”. (Fluke,2009)2 

Imatge de filtracions d’aire.3  

                                                
1 http://www.ombarquitectotecnico.es/termografia/ 
2 FLUKE CORPORATION Y THE SNELL GROUP. (2009) “Introducción a los Principios de la Termografía”. Edit. 
American Technical Publishers. Pàgina 54.  
3 http://www.certificadosenergeticos.com/termografia-aplicacion-rehabilitacion-energetica 
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2.4.4. Errors&elèctrics.&&

Cada edifici conté moltes instal·lacions elèctriques. La termografia es pot utilitzar per escanejar 

quadres elèctrics, fusibles i connexions. Es pot inspeccionar la integritat dels sistemes elèctrics ja 

que els procediments de comprovació amb les càmeres termogràfiques no necessiten el contacte 

directe i es pot realitzar ràpidament.  

La detecció de problemes invisibles a simple vista fa possible la reparació. Si no es realitzen 

comprovacions, els problemes elèctrics poden provocar altes temperatures, arribant a provocar 

conseqüències negatives. (FLIR, 2011)1 

 

 
Imatge tèrmica d’un interruptor automàtic trifàsic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 FLIR. (2011) “Guía sobre termografía para aplicaciones en edificios y energía renovable”.Flir System. Pàgina 25 
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2.4.5. InstalUlacions.&&

 

La termografia és una eina prefecta per detectar canonades bloquejades o trencades i també 

problemes relacionats. Inclòs si les canonades es troben dins de les parets, es pot determinar la 

ubicació exacte del problema fent passar aigua calenta per les mateixes. La calor irradiada i la 

zona problemàtica es veurà clarament en una termografia. (FLIR, 2011)1 

    Imatge tèrmica ubicació d’una canonada d’ACS.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 FLIR. “Guía sobre termografía para aplicaciones en edificios y energía renovable”.Flir System, 2011. Pagina 25 
2 http://www.flir.com/ 
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3. Obtenció&d’imatges&termogràfiques.&&
 

La termografia és un mètode d’assaig no destructiu (END)1 que permet detectar i mesurar 

variacions de temperatures emeses per un cos, transformant-les en imatges visibles. El tema que 

seguidament s’explica és com s’obtenen aquestes imatges.  

Existeixen diferents tècniques per detectar discontinuïtats utilitzant termografia infraroja. La 

diferència entre els mètodes es base, principalment, en com l’energia calorífica es transfereix al 

component en qüestió. La elecció d’un determinat mètode depèn de diferents factors, inclòs les 

característiques tèrmiques del cos que s’està inspeccionant: el temps, les dimensions i orientació 

del defecte a localitzar, de la manera que la calor s’introdueix al cos, de la sensibilitat i resolució 

de les imatges infraroges. 

3.1. Termografia&TIR&passiva:&&

 

La termografia TIR2 passiva és la forma de mesura més senzilla, de manera que l’element no 

necessita estar sotmès a cap tipus d’escalfament o refredament extern per provocar un flux de 

calor en la peça. És la pròpia peça, pel fet d’estar involucrada en un procés industrial que genera 

o elimina calor, el qual produeix un patró de temperatures. En aquesta situació, un defecte donaria 

lloc a una distribució anormal de temperatures.  

Per això es pren com a referència un punt, que es considera detla-T, els valor majors a aquest 

punt de referència es consideren fortes evidencies d’un comportament anormal en l’objecte.  

(Maldague,2001)3 

3.2. Termografia&TIR&activa:&&

 

La termografia TIR2 activa, és aquella que utilitza una font de calor externa de la peça a 

inspeccionar per provocar-li un flux de calor amb la finalitat d’obtenir diferències de temperatures 

significatives. (Maldague,2001)1 
 

 

 

 

                                                
1 END: Assaig no destructiu.  
2 TIR: Termografia infraroja. 
3 Maldague Xavier. (2001) Theory and practice of infrared Technology for nondestructive testing. Toronto: John Wiley & 

Sons, INC.  
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Esquema d’adquisició d’imatges IR1 amb Termografia Infraroja Activa. 1) La posició de la font de calor 

respecte a la càmera infraroja, es produeix en reflexió o en transmissió. 2) L’espècimen inspeccionat amb 

defectes interns. 3) Equip de captura de la imatge IR. 4) Fase de processat, anàlisis i emmagatzematge de 

les imatges IR. (Gonzáles Fernández, 2006)2 

 

3.2.1. Tipus&d’excitació.&&

 

Les excitacions externes a les que pot ser sotmès un cos i que acaba produint en ell un front 

d’ones tèrmiques (energia tèrmica) pot tenir diferents orígens, tants orígens com formes d’energia 

es coneixen: la cinètica, potencial, mecànica, química, elèctrica, radiant o atòmica. Tot i així, per 

usos pràctics, cal tenir en compte la conversió de cada tipus d’energia a energia tèrmica, reduint el 

número de possibles excitacions.  

Si es pretén que l’excitació externa a implantar sigui sense contacte, el tipus d’energia més 

apropiats per una excitació eficient queden reduïts a la radiant i l’atòmica.  

 

Quan un material presenta anomalies o defectes (porus/ buits), el flux de calor en el cos es veu 

afectat provocant contrastos de temperatura en la superfície del mateix, degut a una possible 

disminució en la conductivitat tèrmica3 i densitat4 del material. D’aquesta forma, al mateix temps 

                                                
1 IR: Infraroja  
2 Gonzáles Fernández, D. (2006). Contribuciones a las técnicas no destructivas para evaluación i prueba de procesos i 
materiales basadas en radiaciones infrarrojas. Santander: Universidad de Cantabria. Tesis Doctoral.  
3 Capacitat d’un material per transmetre el calor, s’expressa en W/m·K (J/s·m·ºC) 
4 Magnitud que indica la massa per unitat de volum d’una substància. La unitat de mesura del sistema internacional  és 
Kg/m3.  
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que s’altera la difusió tèrmica1, també s’efectua la conducció o transferència de calor dins del 

material. La transferència de la calor pot ser causa de la conducció, convecció, radiació o per la 

combinació d’aquestes. La velocitat d’escalfament o refredament depèn de les propietats 

tèrmiques, estat físic, dimensió i naturalesa del material, així com el mecanisme de transferència.  

 

 

 

On:  

 

α = és la difusió tèrmica (m2s-1), 

k = és la conductivitat tèrmica (Wm-1K-1), 

ρ = és la densitat (kgm-3),  

Cρ = és el calor específic (Jkg-1K-1).  

 

 

A continuació s’exposen alguns dels models d’estimulació tèrmica que són de més interès per la 

practica de NDT (assajos no destructius) mitjançant la termografia TIR (infraroja). Termografia 

activa polsada, termografia de polsada llarga, termografia “lock-in”, termografia de fase polsada i 

amb estímuls de vibracions externes.  

 

Termografia&activa&polsada:&

 

La termografia polsada, és un dels mètodes més populars en la termografia infraroja. Una de les 

raons d’aquesta popularitat és la rapidesa de la seva inspecció, ja que depèn d’un impuls 

d’estimulació tèrmica, la seva duració va des de mil·lèsimes de segons per la inspecció de 

materials d’alta conductivitat tèrmica (tal com peces de metall), a poc segons per mostres de baixa 

conductivitat tèrmica (com plàstics, epoxi).  

Aquest tipus d’estimulació tèrmica tant ràpida permet utilitzar-la en qualsevol punt i lloc, ja que 

l’escalfament és breu i evita danys en el component.  

La TIR2 polsada s’utilitza per exemple, en la inspecció de components estructurals d’avions, 

control de qualitat de soldadures per punts, detecció de desencolats, esquerdes o corrosió...  

 

                                                
1 Difusió tèrmica: (mm2/s) propietat especifica de cada material per caracteritzar la conducció en estat no estacionari. 
Aquest valor descriu quan tarda un material a reaccionar amb un canvi de temperatura.  
2 TIR:Termografía infrarroja.  

α#=#k/ρ'Cρ 
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   Representació esquemàtica termografia activa polsada. 

Termografia&per&escalfament&a&passos&(&de&polsada&llarga)&&

 

Aquesta tècnica consisteix en escalfar l’objecte o la peça a inspeccionar sota escalfament de 

forma continua, monitoritzant l’increment de temperatura de la superfície. Novament, el front 

tèrmic es propaga a través del material, però a diferència dels altres casos, d’importància recau a 

enregistrar el procés d’escalfament i no la fase de refredament de l’objecte estudiat. 

(Maldague,2001)1 

 

Termografia&Modulada&(Lock\in&Thermography)&

 

Està basada en la generació d’ones de calor dins del espècimen inspeccionat ( per exemple 

aplicant calor en el cos mitjançant làmpades de llum modular). La discontinuïtat interna, que actua 

com obstacle per la propagació de la calor, produeix canvis superficial, paral·lelament es 

monitoritzant de forma sincronitzada el camp de temperatures oscil·lants obtingudes mitjançant un 

ordinador o un amplificador lock-in. Mitjançant la transformació de Fourier s’obtenen les imatges 

d’amplitud i la fase de la temperatura a diferents freqüències.  

 

                                                
1 Maldague Xavier. (2001) Theory and practice of infrared Technology for nondestructive testing. Toronto: John Wiley & 

Sons, INC.  
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La TIR lock-in s’utilitza per exemple en inspeccions de components estructurals, detecció de 

rebladures afluixades, investigació d’estructures d’absorció de radar, i detecció d’esquerdes, 

desencolats, etc.  (López Rodríguez, 2010)1 

   Representació esquemàtica termografia “lock-in” 
 

 

Termografia&en&polsada&en&fase&

 

És una barreja entre la termografia polsada i la termografia “lock-in”. L’assaig es realitza de la 

mateixa forma que per la termografia polsada però el tractament de dades es realitza mitjançant la 

transformació de Fourier. S’obtenen, dades de l’amplitud i de la fase de la imatge a diferents 

freqüències a partir d’una seria de termogrames.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 López Rodríguez, G. (2010). Aplicación de la termografía infrarroja en la evaluación no destructiva de Estructuras de 
Madera. Valladolid: Universidad de Valladolid. Tesis Doctoral.  
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Termografia&amb&estímul&de&vibracions&externes&(ultrasòniques)&&

 

Aquest mètode consisteix en aplicar vibracions externes a través d’un transductor connectat a un 

generador d’ultrasons que aplica una ràfega d’excitació que provoca una ona elàstica dins la 

mostra analitzada, que al trobar-se amb el defecte origina una resposta tèrmica captada per la 

càmera d’infraroigs, tal com es detalla en l’esquema següent: (Maldague,2001)1 

 

 

Esquema funcionament del mètode de termografia amb vibracions. 

 

És a dir els cossos que produeixen el seu propi flux de calor es consideren tèrmicament actius, i 

per tant s’han d’inspeccionar amb termografia passiva. En canvi els cossos que necessiten d’una 

font d’escalfament o refredament per generar un flux de calor es consideren cossos tèrmicament 

passius i requereixen per tant d’un mètode d’inspecció per termografia activa. (Cerdeira Pérez, 

2008)2, (López Rodríguez, 2010)3 

 

 

 
                                                
1 Maldague Xavier. (2001) Theory and practice of infrared Technology for nondestructive testing. Toronto: John Wiley & 

Sons, INC.  
2 Cerdeira Pérez, F. (2008). Desarrollo de nuevas técnicas de análisis no destructivo basadas en termografía infrarroja 
para su aplicación en la detección de falta de adherencia de aplacados en fachadas de edificios. Vigo: Universidad de 
Vigo. Tesis Doctoral.  
3 López Rodríguez, G. (2010). Aplicación de la termografía infrarroja en la evaluación no destructiva de Estructuras de 
Madera. Valladolid: Universidad de Valladolid. Tesis Doctoral.  
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3.3. Avantatges&i&inconvenients&de&END:&&
 

Els principals avantatges de la tècnica de la termografia infraroja són les següents:  

• És un mètode d’inspecció ràpid i sense contacte que serveix per localitzar defectes sota la 

superfície.  

• L’assaig és en temps real i pot prolongar-se en el temps.  

• La interpretació de termogrames és molt senzill, mitjançant imatges.  

• La radiació infraroja no és nociva, al contrari que els rajos x.  

• Es pot aplicar a un ampli rang de materials, tant metàl·lics com compostos.  

• Es poden analitzar i inspeccionar àrees relativament amplies en un únic assaig.  

 

Els principals inconvenients són els següents:  

• Únicament és efectiu en la detecció de defectes poc profunds.  

• Resulta complicat produir un escalfament uniforme a l’aplicar les tècniques actives.  

• Poden existir variacions d’emissivitat en diferents parts del cos estudiat.  

• A vegades no és fàcil interpretar les imatges.  

• Les càmeres de qualitat són molt cares.  
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4. Mètodes&END&per&detecció&d’armadures.&&
 

Els mètodes d’assajos que són generalment utilitzats per la auscultació del formigó endurit, són 

classificats com:  

• Destructius.  

• No destructius.  

 

Els assajos destructius fan referència a aquells assajos que produeixen una ruptura de la peça 

assajada, els quals no són objecte d’aquest treball.  

 

Els tipus de mètodes utilitzats per la detecció de barres d’acer en el formigó com a mètode no 

destructiu són bàsicament; Mètodes magnètics, radiografies de raigs X, radiografies de raigs Y i 

geo-radars, els quals estan considerats com assajos no destructius.  

 

4.1. Geo\radar&(GPR),&mètode&magnètic.&&

 

El geo-radar, és una nova tecnologia aplicada als assajos no destructius. Aquest mètode envia un 

impuls d’energia electromagnètica i al xocar contra un material, genera una reflexió que es 

visualitza en forma de contrast.  

En el cas de l’acer aquest modifica el camp magnètic ja que les ones electromagnètiques es 

propaguen més ràpidament en ell. Existeixen varis aparells portàtils capaços de determinar la 

posició de les barres d’acer, cal dir que són voluminosos i costosos.  

Una vegada rebuda la senyal, un software permet la interpretació de les dades obtingudes, en 

temps real i inclòs en 3D.  

En estructures i zones lleugerament armades aquest mètode és satisfactori, però en zones amb 

abundant armat la influència de l’armadura secundaria no es pot apreciar, i és més difícil 

determinar els valors de recobriment de l’acer.  

També cal dir que el funcionament d’aquest aparells és afectat per temperatures inferiors als 0ºC. 
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     Imatge estructura formigó. 1  

 

4.2. Mètodes&radioactius.&&

 

Existeixen dos tipus de mètodes radioactius; les radiografies i les radiometries. En els mètodes 

radiogràfics s’obté una imatge de l’interior dels elements de formigó estudiat, utilitzant una forta 

radioactivitat per revelar l’existència de buits, la posició de les armadures, les fissures i problemes 

en l’estructura després de la seva càrrega.  

La radiografia amb raigs X té limitacions degut a la necessitat d’equips molt costosos i perillosos 

per l’alt voltatge, i per aquest motiu ofereix poques esperances de poder ser utilitzat a camp.  

La radiografia amb raigs Y s’utilitza per l’estudi d’elements de formigó fins 450mm d’espessor. Per 

sobre aquestes dimensions, els llarg temps d’exposició necessaris fan aquest sistema inviable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Empresa especialitzada, Tecno Terra  http://www.georadarypolimeros.com/georadar.html  
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Aquest sistema no és immediat, és a dir per obtenir les imatges, les plaques radiogràfiques s’han 

de digitalitzar, no és poden realitzar a camp sinó a laboratoris especialitzats. 1 

 

!
Imatge rajos X, estructura formigó armat. 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 Informes de la construcción, Vol. 46, nº433, setiembre/octubre 1994 
2 http://www.vidisco.com/es/ndt_solutions/ndt_info_center/ndt_x_ray_gallery 
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5. Conceptes&bàsics:&
 

Abans d’entrar a la matèria, s’analitzaran els conceptes bàsics que s’associen a la termografia 

infraroja, i que permeten entendre el funcionament d’aquesta.  

 

Es farà un breu resum entenedor i concís de cada una de les nocions, que d’alguna manera 

intervindran en l’aplicació d’aquesta tècnica i en la mesura termogràfica de les superfícies dels 

materials.  

 

5.1. Energia&tèrmica,&calor&i&temperatura.&&

 

Per poder definir el concepte de calor s’ha de tenir clar que la matèria està composta d’àtoms i 

molècules les quals estan en constat moviment: girant al voltant d’elles mateixes, vibrant o xocant 

unes amb les altres. El moviment, i en el seu cas el desplaçament dels àtoms i molècules creen 

una forma d’energia que es denomina “Energia Tèrmica” i que està present en tot tipus de 

matèria. Per tant una característica que està relacionada amb l’energia és la temperatura.  

 

La calor és una forma d’energia pròpia de tots els objectes materials, i consisteix en l’energia total 

continguda en els moviments moleculars d’un determinat material.  

 

Per mínima que sigui, tots els cossos contenen energia mesurable. Una de les unitats més usades 

per determinar l’energia tèrmica d’un material, és la Temperatura. Aquesta consisteix en mesurar 

la calor que representa l’energia tèrmica d’un cos o material. Per tant, la temperatura no és 

energia, sinó una mesura d’ella i depenent de la velocitat de les partícules en un determinat 

material o substància.  

 

És tant important la temperatura que s’ha definit com una de les set magnituds fonamentals del 

sistema Internacional d’Unitats, SI1. Existeixen tres escales definides per mesurar la temperatura: 

Celsius, Fahrenheit, i Kelvin; sent aquesta última, també denominada “escala termodinàmica”. El 

Kelvin es basa en l’energia tèrmica que posseeixen els cossos i es per això la mesura utilitzada en 

la física.  

 

 

                                                
1 SI: Sistema internacional d’unitats. 
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5.1.1. Mètodes&de&transferència&de&calor.&

 

L’energia tèrmica es pot transferir per tres mètodes diferents: conducció, convecció o radiació. 

Cada mètode es pot descriure com estat estable o inestable. Durant una transferència en estat 

estable, la velocitat de transferència és constant i no canvia de sentit en funció del temps. Per 

exemple, una màquina totalment calenta amb una carrega constant transmet el calor a una 

velocitat estable al seu entorn. En realitat, no existeix el flux de calor estable perfecte, ja que 

sempre hi ha petites fluctuacions transitòries.  

 

La conducció és la transferència d’energia tèrmica des de un objecte a un altre mitjançant el 

contacte directe. La convecció és la transferència de calor que es produeix quan les molècules es 

mouen i/o les corrents d’aire, gasos o fluids circulen entre les regions calentes i fredes. La radiació 

és el moviment de calor que es manifesta quan l’energia radiant (ones electromagnètiques) es 

mouen sense que existeixi un mitjà directa de transferència. Quan una màquina s’escalfa o es 

refreda, el calor es transfereix de manera inestable.  

 

5.1.2. Concepte&de&capacitat&tèrmica.&&

 

La capacitat tèrmica és la propietat d’un material per absorbir i emmagatzemar la calor. Quan la 

calor és transferida a velocitats variables i/o en diferents sentits, és diu que es inestable.  

Però per altre part, quan varis materials estan en estat inestable, s’intercanvien quantitats 

diferents d’energia mentre canvien de temperatura. Per exemple, es necessita molt poca energia 

per canviar la temperatura de l’aire en una habitació en comparació amb la quantitat necessària 

per canviar la temperatura del mateix volum d’aigua en una piscina. La capacitat tèrmica descriu la 

quantitat d’energia que s’afegeix o s’elimina per canviar la temperatura d’un material. La rapidesa 

o la lentitud que es produeix el canvi també depèn de com és mou la calor.  

Tot i que la capacitat tèrmica, que és la relació entre la calor i la temperatura, pot crear confusions, 

però també pot ser d’ajuda pel tècnic. Per exemple, es pot trobar el nivell d’un líquid en un dipòsit 

gracies a la diferencia entre la capacitat tèrmica de l’aire i del líquid.  

 

5.1.3. Conducció&&

 

La conducció és la transferència d’energia tèrmica des de un objecte a un altre mitjançant el 

contacte directe. La transferència de calor per conducció es produeix principalment en sòlids, i fins 

cert punt en fluids, ja que les molècules més calentes transfereixen la seva energia directament a 
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les molècules contigües més fredes. Per exemple, la conducció es pot percebre quan es toca una 

tassa de cafè calent. 1 

El coeficient amb el qual es produeix la transferència de calor depèn de la conductivitat dels 

materials i de la diferència de temperatura (ΔT) entre els objectes. Aquestes senzilles relacions 

estan descrites en la llei de Fourier.  

 

Segons la 1ª llei de Fourier s’estableix que el flux de calor en règim permanent és proporcional al 

gradient de temperatura. El factor de proporcionalitat s’anomena conductivitat tèrmica ( λ[W/m·K]), 

i la seva magnitud representa la facilitat d’un material per conduir l’energia tèrmica. 2 

 

  

 

 

Per a aquesta qüestió si es considera en una placa plana, amb una àrea (A) constant, s’obté la 

següent equació:  

 

 

 

 

 

On T(x) és la temperatura en un punt determinat de l’interior del gruix, TH és la temperatura de la 

cara calenta i TL la temperatura a la cara freda, x és la posició on es vol concretar la temperatura i 

δ és el gruix de l’element.  

 

Un conductor és un material que transfereix calor amb facilitat. Per tant, els metalls són grans 

conductors de calor. Tot i així la conductivitat dels materials pot variar en funció del tipus de 

metall, com per exemple; el ferro no es tant bon conductor com l’alumini. Un material que no és 

eficient en la transferència de calor, se’ls coneix com aïllants, normalment són materials simples, 

com espuma aïllant que conté petites bosses d’aire que disminueix la transferència de calor.   

 

 

 

                                                
1 Welty, James R., (1999). Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa. Edició México, D.F: Limusa.  
2 Bonals Muntada, LL. Ruiz Mansilla, R. (1994). Transmissió de Calor: Teoria. Barcelona: Edicions UPC. 

!
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5.1.4. Convecció&&

 

La convecció és la transferència de calor que es produeix quan les corrents circulen entre les 

zones calentes i fredes dels fluids. La convecció es produeix tant en líquids com en gasos i implica 

el moviments en massa de molècules de diferents temperatures.  

La transferència de calor per convecció també queda determinada en part per les diferències de 

temperatura i superfície. 1 

També hi ha altres factors que afecten a la transferència de calor per convecció: la velocitat del 

fluid, la direcció del flux i l’estat de la superfície de l’objecte. 

Aquestes relacions van ser descrites en la Llei del refredament de Newton, i estableix que, per 

una superfície a temperatura T en un medi a temperatura T�, el flux de calor transmès està definit 

per l’expressió:  

 

 

 

 

On; h és el coeficient de transmissió superficial i T��la temperatura del medi on es troba.  

 

La convecció es produeix quan els fluids més calents pugen i els més freds baixen.  

 

5.1.5. Radiació&

 

La radiació és la transferència d’energia, que es produeix entre dos objectes a la velocitat de la 

llum mitjançant energia electromagnètica. La radiació es pot donar inclòs en el buit, ja que no  

necessita cap mitjà de transferència. La sensació da calor produïda pel sol en un dia de fred és un 

exemple d’energia electromagnètica.  

L’energia electromagnètica és radiació en forma d’ones amb propietats elèctriques i magnètiques. 

L’energia electromagnètica es pot presentar en varies formes, per exemple, com a llum visible, 

com ones de radio i com a radiació infraroja. La diferencia principal entre aquestes formes és la 

seva longitud d’ona. L’ull humà només pot detectar longituds d’ones conegudes com a llum visible, 

les càmeres termogràfiques detecten les longituds d’ona conegudes com a calor irradiant (o 

radiació infraroja). Cada longitud d’ona es situa en una zona diferent de l’espectre 

electromagnètic.  

 
                                                
1 Welty, James R., (1999). Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa. Edició México, D.F: Limusa. 

!
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El concepte de radiació respon a que la matèria a temperatura diferent del zero absolut emet i 

absorbeix energia radiant, amb freqüència de 0 a ∞ teòricament, la distribució i la potència de les 

ones dependrà del material i de la temperatura. 1 

 

Per explicar aquest concepte ens basem en un cos negre, que és el que té un comportament més 

senzill, ja que només absorbeix i emet energia, i es comporta de la mateixa manera davant de tota 

radiació incident o emergent, independentment de la seva freqüència i de la seva direcció.  

 

L’equació de Stefan-Boltzmann descriu les relacions que permeten que la calor es transmeti en 

forma de radiació. 2 

 

La potència emesa per un cos negre a una temperatura T està expressada per l’equació de 

Stefan-Boltzmann:  

 

 

 

 

On; σ és la constant de Boltzmann i el seu valor és 5,67 E-8 W/m2K4.  

 

Considerem un cos gris, quan aquest només emet una fracció ε (emissivitat) de l’energia emesa 

pel cos negre.!
!

5.1.6. Emissivitat&&

 

L’emissivitat es pot considerar com una constant del material però en realitat depèn de les 

propietats del material del que està format l’objecte, de les característiques de la superfície 

(acabat, textura, la seva geometria i angle d’incidència) i de la temperatura de l’objecte i, per tant, 

variarà d’un material a un altre.  

 

Un objecte que emet el màxim possible d’energia per la seva temperatura es coneix com Cos 

Negre. En la pràctica les superfícies emeten menys energia que un Cos Negre, ja que aquest no 

existeixen.  

 

                                                
1 Welty, James R., (1999). Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa. Edició México, D.F: Limusa. 
2 Bonals Muntada, LL. Ruiz Mansilla, R. (1994). Transmissió de Calor: Teoria. Barcelona: Edicions UPC. 

!
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Els metalls amb una superfície aspra o oxidada tenen major emissivitat que els que tenen la 

superfície polida i, per tant, més reflectants. Aquests últims són pobres emissors d’energia 

infraroja i, per tant, tenen un valor d’emissivitat baix tal i com es pot observar en la taula següent:   

       Emissivitat d’alguns materials de construcció. (Fluke,2009)1 

 

L’alta emissivitat, és la millor opció pel termògraf per a obtenir imatges tèrmiques que registrin 

temperatures reals i d’utilitat. Segons la imatge el 60% correspon a l’emissivitat del cos mentre 

que el 40% és la reflexió interna del cos.  

     Relació entre l’emissivitat i la reflexió interna. (Nivela) 2 

                                                
1 FLUKE CORPORATION Y THE SNELL GROUP. (2009)“Introducción a los Principios de la Termografía”. Edit. 
American Technical Publishers.  
2  Nivela. Equipos de Topografía, Acústica y Termografía. Articulo: “Termografía y sus aplicaciones”. 
http://www.nivelatermografia.net/termografia  
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Per tant és un paràmetre molt important que s’ha de configurar correctament, en definitiva és una 

mesura que quantifica la radiació emesa per un objecte, en comparació amb la del Cos Negre.  

 

Mètode&pràctic&per&determinar&l’emissivitat.&&

 

Abans de cada sessió termogràfica, s’ajusta correctament a la càmera, l’emissivitat del cos a 

estudiar.  

Per trobar l’emissivitat dels diferents materials, és pot consultar en els fabricants, o també es pot 

avaluar l’emissivitat d’objectes mitjançant un mètode de laboratori.  

 

Com trobar l’emissivitat:  

 

Pas 1: determinar la temperatura aparent reflectida:  

1. Tallar un tros gran de paper d’alumini i arrugar-lo una mica.  

2. Ajuntar-lo a un tros de cartró de la mateixa dimensió.  

3. Col·locar el cartró en la part de davant de l’objecte que s’està mesurant. 

4. Ajustar l’emissivitat de la càmera termogràfica a 1.  

5. Mesurar la temperatura aparent del paper d’alumini i anotar-la.  

Mesura de la temperatura aparent de paper d’alumini. (Nivela) 1 

                                                
1  Nivela. Equipos de Topografía, Acústica y Termografía. Articulo: “Termografía y sus aplicaciones”. 
http://www.nivelatermografia.net/termografia  
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Pas 2: determinar l’emissivitat:  

1. Seleccionar un lloc per posar l’objecte.  

2. Determinar i establir la temperatura aparent, segons el pas anterior.  

3. Posar un tros de cinta aïllant (la qual té una emissivitat alta coneguda) a l’objecte.  

4. Escalfar la mostra per sobre de 20ºC, quan més alta millor.  

5. Enfocar i auto-ajustar la càmera i congelar la imatge.  

6. Ajustar el nivell i l’escala de brillantor i contrast.  

7. Establir l’emissivitat a la cinta aïllant (generalment de 0,95). 

8. Mesurar la temperatura de la cinta. 

9. Anotar la temperatura.  

10. Moure la funció de mesura a la superfície de l’objecte a mesurar.  

11. Canviar l’emissivitat fins que s’hagi llegit la mateixa temperatura que en la mesura anterior.  

12. Agafar l’emissivitat.  
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6. La&càmera&termogràfica.&&
 

La òptica de la càmera fa convergir sobre el seu detector la radiació infraroja que emet l’objecte a 

estudiar, obtenint una resposta que serà llegida pels elements electrònics (la placa electrònica) de 

la càmera. Aquesta senyal electrònica és convertida en una imatge electrònica en la pantalla, on 

els diferents tons de color es corresponen en diferents senyals de radiació infraroja procedents de 

l’objecte d’estudi. (Fenecorm,2011)1 

     Imatge funcionament càmera termogràfica FLIR Systems (Fenecorm,2011)1 

 

La càmera termogràfica típica consta de varis components inclòs la lent, tapa de la lent, pantalla, 

detector i electrònica de processament, controls, dispositius d’emmagatzematge de dades i 

software de processament de dades i creació d’informes. Aquests components poden variar 

depenent del tipus de model de càmera termogràfica.  

 

Les càmeres termogràfiques tenen al menys una lent. La lent de la càmera recull la radiació 

infraroja i l’enfoca cap al detector d’infrarojos. El detector produeix una resposta i crea una imatge 

electrònica (tèrmica) o termograma.  

 

 

 

 

 

                                                
1 FENECORM.(2011) “Guía de la termografía infrarroja”. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Madrid. 
Pàgina 27 
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Imatge càmera d’alta definició. FLIR System. (Fenecorm,2011)1 

 

Les imatges tèrmiques es mostren en la pantalla de vidre líquid (LCD) de la càmera termogràfica. 

La pantalla de vidre líquid ha de ser lo suficientment gran i brillant per poder veure amb facilitat i 

amb diferents condicions d’il·luminació que ens podem trobar en el terreny. En la pantalla també hi 

ha la informació útil com la càrrega de la bateria, data, hora, temperatura, la paleta de colors 

associada a les temperatures...  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 FENECORM.(2011) “Guía de la termografía infrarroja”. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Madrid. 
Pàgina 29 
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S’ha d’exigir el Certificat de Calibratge de la càmera, amb el seu model de càmera, número de 

sèrie i data de calibratge. Es recomanable calibrar la càmera una vegada l’any si el seu ús és molt 

habitual. Aquest procés es realitza en laboratoris acreditats, en condicions controlades de 

temperatura i humitat i amb simuladors de cos negre.  

Exemple de certificat de calibratge de FLIR. (Fenecorm,2011)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 FENECORM.(2011) “Guía de la termografía infrarroja”. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Madrid. 
Pàgina 30 
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7. Marc&normatiu.&
 

Al tractar-se d’una tècnic molt recent a l’estat Espanyol no hi ha cap normativa que reguli o tracti 

l’ús de la termografia infraroja, i és per això, que s’han hagut d’agafar com a referència normatives 

d’altres països o d’organismes internacionals per a tenir un punt de partida i de referència.  

 

 

En altres països on la tècnica ja fa més temps que es practica, si que existeixen normatives que 

ajuden a posar en marxa l’aplicació i la realització d’aquest tipus d’estudis, però tot i així els 

resultats i la interpretació dels mateixos són en alguns casos complicats.  

Aquestes normatives són ISO (International Organization for Standrization) i ASTM (American 

Society for Testing and Materials), EN (European Standards), DIN (Deutsches Institut für 

Normung), CNPP (French Center National de Prévention et de Protection), ASNT (American 

Society for Nondestructive Testing), a continuació es detallaran: 1 

 

7.1. Normes&ISO&(International&Organization&for&Standardization)&&

 

ISO 6781:1983 Aïllament tèrmic – Detecció qualitativa d’irregularitats tèrmiques en l’envolvent dels 

edificis – Mètode d’infraroigs.  

ISO 9712:2012 Assaig no destructiu- qualificació i certificació de personal per END.  

ISO 10878 Assaigs no destructius – Termografia infraroja – Vocabulari.  

ISO /TR13154:2009 Equips electró-mèdics – Directrius de implementació, aplicació i funcionament 

per la identificació de febre en sers humans.  

ISO 13372:2004 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Vocabulari.  

ISO 13374-1:2003 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Processament de dades, 

comunicació i presentació – Part 1: Regles generals.  

ISO 13374-2:2003 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Processament de dades, 

comunicació i presentació – Part 2: processament de dades.  

ISO 13379:2003  Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Directrius generals per la 

interpretació de dades i tècniques de diagnòstic.  

ISO 13380:2002  Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Directrius generals sobre 

l’ús de paràmetres de rendiment.  

                                                
1 http://www.impic.es/normativa  

   http://www.apliter.com  
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ISO 13381-1:2004 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Pronòstics – Part 1: Regles 

generals.  

ISO 17359:2003 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Directrius generals.  

ISO 18434-1:2008 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Termografia – Part 1: 

Procediments generals. 

ISO 18436-1:2004 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Requisits per la formació i 

titulació del personal – Part 1: Requisits pels organismes de certificacions i el procés de 

certificació.  

ISO 18436-3:2008 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Requisits per la qualificació 

i avaluació de personal – Part 3: Requisits pels organismes de formació i procés de formació.  

ISO 18436-7:2008 Condicions de vigilància i diagnòstic de màquines – Requisits per la qualificació 

i avaluació de personal – Part 7: Termografia.  

ISO 80601-2-56:2009 Equips electromèdics – Par 2-56: Requisits particulars per la seguretat 

bàsica i funcionament essencial de termòmetres clínics per la mesura de la temperatura corporal.  

 

7.2. EN&(Normes&Europees)&&

 

EN 13187:1999 Rendiment tèrmic d’edificis. Detecció qualitativa d’irregularitats tèrmiques en 

l’envolvent d’edificis. Mètode d’infraroigs. (ISO 6781:1983 modificat) 

 

7.3. DIN&(Deutsches&Institut&für&Normung)&

 

DIN 54191 Normativa Alemanya sobre la comprovació no destructiva d’instal·lacions elèctriques 

mitjançant comprovacions amb termografia.  

DIN 54162 Normativa Alemanya sobre comprovacions no destructives – Qualificació i certificació 

de personal de personal relacionat amb la comprovació mitjançant termografia – Principis generals 

i especificació pels nivells 1,2, i 3.  

Vds – Requisits mínims per càmeres termogràfiques – El Vds Schadenverhütung GmbH estableix 

els requisits mínims que les càmeres termogràfiques han de complir per assegurar una 

investigació de termografia efectiva en equipament elèctric.  
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7.4. CNPP&(French&Center&National&de&Prévention&et&de&Protection)&&
 

CNPP – Especificacions tècniques de la càmera d’infraroigs, descripció dels requisits tècnics 

mínim per les càmeres termogràfiques per el French Center National de Prévention et de 

Protection.  

 

7.5. ASNT&(American&Society&for&Nondestructive&Testing)&&

 

ASNT SNT-TC-1A Pràctica recomanada – Qualificació i certificació de personal en proves no 

destructives.  

 

7.6. Militars&

 

MIL-SDT-2194 Military Standard. Infrared thermal imaging survey procedure for electrical 

equipament.  

 

7.7. ASTM&(American&Society&for&Testing&and&Materials)&

 

ASTM C1060-90 (Reaproved 2003). Mètode de prova estàndard per la inspecció termogràfica 

d’instal·lacions d’aïllaments en zones de l’envolvent de l’edifici.  

ASTM C1153-97 (Reaproved 2003). Mètode de prova estàndard per la localització d’aïllament 

humit en sistemes de cobertes utilitzant imatge infraroja.  

ASTM C1046-95 (Reaproved 2007). Mètode de prova estàndard per la mesura “in-situ” del flux de 

calor i la temperatura en components de l’envolvuent de l’edifici.   

ASTM C1934-99a (Reaproved 2005). Mètode de prova estàndard per examinar equips elèctrics i 

mecànics mitjançant termografia infraroja.  

 

Tot i que casi tots els organismes reguladors i certificadors tenen normes per la realització 

d’assajos termogràfica i qualificació del personal, no existeix una normativa o procediment 

específic per realitzar assajos. S’ha de tenir en compte que les normes només són 

recomanacions, no són d’obligat compliment utilitzar-les, menys quan el client o especifica. Una 

indústria pot crear la seva pròpia norma interna, basa en les seves proves i resultats.  
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Desenvolupament&

1. Objectius:&
 

Determinar a través de la termografia infraroja un sistema de control de qualitat sense el contacte 

directe, per poder localitzar a l’interior de les estructures de formigó, si existeix alguna deficiència 

de recobriments de l’armat, on està situat exactament i detectar possibles buits d’aire a l’interior. 

 

Per aconseguir-ho, es realitzaran assajos qualitatius per intentar situar aquestes i buscar un 

mètode eficaç amb termografia  passiva o activa amb sistema no destructiu, ja que s’utilitzarà una 

font d’excitació externa per provocar un flux de calor a la peça. Aquesta font es propaga a través 

del material i quant es troba amb una heterogeneïtat produeix un contrast de temperatures, tant 

més pronunciat quant més s’acosta l’heterogeneïtat a la superfície.  

 

Per aconseguir un bon assaig, es realitzaran diferents estudis els quals es divideixen en sèries. 

Cada un d’aquestes tractarà la proveta d’una manera diferent, fins que es trobi l’assaig apropiat.  

 

2. Preparacions&prèvies:&

2.1. Càlcul&recobriment:&&

Les provetes amb armadures interiors tindran diferents recobriments, es realitzarà una proveta 

amb el recobriment mínim segons la instrucció EHE-08. Aquesta defineix el recobriment de 

formigó com la distancia entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i la 

superfície de formigó més pròxima.  

El recobriment mínim ha d’assegurar que en qualsevol punt de l’armadura, es garanteixin els 

valors mínims, els quals es prescriuen en el projecte com el valor nominal de recobriment rnom 

definit com: 

Rnom = rmin + Δr 

 

rnom Recobriment nominal 

rmin Recobriment mínim  

Δr Marge de recobriment, en funció del nivell de control de l’execució, el qual serà: 

 0mm en elements prefabricant amb control intens de l’execució.  

 5mm en cas d’elements executats in-situ amb nivell intens de control d’execució. 

 10mm en la resta de casos.  
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En aquest cas es defineix l’estructura amb formigó armat HA-25/B/12/IIa, amb tipus de ciment 

CEM I 52,5R. 

 

     Taula referent a la EHE-08.1 

 

El recobriment mínim segons la taula és de 25mm.  

El marge de recobriment és de 10mm, ja que no podem assegurar que és faci un control intens.  

 

Segons la fórmula:  Rnom = rmin + Δr 

   Rnom = 25 + 10 = 35mm 

 

Podem definir el recobriment mínim de l’armat amb les característiques definides en el projecte 

que aquest serà de 35mm.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Gobierno de España (2011). Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08. Pàgina 147. 
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2.2. Dosificació&formigó:&&

 

Per realitzar les provetes de formigó, cal que aquest estigui correctament dosificat, ja que 

mitjançant les provetes es vol simular un tros d’una estructura real. Per tant s’han de reunir les 

característiques i propietats exigides en el projecte i segons la Instrucció EHE-08.  

 

Tipificació del formigó: 

T-R/C/TM/A 

T Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas que el formigó sigui 

armat i HP en el de pretensat. 

R Resistència característica especificada, en N/mm2. 

C Lletra inicial del tipus de consistència.  

TM Dimensió màxima de l’àrid en mil·límetres.  

A Designació de l’ambient.  

 

 

Suposem que les estructures estudiades seran de formigó armat, tipus HA-25/B/12/IIa. 

Resistència a compressió de 25N/mm2, la seva consistència serà tova (Blanda) amb un 

assentament del con de 6-9cm. La dimensió màxima de l’àrid per tal que aquest pugui arribar a 

rodejar i recobrir les armadures serà de 12mm.  

 

Per a la correcta dosificació cal mirar la taula 37.3.2.a de la Instrucció EHE-08, limita la màxima 

relació A/C i el mínim contingut de ciment del formigó, en funció de les característiques i 

condicions ambientals a que estigui exposada l’estructura. També defineix la mínima quantitat de 

ciment que ha de contenir el formigó en funció de les condicions ambientals.  

Taula extreta Instrucció EHE-08.1 

                                                
1 Gobierno de España (2011). Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08. Pàgina 153. 
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Taula extreta Instrucció EHE-08.1 

 

Segons les taules utilitzades correspon a un formigó, el qual la seva resistència nominal és de 

25N/mm2, amb una relació A/C de 0,6 i un mínim contingut de ciment de 275kg/m3.  

 

La dosificació utilitzada es mostra en la següent taula, per unitats de Kg/m3 (pes) i per unitats de 

l/m3 (volum) així com els corresponents percentatges en pes i volum de cada material utilitzat.  

 

Material Dosificació  

(Kg/m3) 

Percentatge 

(pes) 

Densitat 

(g/cm3) 

Dosificació 

(l/m3) 

Percentatge 

(Volum)  

Ciment 52,5R 275 11,17% 3,1 88,71 8,87% 

Grava 6/12 960 39% 2,69 356,87 35,71% 

Sorra 1060 43,05% 2,74 386,86 38,71% 

Aigua 165 6,7% 1 165 16,51% 

Plastificant 

0,8% 

2,2 0,089% 1,18 1,86 0,19% 

TOTAL 2450 100%  999,31 100 

Taula: Dosificació utilitzada per la fabricació de formigó.  

 

 

 

 

                                                
1 Gobierno de España (2011). Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08. Pàgina 153. 
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3. Sèrie&1:&&
En aquesta sèrie de provetes el que es pretén és observar si es veuen les armadures interiors 

d’una estructura de formigó armat i les bosses d’aire mitjançant la realització de provetes cúbiques 

de 15x15x15cm, les quals són les estandaritzades segons normativa d’assaig.  

 

Es realitzaran 3 provetes diferents amb armadures interiors:  

1. Armat interior amb recobriment de 1cm. 

2. Armat interior amb recobriment de 2cm. 

3. Armat interior amb recobriment de 3,5cm. 

 

També es faran provetes amb bosses d’aire: 

1. Bosses a 1 cm de la superfície.  

2. Bosses a 2 cm de la superfície.  

 

3.1. Treballs&previs&&
 

Per portar a terme la realització de l’estudi experimental mitjançant la termografia infraroja es 

requereixen unes fases prèvies.  

En aquesta fase es descriuran els punts que cal seguir per realitzar les provetes i assajos que 

s’han fet.  

3.1.1. Provetes&cúbiques&armades:&&

 

Per realitzar l’assaig per detectar les barres d’acer dins d’elements de formigó armat, es fabriquen 

unes provetes cúbiques amb armat interior. Aquestes simularan una estructura armada. 

 

Es realitzaran 3 provetes diferents amb armadures interiors:  

1. Armat interior amb recobriment de 1cm. 

2. Armat interior amb recobriment de 2cm. 

3. Armat interior amb recobriment de 3,5cm. 

 

L’armat està compost per cèrcols de diàmetre 8mm i barres verticals de diàmetre 10mm, aquestes 

es fabriquen a taller, tallant i doblant manualment els cèrcols, segons els plànols adjunts ANNEX 

F. Seguidament aquestes són soldades.  
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    Imatge amb desplegament de les preses.  

 

Seguidament formades totes les peces de diferents mides, mitjançant tocs de soldadura, s’ha anat 

formant l’armat interior.  

 

Imatges amb la realització de l’armat amb soldadura. 
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Un cop realitzat tot l’armat, en aquest s’han col·locat uns separadors de PVC, per mantenir el 

recobriment que s’ha nombrat anteriorment, de 1cm, 2cm i 3,5cm.  

   Tres tipus d’armats, pels recobriments 1, 2 i 3,5cm. 

 

Seguidament col·locats els separadors, l’armat es situa dins les provetes, prèviament pintades 

amb desencofrant, i s’ajusten de tal manera que quan s’evoqui el formigó aquestes no es puguin 

moure i que la mida de recobriment sigui la que s’ha determinat.  

 

        
A) Proveta amb 1cm de recobriment, B)Proveta amb 2cm de recobriment, C)Proveta amb 3,5cm de 

recobriment.  
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3.1.2. Preparació&bosses&d’aire&interior:&&&

 

Es faran provetes amb buits d’aire per tal de veure amb la termografia si aquestes són detectables 

amb elements de formigó.  

 

Aquestes provetes són molt més simples que les anteriors, per simular aquestes  bosses d’aire es 

col·loquen unes boles de ping-pong.  

 

Provetes amb bosses d’aire: 

1. Bosses a 1 cm de la superfície.  

2. Bosses a 2 cm de la superfície.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proveta amb 4 boles.     Proveta amb 2 boles.  

 

3.2. Metodologia&seguida&per&la&realització&de&les&provetes&de&formigó.&

 

En primer lloc s’exposa el procés seguit per la fabricació de les provetes de formigó, posteriorment 

es descriuen els assajos del formigó en estat fresc i endurit realitzats, determinant la consistència i 

la resistència a compressió a 7 dies i a 28 dies.  

3.2.1. Fabricació&de&les&provetes&de&formigó.&&

 

Els materials necessaris per la fabricació de formigó estan emmagatzemats al Laboratori de 

Construcció de la EPS, per tant les condicions de temperatura i humitat els quals estan sotmesos  

els materials són les idònies.  
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Per realitzar la primera sèrie de provetes s’ha calculat que és necessari 93,44kg de formigó.  

 

Material Dosificació 

(Kg/m3) 

+ 15% 10 

Provetes 

Densitat 

(g/cm3) 

Dosificació 

(l/m3) 

Ciment 52,5R 0,9075 1,043 10,44 3,1 8,88 

Grava 6/12 3,168 3,643 36,43 2,69 35,71 

Sorra 3,498 4,022 40,23 2,74 38,71 

Aigua 0,5445 0,626 6,26 1 16,51 

Plastificant 

0,8% 

0,0072 0,0082 0,08 1,18 0,19 

TOTAL 8,1252 9,343 93,44  100 

Taula dosificació pel volum necessari. 

 

La formigonera elèctrica té una capacitat de 100kg, es realitzarà en dues amassades, ja que amb 

tanta capacitat costa més fer la mescla i es divideix perquè així serà més fàcil de manipular.  

 

Material 5 

Provetes 

Densitat 

(g/cm3) 

Dosificació 

(l/m3) 

Ciment 52,5R 5,22 3,1 1,68 

Grava 6/12 18,22 2,69 6,77 

Sorra 20,11 2,74 7,34 

Aigua 3,13 1 3,13 

Plastificant 

0,8% 

0,04 1,18 0,04 

TOTAL 46,72  18,96 

Taula dosificació meitat del volum.  

 

Prèviament s’han pesat els materials i s’introdueixen a la formigonera de la següent manera:  

 

- Mullat de la formigonera, amb aigua no contemplada a la dosificació, per humidificar la 

formigonera.  

- Abocar el 75% d’aigua necessària per la dosificació i a continuació el ciment, deixem que 

es barregi durant uns 60 segons amb l’objectiu d’homogeneïtzar la mescla. 

- Seguidament tirar els àrids de major a menor dimensió i deixar amassar uns 60segons.  

- Sense parar la formigonera s’afegeix el 25% d’aigua amb l’additiu barrejat.  
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- Seguidament s’amassa durant 120 segons fins que la massa té una bona consistència. 

 

El volum de fabricació de cada amassada és de 46,72kg utilitzant una formigonera elèctrica amb 

capacitat a 100kg.  

Formigonera elèctrica amb amassada de 46,72kg.  

 

De les dues amassades, s’elabora un assaig d’assentament de formigó fresc segons la norma 

UNE-EN 12350-21 també es realitzarà l’assaig de ruptura a compressió UNE-EN 12390-32.  

 

3.2.2. Assaig&per&determinar&la&consistència.&&

 

UNE-EN 12350-2: Un cop confeccionada la massa, es procedeix a realitzar l’assaig. Primerament 

s’humidifica el motllo i la safata, seguidament s’emplena el con amb 3 capes, de manera que cada 

capa ocupi aproximadament 1/3 de l’altura i es compacta amb 25 cops amb la barra 

compactadora.  

Es retira el formigó sobrant de la part superior i es treu el motllo, aixecant-lo en direcció vertical, 

sense causar cap moviment lateral (entre 5 i 10segons). Immediatament després de retirar el con, 

es mesura i registra l’assentament (h) determinant la diferència entre l’altura del motllo i el punt 

més alt del formigó fresc.  

                                                
1 UNE-EN 12350-2:2009. Ensayo de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.  
2 UNE-EN 12390-3:2011. Ensayo de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de 
probetas. 
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     Imatge del Con d’Abrams. 1   

 

La consistència del tipus de formigó utilitzat és tova, això vol dir que en aquet assagi 

l’assentament ha de ser entre 6-9cm, en la prova la diferència d’alçades és de 7cm, és a dir, 

podem acceptar el formigó.  

                                                
1 http://www.construmatica.com/construpedia/Cono_de_Abrams  
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  Assaig Con d’Abrams. Assentament 7cm. Laboratori Construcció EPS. 

 

Amb una bona consistència de la massa de formigó, es procedeix a abocar-lo a les provetes. Es 

buida el formigó en 3 capes, per eliminar les bombolles d’aire i assegurar-nos que el formigó arribi 

a tot arreu i s’introdueixi per sota les barres d’acer per aconseguir un bon recobriment. En totes les 

provetes s’ha de anar amb compte de no moure els elements. Per realitzar aquesta operació es 

col·loca una mica bé amb una paleta i es vibra amb un vibrador elèctric d’agulla, en les provetes 

amb buits d’aire el vibrat es fa manual. Per acabar s’allisa la superfície utilitzant un remolinador 

llis.  

  Abocat formigó provetes amb buits d’aire. En aquestes es mesura la seva posició.  
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3.2.3. Assaig&de&resistència&a&compressió.&&

 

Es realitzen 3 provetes per comprovar la resistència a compressió, una a 7 dies, i dues a 28 dies. 

 

Per realitzar les provetes s’ha seguit la norma UNE-EN 12390-21; el compactat de les provetes es 

fa mitjançant el mètode del picat, amb una barra de secció transversal circular, recta, d’acer, amb 

un diàmetre aproximat de 16mm, d’una longitud de 600mm i els extrems arrodonits. L’omplert dels 

motllos es realitza en 3 capes, compactades amb 25 cops amb la barra, per eliminar les bombolles 

d’aire. Després de compactar cada capa, es colpeja lateralment el motllo, fins que les bombolles 

d’aire majos parin d’aparèixer a la superfície.  

Les provetes es mantenen en el motlle de 16 hores a 3 dies, després es treuen del motlle i es 

curen en una cambra a 20±2ºC i una humitat relativa >95%.  

 

UNE-EN 12390-3: les provetes són cúbiques de 15x15cm. Primerament cal netejar la superfície 

de la màquina i les provetes es col·loquen de tal manera que la càrrega s’apliqui 

perpendicularment en la direcció del formigó.   

És selecciona la velocitat de la càrrega la qual ha de ser constant dins del rang de 0,6±0,2MPa/s i 

es registra la càrrega màxima en KN.  
 

Col·locació peça sobre la base de la premsa. Laboratori Construcció EPS.  

                                                
1 UNE-EN 12390-2:2009. Ensayo de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de 
resistencia.  
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        Imatge trencament proveta. Laboratori Construcció EPS.  

 

El seu trencament és satisfactori, ja que segons la normativa s’accepta quan es trenca d’alguna 

d’aquestes maneres. En aquest cas s’ha trencat com la imatge del centre.  

 
Imatge extreta de UNE-EN 12390-3. 

 

Els resultats no han sigut satisfactoris ja que no han donat el mínim de resistència a compressió 

de 25N/mm2, per la dosificació establerta.   

 

A l’Annex H, s’adjunta la taula de continguts obtinguda a partir dels assajos.  
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3.3. &Assajos&realitzats.&
 

Les provetes s’han mantingut amb humitat i temperatura ambient, durant 10 dies, aquestes no han 

estat emmagatzemades a la cambra humida, ja que no era necessari que mantinguessin la 

humitat per estudiar-les. Aquests assajos es realitzaran amb les provetes cúbiques de 15x15cm.  
        Provetes cubiques de 15x15cm, després de desencofrar.  

 

Primerament s’han realitzat els assajos, introduint les provetes cúbiques armades com les de buits 

d’aire al forn a alta temperatura aproximada de 100ºC. Aquest seria un sistema de termografia 

activa polsada, que consisteix en gravar el període de refredament de la peça a inspeccionar 

després d’haver-la sotmès a una polsada de calor per generar el flux tèrmic. Aquest front tèrmic es 

propaga a través del material i, quant es troba amb un heterogeneïtat produeix un contrast de 

temperatures.  

També es realitzen altres assajos amb diferents fonts de calor i diferents tipus de refredament.  

 

A continuació s’exposaran tots els assajos realitzats i els resultat extrets, tant favorables com 

desfavorables. 
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3.3.1. Prova&1:&Introducció&al&forn&com&a&font&de&calor.&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Proveta cubica 1cm-2cm-3,5cm i 

buits d’aire, escalfament forn.  

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 6-4-2015 

Hora: 10:10 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&mostra.&
 

En aquesta prova s’utilitza el sistema de termografia activa polsada, les provetes s’introdueixen al 

forn i passat un temps es retiren i s’observa el seu refredament. D’aquesta manera s’observen els 

defectes a la superfície.  

 

En la fabricació de les provetes es va col·locar un termopar1 per controlar la temperatura interior i 

no passar-se en el temps d’escalfament al forn, per tal que el formigó no pugui arribar a patir 

alguna deficiència o fins i tot arribar-se a trencar.  

 

La temperatura interior de la proveta abans de ficar-la al forn és de 22,8ºC i una humitat del 50%.  

  Imatge proveta amb “termopar” interior, per controlar la temperatura i humitat.  

 
                                                
1 Termopar: és un sensor de temperatura.   



  

 60 

Les provetes s’introdueixen al forn, per què agafin temperatura. La temperatura del forn inicial és 

de 100ºC.  

 

 

Mitjançant el termopar es controla la temperatura de la proveta, i es controla que l’escalfor arribi a 

tota la massa. Quan s’extreuen les provetes del forn la seva temperatura interior és de 86ºC, cal 

dir que s’ha d’anar ràpid a fer l’assaig perquè la temperatura baixa molt ràpidament.  

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Primerament estudiem la proveta amb armat interior, de 1cm de recobriment.  

Es realitzen imatges termogràfiques de totes les cares i cada 5 minuts, per poder observar algun 

canvi superficial.  
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FLIR 1770  

 

Cara 1 ! 11:21h 

  

FLIR 1784 

 

Cara 2 ! 11:46h 

  

FLIR 1788 

 

Cara 3 !  11:46h 

  

FLIR 1788 

 

Cara 4 ! 11:48h 
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FLIR 1797 

 

Cara 5 (inferior)! 

11:57h 

  

FLIR 1809 

 

Cara 2 ! 12:02 h 

  

FLIR 1811 

 

Cara 1 ! 12:03 h 

  

FLIR 1813 

 

Cara 4 ! 12:04h 
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FLIR 1825 

 

Cara 1 ! 12:10h 

 
 

FLIR 1817 

 

Cara 2 ! 12:12h 

 
 

FLIR 1829  

 

Cara 3 ! 12:12h 

 

c. Resultats&i&conclusions.&&
 

Mirant tot el procés de refredament de la peça en totes les seves cares fins a una temperatura de 

56,7ºC no s’ha pogut percebre cap element de l’armat.  

El que es pot veure són els separadors, ja que estan tocant la superfície. Aquest són de PVC amb 

un altre tipus de conductivitat tèrmica i transferència de calor. Aquest arriben a una temperatura 

superior i al tocar amb la superfície es perceben molt bé. 
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Es creu que el problema que hi ha és que la massa de formigó al homogeneïtzar-se tant 

uniformement, i mantenir la seva temperatura més estona que l’acer, no deixa percebre les barres.  

El formigó necessita més energia per escalfar-se però aquest quan se li deixa d’aplicar calor, la 

seva temperatura es manté, la seva rapidesa en variar la temperatura és molt baixa. En canvi 

l’acer té la difusió tèrmica molt elevada així que estant dins el formigó, la seva calor no arribarà 

mai a la superfície.  

 

Veient aquests resultats, s’ha d’intentar buscar un sistema que la temperatura del formigó ens 

deixi percebre l’acer.  

 

Cal dir que també s’han estudiat les provetes de 2cm - 3,5cm i les provetes amb buits d’aire 

interior i han donat els mateixos resultats anteriors, no s’ha pogut detectar cap element.  

Les provetes amb buits d’aire mitjançant la utilització de les boles de ping-pong es 

desestimen, ja que en l’abocat del formigó aquestes van surar a la superfície i la posició 

establerta a l’inici ja no és la mateixa.  

Alhora també es van fer provetes amb porexpan, s’està segur que no es van desplaçar a 

l’introduir el formigó. En les següents proves s’intentarà observar si el porexpan es 

diferencia en la superfície.  
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3.3.2. Prova&2:&Escalfament&superficial.&&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Proveta cubica 2cm i porexpan. 

Escalfament superficial.  

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 9-4-2015 

Hora: 9:10 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&mostra.&&
 

En aquesta prova el que es pretén és escalfar només la superfície de la proveta, no tota la massa 

ja que potser d’aquí prové el problema. Com s’ha observat el formigó s’escalfa tot homogèniament 

que no ens permet veure l’acer ni cap element.  

Si escalfem la proveta superficialment, tant podem mirar mitjançant la termografia la cara que 

estem escalfant, com la cara posterior i observar si l’escalfor de l’acer arriba a la cara oposada, ja 

que aquest agafa més temperatura ràpidament, que no el formigó.  

 

El seu escalfament es farà amb una làmpada d’infraroigs, aquesta dona molta calor a l’instant i 

arriba a altes temperatures.  

 

En aquesta prova s’utilitza la proveta cúbica amb l’armat interior de recobriment 2cm i també es fa 

amb una proveta que hi ha porexpan, el qual simula els buits d’aire a l’interior, aquest estan situats 

de la superfície entre 1,5 i 2cm. No s’utilitzen les provetes amb boles, ja que al formigonar-se i 

vibrar-se es van moure i no s’ha pogut determinar la posició d’aquestes.  
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  Imatge provetes utilitzades per realitzar l’assaig. La primera és amb armat interior  

  de 2cm de recobriment, la segona amb porexpan, a la cara hi ha la localització  

  dels elements.  

 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

En aquesta prova s’escalfen les dues provetes amb la làmpada d’infraroigs, es col·loquen a una 

distància aproximada de 40cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Imatge col·locació de les provetes respecte la làmpada d’infraroigs. 

 



  

 67 

Es connecta la làmpada i s’escalfen les provetes durant aproximadament uns 40 minuts, ens 

assegurem que l’escalfor arriba fins l’acer interior i observem el seu refredament. Es termografia 

per la cara on s’aplica la calor. 

 

 

FLIR 1831  

Proveta amb l’armat interior a 2cm.  

 

Temps d’escalfament: 40’ 

 

Temperatura superficial: 50,6ºC 

 

FLIR 1833 

Proveta amb porexpan interior 

aproximadament entre 1,5 i 2cm. 

 

Temps escalfament: 40’ 

 

Temperatura superficial: 50,7ºC 
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FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 5’ 

 

Punt 1: 46,0ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 56,4ºC ! porexpan.  

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 10’ 

 

Punt 1: 42,1ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 51,6ºC ! porexpan. 

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 15’ 

 

Punt 1: 39,8ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 48,4ºC ! porexpan. 
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FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 20’ 

 

Punt 1: 38,0ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 45,9ºC ! porexpan. 

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 25’ 

 

Punt 1: 36,6ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 44,0ºC ! porexpan. 

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 30’ 

 

Punt 1: 35,3ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 42,2ºC ! porexpan. 
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FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 35’ 

 

Punt 1: 34,1ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 40,8ºC ! porexpan. 

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 40’ 

 

Punt 1: 33,2ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 39,4ºC ! porexpan. 

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 45’ 

 

Punt 1: 32,5ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 38,2ºC ! porexpan. 
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FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 50’ 

 

Punt 1: 31,8ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 37,6ºC ! porexpan. 

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 55’ 

 

Punt 1: 31,3ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 36,6ºC ! porexpan. 

 

FLIR 1836. Mp4 

 

Temps transcorregut des de la parada 

de la làmpada: 60’ 

 

Punt 1: 30,5ºC ! armat 2cm. 

Punt 2: 35,7ºC ! porexpan. 
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c. Resultats&i&conclusions.&&
 

S’ha registrat tot el refredament durant 1 hora, la temperatura de la superfície ha arribat 

aproximadament a 30ºC. Ha baixat uns 20ºC, no és gaire, ja que la difusió tèrmica del formigó és 

molt baixa, això vol dir que es refreda molt lentament.  

 

En les imatges del procés podem observar que en la proveta de l’armat es marca clarament la 

situació dels separadors. Se’n observen dos, un que forma la separació amb la cara de davant i 

l’altre que eleva l’armat de la cara inferior. 

 

La imatge de l’esquerra és passats 40 minuts amb la làmpada d’infraroigs davant, com que la 

superfície està tant saturada de calor no es percep cap diferència de temperatura entre el formigó 

i el PVC dels separadors. En canvi a mesura que passa el temps es pot veure reflectida a la 

superfície la diferència de temperatura que hi ha entre els dos materials.  

 

En la proveta dels buits d’aire formada per porexpan, no s’han observat canvis importants.  

En aquesta imatge termogràfica s’ha posat al darrera la imatge on estan col·locats els elements 

de porexpan. Quan s’ha extret la làmpada d’infraroigs, a l’estar la superfície tant saturada, no s’ha 

pogut observar cap canvi.  
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Imatge sobreposada amb termografia i real després de la parada de la làmpada.  

 

S’ha observat el seu refredament i no s’han detectat canvis significatius. El que es pot veure és 

una clara diferència allà on hi ha forats formats per l’abocat del formigó i el mal vibrat.  

En la següent imatge s’han col·locat les dues imatges sobreposades per tal de poder veure on 

hauria d’estar el porexpan.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge sobreposada amb termografia i real passats 40’ de refredament.  
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En el porexpan de 1,5cm, s’observa que la temperatura és més alta, pel fet que hi ha més forats i 

es concentra més la temperatura, no es creu que sigui el reflex del porexpan.  

 

El resultat d’aquesta prova no és l’esperat i no ha donat els resultats que es pretenien observar. 

Es creu que l’aire interior, s’escalfa i es refreda al mateix temps que el formigó, per tant es creu  

impossible que es pugui arribar a veure en cap sistema.  
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3.3.3. Prova&3:&Refredament&superfície.&&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Proveta cubica 2cm i porexpan. 

Escalfament i refredament 

superficial.  

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 9-4-2015 

Hora: 15:45 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&mostra.&
 

La prova anterior no ha donat els resultats esperats, ja que com que la massa de formigó 

s’uniforma totalment amb la calor, no es pot arribar a veure l’acer interior. L’acer té molt més 

recorregut per arribar a la superfície, dependent del seu recobriment.  

 

En aquesta prova la proveta s’escalfarà amb una làmpada d’infraroigs, només aplicant calor a una 

sola cara. Quan tinguem la cara calenta, aquesta es posa al congelador, perquè el formigó es 

refredi i observar si es detecta l’acer o les bosses d’aire, les quals estan en segon pla.  

 

En aquesta prova s’utilitza la proveta cúbica amb l’armat interior de recobriment 2cm i també es fa 

amb una proveta que hi ha porexpan, el qual simula els buits d’aire a l’interior. No s’utilitzen les 

provetes amb boles, ja que al formigonar-se i vibrar-se es van moure i no s’ha pogut determinar la 

posició d’aquestes.  



  

 76 

  Imatge provetes utilitzades per realitzar l’assaig. La primera és amb armat interior  

  de 2cm de recobriment, la segona amb porexpan, a la cara hi ha la localització  

  dels elements.  

 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Primerament s’escalfa la proveta amb una làmpada d’infraroigs, la qual només s’escalfa una cara 

de la proveta, aquella que es vol analitzar i estem segurs que en aquella ubicació hi ha l’armat i 

també el porexpan.  

 

La làmpada d’infraroigs es col·loca a una distància de les provetes de 40cm de la superfície.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imatge col·locació de les provetes respecte la làmpada d’infraroigs.  
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Escalfament proveta amb proexpan a l’interior 

 

FLIR 1845 

 

Temps d’escalfament: 30’ 

 

Temperatura superficial: 140ºC 

Refredament proveta amb porexpan, mitjançant congelador.  

 

FLIR 1853 

 

Temps refredament: 5’ 

 

Temperatura superficial: 84ºC 
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FLIR 1859 

 

Temps refredament: 10’ 

 

Temperatura superficial: 69ºC 

 

FLIR 1869 

 

Temps refredament: 15’ 

 

Temperatura superficial: 64,9ºC 

 

FLIR 1877 

 

Temps refredament: 20’ 

 

Temperatura superficial: 52,5ºC 
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FLIR 1883 

 

Temps refredament: 25’ 

 

Temperatura superficial: 49,9ºC 

 

FLIR 1889 

 

Temps refredament: 30’ 

 

Temperatura superficial: 41,8ºC 

 

FLIR 1895 

 

Temps refredament: 35’ 

 

Temperatura superficial: 40,1ºC 
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Escalfament proveta amb l’armat a l’interior 

 

FLIR 1849 

 

Temps escalfament: 30’ 

 

Temperatura superficial: 122ºC 

Refredament proveta amb armat, mitjançant congelador. 

 

FLIR 1857 

 

Temps refredament: 5’ 

 

Temperatura superficial: 84,0ºC 
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FLIR 1863 

 

Temps refredament: 10’ 

 

Temperatura superficial: 70,4ºC 

 

FLIR 1875 

 

Temps refredament: 15’ 

 

Temperatura superficial: 66,5ºC 

 

FLIR 1881 

 

Temps refredament: 20’ 

 

Temperatura superficial: 57,3ºC 
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FLIR 1887 

 

Temps refredament: 25’ 

 

Temperatura superficial: 55,1ºC 

 

FLIR 1893 

 

Temps refredament: 30’ 

 

Temperatura superficial: 46,0ºC 

 

 

c. Resultats&i&conclusions.&&
 

Tant per la proveta amb armat interior com amb porexpan s’han escalfat amb una làmpada 

d’infraroigs durant 30 minuts, seguidament s’han posat en períodes de 5 minuts al congelador, i 

s’han anat extreien per observar alguna anomalia a la superfície. 

 

En la proveta de porexpant es pot observar que en el centre hi ha una marca que sembla que no 

baixa tant ràpid de temperatura, però com que no es veu una figura clara i definida no es pot dir 

amb certesa que és el porexpan. També si mirem la marca de la proveta amb la corresponent 

imatge termogràfica no coincideix la posició de l’element en el lloc on és concentra la temperatura 
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en el centre. Podem dir que és degut al seu escalfament i refredament no uniforme, la calor es 

perd més pels costats i es concentra en el centre.   

 

Imatge de l’esquerra de la posició del porexpan a la proveta. Imatge de la dreta concertació de calor en el 

centre.  

 

Els resultats de la proveta amb l’armat interior tampoc ha donat els resultats esperats. No s’ha 

pogut observar cap diferència de temperatura que ens indiqués que és l’acer. Només es poden 

veure els separadors de PVC.  

 

En conclusió per les dues provetes, es creu que aquest no és el mètode d’assaig adequat 

per buscar aquestes anomalies, s’estudiaran possibles branques per trobar un bon mètode 

i poder detectar els elements dins una estructura de formigó armat.   
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3.3.4. Prova&4:&Escalfament&barra&mitjançant&bufador&de&flama.&&&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Proveta cubica 1cm, bufador 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 14-4-2015 

Hora: 15:07 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&mostra.&
 

En els assajos anteriors el que s’ha pogut observar és que escalfant tota la peça o una de les 

seves cara, no es treu cap tipus de resultat, per tant el que s’ha fet en aquesta prova ha sigut 

escalfar la barra mitjançant un bufador de flama (soplet).  

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

S’ha agafat la proveta cúbica amb 1 cm de recobriment i s’ha perforat amb un trepant fins arribar a 

l’armat al que se li aplicarà la flama del bufador de forma directe.  

          Perforació amb trepant a la proveta, fins arribar a l’acer.  
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1ª imatge: Flama mitjançant la combustió d’una mescla d’oxigen i d’un gas. 2º imatge: Aplicació de la flama 

per un costat i es termografia per la cara perpendicular. 

 

En l’assaig s’aplica la flama directe i es realitza un vídeo per veure tot el seu procés. A continuació 

es capturen imatges cada 5 minuts per veure la seva evolució.  

 

 

 

FLIR 2105.mp4 

 

Temps de refredament: 0’ 

  

Temperatura superficial: 21,7ºC 
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FLIR 2105.mp4 

 

Temps d’escalfament: 1’30’’ 

  

Temperatura superficial: 21,3ºC 

 

FLIR 2106.mp4 

 

Temps d’escalfament: 2’ 

  

Temperatura superficial: 22,1ºC 

 

FLIR 2106.mp4 

 

Temps d’escalfament: 2’30’’ 

  

Temperatura superficial: 22ºC 
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FLIR 2106.mp4 

 

Temps d’escalfament: 2’50’’ 

  

Temperatura superficial: 22,8ºC 

 

FLIR 2107.mp4 

 

Temps d’escalfament: 3’30’’ 

  

Temperatura superficial: 23,8ºC 

 

FLIR 2108.mp4 

 

Temps d’escalfament: 4’40’’ 

  

Temperatura superficial: 54,3ºC, punt 

diferent de l’anterior.  
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FLIR 2111.mp4 

 

Temps d’escalfament: 4’45’’ 

  

Temperatura superficial: 63,6ºC 

 

FLIR 2111.mp4 

 

Desconnexió flama: 5’ 

  

Temperatura superficial: 63,5ºC 

 

 

 

FLIR 2116.mp4 

 

Desconnexió flama: 15’ 

  

Temperatura superficial: 54,3ºC, punt 

diferent de l’anterior. 
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c. Resultats&i&conclusions.&&
 

Observant les imatges termogràfiques anteriors es pot veure clarament com en el centre es marca 

una línia amb un contrast de temperatura molt marcada, aquesta seria la barra.  

La posició de la diferència de temperatura de la superfície i la barra d’acer de l’interior de la 

proveta coincideixen.  

 

Amb tant sols 1minut 30 segons ja s’ha pogut detectar un tros de la barra, passats uns minuts la 

calor de la barra s’ha anat estenent fins el centre de la proveta.  

 

El problema d’aquest assaig, ha sigut que la flama també escalfava la cara de la proveta que es 

termografiava per tant no es pot aplicar més estona ja que la difusió tèrmica del formigó ens 

privava de veure la barra. Tot i així la millor forma d’aconseguir resultats és poder escalfar la 

barra de forma directa.  
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4. Sèrie&2:&&
La sèrie anterior mitjançant provetes cúbiques no va donar bons resultats, es realitzen un altre 

tipus de provetes rectangulars amb diferents tipus de diàmetres d’acer a l’interior i tres provetes 

pels diferents recobriments 1, 2 i 3,5cm.  Els plànols s’adjunten a l’ANNEX G. 

Es decideix fer aquest tipus de provetes per tal de simular una paret o mur de formigó armat amb 

les màximes similituds possibles.  

En aquesta sèrie també podrem estudiar com influeix el diàmetre de les barres en la superfície, ja 

que tenim dues barres, una de diàmetre 8mm i l’altre de 10mm.   

 

4.1. Treballs&previs&&
Per realitzar les proves experimentals mitjançant la termografia cal una fase prèvia per la 

fabricació de les provetes.  

En aquesta fase es descriuran els passos a seguir per la realització de les provetes.   

 

4.1.1. Provetes&rectangulars&armades:&&

 

Fabricació de les provetes de mides 30 x40x 8cm. Les caixes estan fabricades amb fusta de DM 

laminat, de 2cm de gruix. A les fustes laterals s’han fet uns forats per passar les dues barres, de 

diàmetre 8mm i 10mm perquè aquestes quedin fixades i es pugui determinar de manera fàcil la 

seva localització. Es fabriquen 3 provetes cada una amb un recobriment diferent; 1, 2 i 3,5cm.  

        Proveta de DM de 30x40x8cm.  
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Abans de formigonar les provetes es pinta amb desencofrant per tal que el formigó, després de 

passar les hores o dies recomanats per desemmotllar, aquest no es quedi enganxat.  

     Pintat amb desencofrant  

 

4.2. Metodologia&seguida&per&la&realització&del&formigó&

 

En aquesta sèrie no es realitza cap tipus d’assaig referent al formigó, ja que en la sèrie anterior la 

número 1, ja es van realitzar i els assajos de consistència i de compressió. La prova de 

compressió a 7 dies és satisfactòria, la prova a 28 dies encara no s’ha realitzat. S’utilitzarà el 

mateix tipus de dosificació que se sap que és correcta.  

 

Tot i així es seguiran els passos segons la EHE-08 i també UNE-EN 12390-21; compactació de les 

provetes i curat, per la correcta fabricació del formigó.  

 

 

                                                
1 UNE-EN 12390-2:2009. Ensayo de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de 
resistencia. 
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4.2.1. Fabricació&de&les&provetes&de&formigó.&&

 

Els materials necessaris per la fabricació de formigó estan emmagatzemats al Laboratori de 

Construcció de la EPS, per tant les condicions de temperatura i humitat els quals estan sotmesos 

els materials són les idònies.  

Per la fabricació d’aquesta sèrie de provetes, s’ha calculat el formigó necessari per 3 provetes de 

40x30x8cm, és a dir uns 62,05kg. Cal tenir en compte que en tota amassada es perd formigó i 

també en el compactat es redueix el seu volum, s’afegeix un 15% més, per tant seran un 77,56kg.  

 

Material Dosificació  

(40x30x8) 

3 

Provetes 

Densitat 

(g/cm3) 

Dosificació 

(l/m3) 

Percent. 

(Volum)  

Ciment 52,5R 2,31 6,93 3,1 2,235 8,88#

Grava 6/12 8,064 24,192 2,69 8,993 35,71#

Sorra 8,904 26,712 2,74 9,749 38,71#

Aigua 1,386 4,158 1 4,158 16,51#

Plastificant 

0,8% 0,01848 0,05544 
1,18 

0,047 0,19#

TOTAL 20,68248 62,04744  25,183 8,88#

Taula dosificació pel volum necessari. 

 

Material + 15% 

Ciment 52,5R 8,66 

Grava 6/12 30,24 

Sorra 33,39 

Aigua 5,20 

Plastificant 

0,8% 0,07 

TOTAL 77,56#

Taula dosificació pel volum necessari +15%. 

 

En una mateixa amassada és fabricarà tot el formigó, ja que la formigonera  té una capacitat de 

100kg i en aquest cas no es superen.  
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Prèviament s’han pesat els materials i s’introdueixen a la formigonera de la següent manera:  

   Preparació de tots els materials prèviament.  

 

- Mullat de la formigonera, amb aigua no contemplada a la dosificació, per humidificar la 

formigonera. 

- Abocar el 75% l’aigua necessària per la dosificació i a continuació el ciment, deixem que 

es barregi durant uns 60 segons amb l’objectiu d’homogeneïtzar la mescla. 

- Seguidament tirar els àrids de major a menor dimensió i deixem amassar uns 60segons.  

- Sense parar la formigonera s’afegeix el 25% d’aigua amb l’additiu barrejat.  

- Seguidament s’amassa durant 120 segons fins que la massa té una consistència. 

         Consistència bona per l’abocat a les provetes.  
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Amb una bona consistència de la massa de formigó, es procedeix a abocar-lo a les provetes. Es 

buida el formigó en 3 capes, per eliminar les bombolles d’aire i assegurar-nos que el formigó arribi 

a tot arreu i s’introdueix per sota les barres d’acer per aconseguir un bon recobriment. Per realitzar 

aquesta operació es col·loca una mica bé amb una paleta i es vibra amb un vibrador elèctric 

d’agulla. Per acabar s’allisa la superfície utilitzant un remolinador llis.  

 

 

Abocat de formigó dins la proveta.   Col·locació de la massa amb una paleta.  

 

Vibració de la massa per aconseguir el recobriment.  Allisat superfície amb remolinador.  
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Les provetes un cop realitzades es col·loquen en una habitació amb humitat i temperatura ambient 

i constant, a resguard del vent, dins el motlle entre 16 hores a 3 dies. Després es pot desencofrar.  

       Desencofrat provetes després de 2 dies de formigonar.  

 

 

4.3. Assajos&realitzats.&Campanya&1.&&

 

Després de 2 dies de la fabricació de les provetes, aquestes van ser desemmotllades. Van 

reposar durant 7 dies, a temperatura i humitat ambient perquè abans de fer l’assaig la humitat 

interior hagués desaparegut.  

 

En aquesta sèrie es realitzen diferents assajos amb aplicació de diferents posicions de la font de 

calor mitjançant una làmpada d’infraroigs, és a dir en diferents distàncies, per davant o darrer...  

 

4.3.1. Prova&1:&Escalfament&posterior&del&recobriment&1cm.&&

DADES ASSAIG 

Nom: 1cm rec. Escalfament posterior. 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 15-4-2015 

Hora: 9:30 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 
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a. Objectiu&i&imatge&colUlocació&mostra.&&&
 

En aquest assaig s’utilitza la proveta de formigó HA-25/B/20/IIa, armada amb acer de diàmetre 

10mm i 8mm. L’armat té un recobriment de 1cm de la superfície. 

 

La càmera termogràfica està situada a 50cm de la proveta on el recobriment és de 1cm, i la 

làmpada d’infraroigs està col·locada a 20cm en la cara oposada.  

 

 
El que es pretén és que la calor que radiem per la part posterior arribi a davant escalfant les 

barres i que aquestes es puguin veure a la superfície, abans que la temperatura del formigó 

s’homogeneïtzi.  

 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Mitjançant la làmpada d’infraroigs escalfem la proveta i cada 5 minuts anem controlant la variació 

de temperatura. La font de calor es manté durant tot l’assaig, en aquest no mirem el seu 

refredament, sinó la variació durant el seu escalfament.  

 

S’escalfa la mostra 15 minuts, desprès d’aquest temps es pot comença a veure que es marquen 

unes línies molt poc definides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50cm& 20cm&
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FLIR 2160 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 15’ 

 

Temperatura superficial: 29,2ºC 

 

FLIR 2162 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’  

 

Temperatura superficial: 30,1ºC 

 

 

FLIR 2170 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 27’ 

 

Temperatura superficial: 33,3ºC 
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FLIR 2172 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’ 

 

Temperatura superficial: 34,6ºC 

 

FLIR 2174 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 35’ 

 

Temperatura superficial: 36,9ºC 

 

FLIR 2176 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 37’ 

 

Temperatura superficial: 37,1ºC 
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FLIR 2180 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 45’ 

 

Temperatura superficial: 40,4ºC 

 

 

c. Resultats&i&conclusions.&&
 

Han Passat 45’ d’escalfament de la proveta. Podem veure que ja transcorreguts uns 20-25 minuts, 

les barres s’han començat a marcar de manera molt difuminada, però aquestes es poden intuir.  

La barra de dalt de diàmetre 10mm, es marca més. Això pot ser per la diferència de seccions o 

que la làmpada d’infraroigs es concentra més a la part de baix i per això la proveta marca més 

temperatura i de manera més concentrada en aquesta part i no deixa veure la barra inferior.  

 

A partir dels 30 minuts es pot veure que encara es diferencien dues zones, i que la barra superior 

es remarca més. Seguidament la temperatura del formigó es va homogeneïtzant i tota la peça 

agafa els mateixos graus.  
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La conclusió extreta és que tot i deixar 45 minuts encesa la làmpada, com que el formigó transmet 

molt uniformement l’escalfor, aquest, passat un temps no deixa veure la radiació de les barres 

d’acer. Tampoc es pot dir de forma concisa que aquesta línia és la barra, ja que no es defineix 

clarament.  

 

 

4.3.2. Prova&2:&Escalfament&davant&superfície&recobriment&1cm.&&

DADES ASSAIG 

Nom: 1cm rec. Escalfament per davant 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 15-4-2015 

Hora: 15:35 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&colUlocació&mostra.&&&
 

En aquest assaig s’utilitza la proveta de formigó HA-25/B/20/IIa, armada amb acer de diàmetre 

10mm i 8mm. L’armat té un recobriment de 1cm de la superfície. 

 

En aquest cas s’inverteix la col·locació de la làmpada d’infraroigs. Aquesta es posa davant de la 

cara on hi ha el recobriment de 1cm i la càmera a la cara oposada.  

 

La càmera termogràfica està a 50cm de la proveta, i la làmpada d’infraroigs està col·locada a 

20cm. 

 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Següent prova: escalfar a partir de la cara que té el recobriment de 1cm i termografiar la cara 

oposada. 
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FLIR 2219 

 

Temps d’escalfament: 5’ 

  

Temperatura superficial: 40,4ºC 

 

FLIR 2221 

 

Temps d’escalfament: 11’ 

 

Temperatura superficial: 29,9ºC 

 

FLIR 2223 

 

Temps d’escalfament: 15’ 

 

Temperatura superficial: 31,6ºC 
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FLIR 2225 

 

Temps d’escalfament: 21’ 

 

Temperatura superficial: 35,9ºC 

 

FLIR 2227 

 

Temps d’escalfament: 26’ 

 

Temperatura superficial: 39,6ºC 

 

FLIR 2229 

 

Temps d’escalfament: 32’ 

 

Temperatura superficial: 42,3ºC 
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c. Resultats&i&conclusions.&&
 

Després de 32 minuts escalfant la proveta no s’ha pogut detectar l’acer, ja que aquest està a 

major distancia de la superfície que es vol termografiar.  

 

La temperatura que l’acer agafa mitjançant la làmpada d’infraroigs, ha de passar un gruix 

considerable de formigó, aproximadament 5cm, s’hauria de tenir molt de temps la col·locació de la 

làmpada davant i aquest és un problema ja que el formigó arriba un punt que s’unifica tant que no 

deixa veure les deficiències. Una altre manera seria aplicar la calor de manera molt ràpida, així el 

formigó no tindria temps d’escalfar-se tant, però aquest sistema és inviable ja que es necessiten 

equips de radiació molt potents i nocius.  

 

En conclusió aquest no és un bon sistema per arribar a veure les barres internes d’una estructura.  

 

Els resultats finals d’aquesta campanya no han sigut els esperats. L’aplicació de calor pels 

dos costats i termografiar per la cara oposada no és la millor solució.  

En el pròxim assaig es termografia per la cara que s’escalfa, i observar tant l’escalfament com el 

refredament.  
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5. Sèrie&3:&&
 

La sèrie 2 no ha donat els resultats esperats, tot i poder veure i intuir les barres s’intentarà buscar 

un altre sistema perquè les barres es puguin observar més bé i també si es pot arribar a 

determinar la profunditat i el diàmetre d’aquestes.  

 

En aquesta sèrie s’aplicarà la calor per la cara amb el recobriment inferior i és termografiarà per la 

mateixa. S’exposarà la làmpada d’infraroigs amb seqüència de 5-10 minuts i passats aquests es 

prendrà una imatge termogràfica de la superfície.  

 

En aquesta sèrie no calen els treballs previs, ja que s’utilitzaran les mateixes provetes 

rectangulars de l’anterior assaig.  

 

5.1. Assajos&realitzats.&&
 

En aquest sèrie tots els assajos realitzats es faran aplicant la calor i prenent la temperatura per la 

mateixa cara.  

 

5.1.1. Proveta& rectangular& aplicació& calor& i& presa& temperatura& per& la& cara& amb& 1cm& de&

recobriment.&&

 

DADES ASSAIG 

Nom: 1cm rec. 20cm distància. Horitzontal 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 15-4-2015 

Hora: 15:35 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 
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a. Objectiu&i&imatge&colUlocació&mostra.&&&
 

En aquest assaig s’utilitza la proveta rectangular amb recobriment de l’acer de 1cm. La distància 

de la làmpada d’infraroigs és de 20cm.  

Es faran seqüències de 10 minuts aplicant l’escalfor de la làmpada i és prendrà una imatge 

termogràfica. 

 

 
 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Proveta rectangular de formigó HA-25/B/20-IIa. Barra superior d’acer de diàmetre 10cm i inferior 

de 8mm, amb recobriment 1cm. Posició de la proveta horitzontal.  

 

 

 

FLIR 2267 

 

Temps d’escalfament: 6’ 

 

Temperatura superficial: 63,7ºC 
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FLIR 2271 

 

Temps d’escalfament: 16’ 

 

Temperatura superficial: 68,7ºC 

 

FLIR 2279 

 

Temps d’escalfament: 26’ 

 

Temperatura superficial: 76,7ºC 

 

FLIR 2281 

 

Temps d’escalfament: 35’ 

 

Temperatura superficial: 81,0ºC 
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FLIR 2287 

 

Temps d’escalfament: 42’ 

 

Temperatura superficial: 66,4ºC 

En aquest punt tota la superfície s’ha 

homogeneïtzat i ja no es poden 

percebre les barres d’acer.  

 

 

c. Resultats&i&conclusions.&&
 

La làmpada s’ha mantingut encesa durant 42 minuts, ha arribat a una temperatura superficial de 

66,4ºC.  

Aquest assaig s’han obtingut bons resultats, als 6 minuts ja s’han pogut detectar les barres d’acer 

a la superfície. El fet que s’hagi termografiat per la cara on s’aplica l’escalfor i que la làmpada ha 

aplicat alta temperatura ràpidament a la superfície ha fet possible detectar les barres.  

Com que el formigó té una difusió tèrmica baixa, no és fins entre els 35-42 minuts que s’escalfa-se 

tota la peça. Durant aquest primers minuts és quan s’ha pogut observar l’acer , ja que aquestes 

tenen una difusió tèrmica més elevada i agafen amb menys temps més temperatura.  

Passats els 45 minuts, la superfície del formigó s’ha anat homogeneïtzant i ja no s’han pogut 

veure les barres.  

 

Es pensa que el sistema el qual s’hauria de fer servir és una aplicació ràpida i alta de la 

temperatura, ja que el formigó agafa temperatura més a poc a poc i d’aquesta manera ens deixa 

veure les barres d’acer.  
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5.1.2. Proveta& rectangular& aplicació& calor& i& presa& temperatura& per& la& cara& amb& 2cm& de&

recobriment.&&

 

DADES ASSAIG 

Nom: 2cm rec. 20cm distància. Horitzontal 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 15-4-2015 

Hora: 16:37 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&colUlocació&mostra.&&&
 

Aquest assaig és el mateix que l’anterior però en aquest es canvia la proveta per la que té un 

recobriment de 2cm de l’acer, es vol comprovar si influeix el sistema d’aplicació per la profunditat 

de l’armat en el formigó.   

 

Proveta mur amb acer, recobriment acer 2cm. Distancia làmpada d’infraroigs 20cm.  

 

 

 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Proveta rectangular de formigó HA-25/B/20-IIa. Barra superior d’acer de diàmetre 10mm i inferior 

de 8mm, amb 2 cm de recobriment.  
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FLIR2291 

 

Temps d’escalfament: 10’ 

 

Temperatura superficial: 56,2ºC 

 

FLIR 2293 

 

Temps d’escalfament: 18’ 

 

Temperatura superficial: 66,5ºC 

 

FLIR 2295 

 

Temps d’escalfament: 27’ 

 

Temperatura superficial: 76,7ºC 
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FLIR 2231 

 

Temps transcorregut: 41’ 

 

Temperatura superficial: 82,4ºC 

 

 

 

FLIR 2235 

 

Temps transcorregut: 43’ 

 

Temperatura superficial: 70,7ºC 

 

FLIR 2241 

 

Temps transcorregut: 48’ 

 

Temperatura superficial: 68,8ºC 
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c. Resultats&i&conclusions.&&
 

En aquesta prova es pensava que sortirien definides les barres com en l’assaig anterior, però no 

ha sigut així.  

 

Passat 10 minuts des de l’inici es veu a la proveta que hi ha una zona amb molta més radiació de 

calor, però es creu que es per culpa de la làmpada d’infraroigs. En el minut 41 s’ha desconnectat 

la làmpada i s’ha pogut observar com apareixia una zona, amb diferència de temperatura, aquesta 

marca la situació de la barra a la superfície.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rectangle de color vermell mostra la zona amb diferència de temperatura més marcada, és on 

es situa la barra.  

Només es reflexa la barra superior de diàmetre 10mm, el que tingui una secció més gran pot 

influenciar, ja que agafa més temperatura.  

 

 

En el pròxim assaig s’hauria d’estudiar si col·locant la proveta més lluny o de forma vertical 

ja que cobriria l’espai de les dues barres més uniformement.  

 

 

 

 

 

 



  

 112 

5.1.3. Proveta& rectangular& aplicació& calor& i& presa& temperatura& per& la& cara& amb& 1cm& de&

recobriment.&&Posició&vertical.&&

 

DADES ASSAIG 

Nom: 1cm rec. 20cm distància. Vertical 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 16-4-2015 

Hora: 9:20 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&colUlocació&mostra.&&&
 

En els assajos anteriors per la posició horitzontal de la proveta la làmpada no podia escalfar tot la 

superfície ja que es de petites dimensions, el que s’ha realitzat en aquest assaig és la col·locació 

vertical d’aquesta per tal que s’escalfessin les dues barres uniformement.  

 

Proveta de 1cm de recobriment a 20cm de distància de la làmpada d’infraroig. Posició vertical.  

 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Proveta rectangular de formigó HA-25/B/20-IIa. Barra posició a la dreta diàmetre 10mm i esquerra 

de 8mm, amb recobriment 1cm, posició vertical.  
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Prèviament en aquest assaig s’ha escalfat la làmpada d’infraroigs 10 minuts abans, per tal que 

aquesta agafés la seva màxima temperatura, abans de posar-la davant de la proveta, i que 

l’impacte de calor fos el màxim.  

 

 

 

 

 

 

 

FLIR 2301 

 

Temps d’escalfament: 6’ 

 

Temperatura superficial: 43,6ºC 

 

 

FLIR 2307 

 

Temps d’escalfament: 12’ 

 

Temperatura superficial: 46,2ºC 
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FLIR 2311 

 

Temps d’escalfament: 18’ 

 

Temperatura superficial: 56,7ºC 

 

FLIR 2317  

 

Temps d’escalfament: 27’ 

 

Temperatura superficial: 65,6ºC 

 

FLIR 2323 

 

Temps d’escalfament: 37’ 

 

Temperatura superficial: 76,2ºC 
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FLIR 2329 

 

Temps d’escalfament: 45’ 

 

Temperatura superficial: 66,5ºC 

 

FLIR 2331 

 

Temps d’escalfament: 51’ 

 

Temperatura superficial: 76,9ºC 

 

c. Resultats&i&conclusions.&&
 

A l’haver aplicat la làmpada a màxima potència davant la proveta, amb 5 minuts s’han pogut 

detectar les barres d’acer.  

 

Amb el pas dels minuts i amb la temperatura constant, el formigó es va homogeneïtzant i arriba el 

punt que l’acer costa més de percebre.  

 

El fet que la proveta estigues en posició vertical ens ha permet veure les dues barres per igual.   
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5.1.4. Proveta& rectangular& aplicació& calor& i& presa& temperatura& per& la& cara& amb& 2cm& de&

recobriment.&&Posició&vertical.&&

 

DADES ASSAIG 

Nom: 2cm rec. 20cm distància. Vertical 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 16-4-2015 

Hora: 15:17 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Objectiu&i&imatge&colUlocació&mostra.&&&
 

Col·locació de la proveta amb 2cm de recobriment a 20cm de distància de la làmpada d’infraroigs.  

 

Prèviament en aquest assaig s’ha escalfat la làmpada d’infraroigs 10 minuts abans, per tal que 

aquesta agafes la seva màxima temperatura, abans de posar-la davant de la proveta, i que 

l’impacte de calor sigues el màxim.  

 

b. Inici&de&l’assaig.&&
 

Proveta rectangular de formigó HA-25/B/20-IIa. Barra posició a la dreta diàmetre 10mm i esquerra 

de 8mm, amb recobriment 1cm, posició vertical.  

 

Aquest assaig ha sigut realitzat dues vegades, perquè en la primera prova s’ha detectat que en 

l’inici la proveta ja estava a uns 37,7ºC, i l’assaig no ha sigut concloent. El motiu de la seva alta 
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temperatura abans de l’inici ha sigut que la proveta estava al costat de la làmpada en l’assaig 

anterior, i aquesta s’ha escalfat.  

 

 

 

FLIR 2361 

 

Temps d’escalfament: 5’ 

 

Temperatura superficial: 49,5ºC 

 

 

 

FLIR 2365 

 

Temps d’escalfament: 10’ 

 

Temperatura superficial: 61,3ºC 
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FLIR 2367 

 

Temps de refredament sobre la FLIR 

2365: inferior a 1’ 

Temperatura superficial: 56,9ºC 

 

Un cop treta la làmpada infraroja, la 

superfície de la proveta esta molt 

calenta, amb pocs segons hi ha un gran 

canvi el qual et deixa veure petits detalls 

i intuïcions de les barres verticals.  

 

FLIR 2369 

 

Temps de refredament sobre la FLIR 

2365: 3’ 

 

Temperatura superficial: 53,8ºC 

 

FLIR 2373 

 

Temps d’escalfament: 17’ 

 

Temperatura superficial: 71,0ºC 
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FLIR 2375 

 

Temps d’escalfament: 27’ 

 

Temperatura superficial: 69,7ºC 

 

FLIR 2377 

 

Temps d’escalfament: 34’ 

 

Temperatura superficial: 81,7ºC 

 

FLIR 2385 

 

Temps d’escalfament: 41’ 

 

Temperatura superficial: 77,5ºC 
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c. Resultats&i&conclusions.&&
 

Aquesta prova no ha donat tant bons resultats que l’assaig 5.1.3, el qual s’assajava la mostra amb 

1cm de recobriment, en posició vertical. També cal dir que em deixat escalfar fins a una 

temperatura màxima la làmpada, d’aquesta manera s’ha aplicat una gran font de calor en un 

instant, però no ha sigut suficient ja que el guix de formigó és major.  

 

Tot i no donar tant bons resultats com la proveta  de 1cm de recobriment, s’han pogut observar 

més les barres que l’assaig amb 2cm de recobriment en posició horitzontal (5.1.2. Prova 2), ja que 

no s’havia escalfat prèviament la làmpada i els seu escalfament ha sigut a poc a poc. Els millors 

resultats d’aquest assaig han sigut l’aplicació de la làmpada a màxima potència.  

 

En totes les imatges es mostra una exposició de calor, aquesta ens marca la posició de la 

làmpada, la qual està molt a prop.  

 

Les barres s’han pogut observar més clarament quan s’ha extret la làmpada i s’ha deixat refredat 

tant sols 1 minut, ja que s’elimina la exposició superficial. També com més estona s’ha deixat la 

làmpada d’infraroigs menys s’han pogut veure aquestes, ja que el formigó s’ha anat 

homogeneïtzant.  

 

 

5.2. Conclusions&sèrie&3.&
 

Un cop realitzats els assajos d’aquesta sèrie, els quals han donat alguns resultats satisfactoris, 

s’ha pogut observar que s’ha d’aplicar la calor de forma instantània a alta temperatura i a una 

distancia considerable perquè la superfície no quedi saturada i es puguin veure els defectes.  

 

Tot i poder veure les barres no es del tot satisfactori, ja que amb aquest mètode depèn molt de les 

condicions i no es un assaig que es pugui seguir molt fiablement.  

 

També no s’ha pogut determinar a quina profunditat estan les barres, ja que s’ha parlat amb varis 

professors de la Universitat de Girona del departament de física i han comentat que per tal de 

mesurar el recobriment teòricament hauria d’arribar al estat estacionari de la temperatura 

superficial de la proveta i la temperatura de la barra. Cal dir que això es casi impossible amb l’ús 

d’una làmpada d’infrarojos senzilla.  
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6. Sèrie&4:&Connexió&elèctrica.&
 

En aquest assaig, s’utilitzarà la connexió de la xarxa elèctrica per escalfar les barres interiors de 

les provetes, com si fossin aquestes unes resistències. S’utilitzaran les mateixes provetes 

rectangulars de mides 30x40cm amb l’acer interior que surt per cada costat uns 10cm de 

diàmetres 8mm i 10mm. 

 

En els assajos anteriors el problema que hi havia es que la mostra s’escalfava amb una estufa 

mitjançant la calor per convecció, i això escalfava tota la mostra tant homogèniament i tant a poc a 

poc que no es podien determinar les barres.  

 

L’objectiu d’aquest assaig és que mitjançant la connexió a l’electricitat, les barres agafin alta 

temperatura molt ràpidament i aquestes per la transmissió de calor per conducció es puguin veure 

en la superfície de formigó.  

 

Es faran diverses proves:  

 

1. Connexió individual de les barres.  

 

Es connectaran individualment cada barra de diàmetre 8mm i 10mm al corrent elèctric. 

Seguidament s’analitzarà el temps que tarda la calor a arribar a la superfície, i si es pot determinar 

el recobriment i els diàmetres de les diferents barres.  

Aquest assaig es faran amb les tres provetes, de recobriments 1-2-3,5cm.  
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2. Unió de les barres 

 

Per realitzar aquest assaig s’han unit les barres superiors i inferiors, mitjançant una barra d’acer 

de diàmetre 10mm amb uns tocs de soldadura.  

 

 

 

Es realitzaran dos tipus d’assajos, amb aquestes condicions de les provetes.  

 

a. Connexió barra superior.  

Es connectarà la barra superior al corrent elèctric i es pretén veure com per 

conducció l’escalfor arriba a la barra inferior, la qual no està connectada a 

l’electricitat.  

 

 

b. Connexió barra superior i inferior, circuit.  

La connexió de la xarxa elèctrica es realitzarà en les dues barres, formant un circuit 

tancat, per tot arreu passarà el corrent.  
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3. CUBUS connexió elèctrica  

Es connectaran els cèrcols interiors del cub a la xarxa elèctrica, per observar si en tot l’armat 

passa corrent.   
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6.1. Treballs&previs.&&
 

Per realitzar aquest assaig, s’ha enginyat un equip per donar electricitat a les barres.  

 

S’ha agafat un microones en desús, ja que aquests aparells electrodomèstics són fàcils de 

mecanitzar, i s’ha extret el transformador intern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjançant el transformador s’ha mantingut el bobinat primari, però s’ha desmuntat el bobinat 

secundari i aquest s’ha substituït per un cable de 50mm2, per només una sola espira, (l’espira 

seria les voltes per aconseguir el bobinat).  

 

La connexió a xarxa és de 220V, però la tensió que treballa el circuit secundari és molt baixa, de 

1,3V sense la càrrega, amb càrrega té una tensió de 0,85V. Amb aquesta tensió fem escalfar la 

barra.  

 

El cable pot suportar una intensitat d’aproximadament de 350A en la secció de la barra de 

diàmetre 10mm2. En la barra d’acer de diàmetre 8mm2, suporta una intensitat de 300A.  

 

 

Per tenir un bon contacte entre l’anclatge del fil elèctric i la barra, cal netejar una mica la barra, 

que no hi hagi corrosió, ja que obstruiria  el pas de l’electricitat.  
 

Bobinat primari 

Bobinat secundari 
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Imatges de la neteja prèvia de les barres, amb un raspall d’acer i un paper de llimar.  
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6.2. Connexió&individual&de&les&barres&

a. Objectiu&i&imatge&mostra&connexió.&&

 

En aquest apartat de l’assaig s’han utilitzat les mateixes provetes rectangulars de mides 30x40cm 

amb l’acer interior que surt per cada costat uns 10cm de diàmetres 8mm i 10mm.  

 

Primerament s’han estudiat individualment les barres d’acer. Aquest és el primer assaig que es fa 

amb la connexió elèctrica, no se sap si donarà els resultats esperats.  

 

Es pretén estudiar el temps que tarda la calor per conducció a arribar a la superfície de formigó, 

amb un recobriment de 1 – 2 – 3,5 cm. També com és veu i influeix el diàmetre de la barra de 8 – 

10mm.  
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b. ColUlocació&mostra.&&

 

En els casos de la connexió individual de cada barra, la màquina es col·loca a 1m de la mostra. 

És important saber i mantenir aquesta distància en totes les proves perquè si es vol exportar a 

Excel amb trigonometria és pot determinar les mides de les mostres.  

 

 

 

 

 

 

Imatges de les distàncies de la màquina a la mostra. 1m de distància.  
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6.2.1. 1CM! &Ø&8mm&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament 1cm ! Ø 8mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 29-4-2015 

Hora: 9:15 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici&de&l’assaig.&&&
 

En aquest primera prova s’assajarà les barres de diàmetre 8mm col·locades a 1cm de la 

superfície del formigó.  

 

FLIR 1.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 
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FLIR 1.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 15’’ 

 

Sp1: 20,4ºC 

 

FLIR 1.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 20,4ºC 

 

FLIR 1.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 25’’ 

 

Sp1: 20,7ºC 



  

 130 

 

FLIR 1.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’’ 

 

Sp1: 21,7ºC 

 

FLIR 1.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 40’’ 

 

Sp1: 23,9ºC 

 

FLIR 1.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 50’’ 

 

Sp1: 26,4ºC 
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FLIR 1.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 29,2ºC 

 

FLIR 1.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’20’’ 

 

Sp1: 34,7ºC 

 

FLIR 1.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 40ºC 
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FLIR 1.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 45,1ºC 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

Temperatura barra acer: 121ºC 

 

 

FLIR 1.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 49,1ºC 

 

Tot i haver desconnectat el corrent 

elèctric, la temperatura acumulada a 

l’interior va pujant a la superfície durant 

un període de temps.  

 

FLIR 1.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’40’’ 

 

Sp1: 50,8ºC 
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FLIR 1.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 50ºC 

 

La temperatura superficial va 

disminuint.  

 

FLIR 1.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’20’’ 

 

Sp1: 48,7ºC 

 

FLIR 1.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’40’’ 

 

Sp1: 46,7ºC 
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FLIR 1.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 45,2ºC 

 

FLIR 1.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’20’’ 

 

Sp1: 44ºC 

 

FLIR 1.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

9’20’’ 

 

Sp1: 45,2ºC 
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b. Resultats&i&conclusions.&

 

L’acer és un gran conductor tèrmic, en les imatges podem veure que aquest s’escalfa ràpidament 

però també es refreda a la mateixa velocitat. Al tenir poc recobriment podem veure que amb 15 

segons ja es pot començar a intuir la barra, i a mesura que transcorre el temps es va definint.  

 

La connexió de xarxa elèctrica s’apaga als 2minuts i la temperatura màxima superficial on està 

col·locada la barra d’acer està a una temperatura de 45,1ºC. Es controla el refredament però 

durant els següents 40 segons la temperatura puja fins a 50,8ºC, és a dir incrementa 5ºC. Després 

la temperatura comença a baixar quasi al mateix ritme que ha pujat, en 40 segons la temperatura 

baixa 3ºC.  

 

 

FLIR 1.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

14’20’’ 

 

Sp1: 31,9ºC 

 

FLIR 1.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 22’ 

 

Sp1: 24,5ºC 
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En el període d’escalfament i uns minuts després, la temperatura es concentra molt a la zona on 

hi ha la barra, però a mesura que passa el temps, aquesta es dissipa pel formigó, definint una 

barra molt més gran.  

 

En les imatges següents, podem veure que als 2 minuts la barra es defineix molt bé, però 

transcorreguts 22 minuts la calor de la barra es dissipa pel formigó, ja que aquest és un material 

que conserva molt la temperatura.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FLIR 1.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 45,1ºC 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

FLIR 1.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 22’ 

 

Sp1: 24,5ºC 
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6.2.2. 2CM! &Ø&8&mm&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament 2cm ! Ø 8mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 29-4-2015 

Hora: 10:07 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici&de&l’assaig.&&&
 

En aquest assaig les barres d’acer són de diàmetre 8mm col·locades a 2cm de la superfície del 

formigó.  

 

 

 

FLIR 2.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 19,8ºC 
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FLIR 2.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 19,8ºC 

 

FLIR 2.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’’ 

 

Sp1: 19,8ºC 

 

FLIR 2.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 35’’ 

 

Sp1: 19,8ºC 
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FLIR 2.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 40’’ 

 

Sp1: 20,1ºC 

 

FLIR 2.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 50’’ 

 

Sp1: 20,3ºC 

 

FLIR 2.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 20,9ºC 
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FLIR 2.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’20’’ 

 

Sp1: 22,3ºC 

 

FLIR 2.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 24,2ºC 

 

FLIR 2.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 26,2ºC 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

Temperatura barra d’acer: 122ºC 
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FLIR 2.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’10’’ 

 

Sp1: 27,4ºC 

 

Tot i haver desconnectat el corrent 

elèctric, la temperatura acumulada a 

l’interior va pujant a la superfície durant 

un període de temps, ja que el formigó 

manter molt bé la temperatura.  

 

FLIR 2.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’30’’ 

 

Sp1: 29,3ºC 

 

 

FLIR 2.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’50’’ 

 

Sp1: 31,3ºC 
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FLIR 2.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’10’’ 

 

Sp1: 32,9ºC 

 

 

FLIR 2.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’30’’ 

 

Sp1: 33,6ºC 

 

 

FLIR 2.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

8’20’’ 

 

Sp1: 29,5ºC 
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b. Resultats&i&conclusions.&

 

En aquestes imatges podem observar que la temperatura de la barra tarda molt més a pujar a la 

superfície, ja que té un recobriment de 2cm de formigó.  

 

Tarda aproximadament 30 segons a que es comenci a intuir la barra, però poques centèsimes de 

grau.  

Comparant amb la barra d’acer de recobriment 1cm amb igual diàmetre, aquesta amb 15 segons 

estava a 20,4ºC, en canvi amb recobriment 2cm han de passar 50’’ per arribar aproximadament a 

la mateixa temperatura, 20,3ºC.  

 

La desconnexió de la xarxa elèctrica ha sigut als 2 minuts amb una temperatura de la barra d’acer 

de 26,2ºC, però l’escalfor ha continuat pujant durant més estona que la barra de 1cm de 

recobriment, ja que aquesta tenint més massa superficial de formigó tarda més a pujar l’escalfor 

però a la vegada la manté durant més estona. Durant els 1:30 minuts següent de la desconnexió, 

ha pujat 7,2ºC, fins a 33,6ºC, seguidament ha baixat progressivament.  

 

Després de 8’20’’ des de l’inici, en la imatge 2.17 es pot observar com l’escalfor s’ha anat 

dissipant.  
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6.2.3. 3,5CM! &Ø&8&mm&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament 3,5cm ! Ø 8mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 29-4-2015 

Hora: 11:35 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici&de&l’assaig.&&&
 

En aquest assaig les barres d’acer són de diàmetre 8mm col·locades a 3,5cm de la superfície del 

formigó.   

 

 

FLIR 3.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 19,8ºC 
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FLIR 3.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 50’’ 

 

Sp1: 19,8ºC 

 

 

FLIR 3.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 19,9ºC 

 

 

FLIR 3.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’50’’ 

 

Sp1: 19,9ºC 
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FLIR 3.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’10’’ 

 

Sp1: 20,1ºC 

 

 

FLIR 3.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’30’’ 

 

Sp1: 20,7ºC 

 

 

FLIR 3.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’50’’ 

 

Sp1: 21,3ºC 
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FLIR 3.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’10’’ 

 

Sp1: 21,9ºC 

 

 

FLIR 3.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’30’’ 

 

Sp1: 22,5ºC 

 

 

FLIR 3.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’50’’ 

 

Sp1: 23,4ºC 
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FLIR 3.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’10’’ 

 

Sp1: 24,2ºC 

 

 

FLIR 3.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’30’’ 

 

Sp1: 25,0ºC 

 

Desconnexió xarxa del corrent 

elèctric.  

 

FLIR 3.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’50’’ 

 

Sp1: 26,2ºC 
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FLIR 3.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’10’’ 

 

Sp1: 27,0ºC 

 

 

FLIR 3.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’30’’ 

 

Sp1: 28,2ºC 

 

 

FLIR 3.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’50’’ 

 

Sp1: 28,9ºC 
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b. Resultats&i&conclusions.&

 

En aquest assaig amb recobriment de 3,5cm de formigó de la barra d’acer a la superfície, al tenir 

una major massa de formigó, costa molt que la temperatura interior arribi a la superfície. Tarda 

entre 1,4 – 1,5 minuts. 

 

L’increment de temperatura de la barra a la superfície és molt lent. Cada 20’’ puja 1ºC, en 

canvi a la barra de recobriment 2cm, cada 20’’ puja 2ºC i amb 1cm de recobriment cada 20’’ 

puja 5ºC aproximadament.   

 

La barra d’acer no es defineix tant bé com les anteriors proves, ja que al tardar més la calor en 

arribar a la superfície, el formigó ja ha dissipat part de la temperatura i per aquest motiu no es veu 

tant clar les dimensions de la barra.  

 

Al tenir més massa sobre la barra, el temps que tarda a refredar-se és major que els altres. 

Després de la desconnexió, durant 1minut i 40 segons, la temperatura puja fins 30ºC, és a dir, 

augmenta 5ºC. No augmenta tant la seva temperatura però l’aguanta i la manté.   

 

 

 

 

 

 

 

FLIR 3.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’10’’ 

 

Sp1: 30ºC 
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6.2.4. 1CM! &Ø&10&mm&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament 1cm ! Ø 10mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 29-4-2015 

Hora: 15:10 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici&de&l’assaig.&&&
 

En aquest assaig la barra d’acer és de diàmetre 10mm i està situada a 1cm de la superfície.  

 

 

FLIR 4.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 20ºC 
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FLIR 4.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 19,5ºC 

 

FLIR 4.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 15’’ 

 

Sp1: 19,7ºC 

 

FLIR 4.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 20,1ºC 
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FLIR 4.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 25’’ 

 

Sp1: 20,6ºC 

 

FLIR 4.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’’ 

 

Sp1: 21,3ºC 

 

FLIR 4.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 50’’ 

 

Sp1: 24,9ºC 
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FLIR 4.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 27,0ºC 

 

FLIR 4.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’10’’ 

 

Sp1: 29,4ºC 

 

FLIR 4.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’20’’ 

 

Sp1: 31,8ºC 
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FLIR 4.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’30’’ 

 

Sp1: 34,0ºC 

 

FLIR 4.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 36,2ºC 

 

Desconnexió xarxa del corrent elèctric. 

 

FLIR 4.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’50’’ 

 

Sp1: 38,2ºC 
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FLIR 4.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 39,6ºC 

 

 

FLIR 4.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’10’’ 

 

Sp1: 40,6ºC 

 

 

FLIR 4.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 40,8ºC 
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FLIR 4.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’30’’ 

 

Sp1: 40,1ºC 

 

 

FLIR 4.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’50’’ 

 

Sp1: 39,6ºC 

 

 

FLIR 4.22 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’10’’ 

 

Sp1: 38,8ºC 
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b. Resultats&i&conclusions.&

 

Mitjançant les següents imatges, podem veure que entre els 12-15 segons des de l’inici ja es 

comença a veure un canvi de temperatura on està col·locada la barra. Però el temps que tarda a 

veure’s més clarament és al minut 1:10  i arriba a una temperatura de 29,4ºC.  

 

La desconnexió de la xarxa elèctrica és fa al minut 1:40. En aquest punt la temperatura està a 

36,2ºC.  

Es segueix controlant la mostra i s’observa que durant els següents minuts la temperatura no 

baixa sinó que augmenta una mica. Això és degut que en el moment de desconnectar la 

temperatura interior de la barra és major que la superficial i aquesta tarda uns minuts en arribar a 

la superfície. El seu punt màxim és després de la desconnexió a 1:10 minuts i arriba a 40,1ºC, és 

a dir, augmenta 3,9ºC.  
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6.2.5. 2CM! &Ø&10&mm&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament 2cm ! Ø 10mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 29-4-2015 

Hora: 16:20 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici&de&l’assaig.&&&
 

En aquest assaig la barra és de diàmetre 10mm i està situada a 2cm de la superfície.  

 

 

FLIR 5.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 20,6ºC 
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FLIR 5.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 20,7ºC 

 

 

FLIR 5.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 20,7ºC 

 

 

FLIR 5.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’’ 

 

Sp1: 20,6ºC 
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FLIR 5.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 40’’ 

 

Sp1: 20,6ºC 

 

 

FLIR 5.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 50’’ 

 

Sp1: 20,9ºC 

 

 

FLIR 5.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 55’’ 

 

Sp1: 20,9ºC 
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FLIR 5.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 21,3ºC 

 

 

FLIR 5.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’10’’ 

 

Sp1: 21,6ºC 

 

 

FLIR 5.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’20’’ 

 

Sp1: 21,9ºC 
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FLIR 5.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’30’’ 

 

Sp1: 22,5ºC 

 

 

FLIR 5.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 23,4ºC 

 

 

FLIR 5.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’50’’ 

 

Sp1: 24,2ºC 
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FLIR 5.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 25,0ºC 

 

 

FLIR 5.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 26,8ºC 

 

 

FLIR 5.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’40’’ 

 

Sp1: 28,6ºC 

 

Desconnexió xarxa del corrent elèctric. 
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FLIR 5.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’50’’ 

 

Sp1: 29,4ºC 

 

 

FLIR 5.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’10’’ 

 

Sp1: 31,4ºC 

 

 

FLIR 5.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’30’’ 

 

Sp1: 33,2ºC 
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FLIR 5.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’50’’ 

 

Sp1: 34,5ºC 

 

 

FLIR 5.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’10’’ 

 

Sp1: 35,4ºC 

 

 

FLIR 5.22 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’30’’ 

 

Sp1: 36,0ºC 
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FLIR 5.23 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’50’’ 

 

Sp1: 36,3ºC 

 

 

FLIR 5.24 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’10’’ 

 

Sp1: 36,3ºC 

 

 

FLIR 5.25 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’30’’ 

 

Sp1: 36,4ºC 
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FLIR 5.26 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’50’’ 

 

Sp1: 36,0ºC 

 

 

FLIR 5.27 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’10’’ 

 

Sp1: 36,0ºC 

 

 

FLIR 5.28 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’30’’ 

 

Sp1: 35,6ºC 
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b. Resultats&i&conclusions.&

 

Mitjançant les imatges termogràfiques podem observar que al tenir un diàmetre més gran, costa 

més escalfar-se i això provoca que la calor es dissipi per la massa de formigó i no es pugui veure 

tant clarament la barra. No es defineix tant bé com la de diàmetre 8mm. Per aconseguir un bon 

contorn el que cal és escalfar la barra molt ràpidament i que aquesta no tingui temps de     

dissipar-se en el formigó.  

 

La barra es comença a intuir en els 40 segons d’escalfament, però no és fins els 2 minuts que la 

barra és pot veure clarament, amb una temperatura de 25,0ºC.  

 

La desconnexió de la prova s’ha fet als 2:20 minuts i s’ha arribat a una temperatura de 28,6ºC. 

Durant els següents 2:50 minuts després de la desconnexió, la temperatura ha pujat 7,8ºC i s’ha 

mantingut força estable durant 1 minut a 36ºC.  

 

Comparació entre les barres d’igual diàmetre però a diferent recobriment:  

1CM ! Ø 10mm  

FLIR 4.12  

Temps transcorregut des de l’inici: 1’10’’ 

Sp1: 29,4ºC 

2CM ! Ø 10mm 

FLIR 5.16 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’40’’ 

Sp1: 28,6ºC 

Desconnexió xarxa del corrent elèctric. 

  

 

Comparant les imatges es pot veure clarament que, a una profunditat major, la calor tarda més en 

transmetre’s i arribar a la superfície que la de 1cm.  

En la imatge FLIR 5.16 a més temps però a menys temperatura tenim una difusió de la calor major 

que la FLIR 4.12.  
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6.2.6. 3,5CM! &Ø&10&mm&

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament 3,5cm ! Ø 10mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 29-4-2015 

Hora: 18:45 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici&de&l’assaig.&&&
 

En aquest assaig les barres d’acer són de diàmetre 10mm col·locades a 3,5cm de la superfície del 

formigó.  

 

 

FLIR 6.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 20,6ºC 
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FLIR 6.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 20,6ºC 

 

 

FLIR 6.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’50’’ 

 

Sp1: 20,9ºC 

 

 

FLIR 6.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 21,0ºC 
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FLIR 6.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 21,2ºC 

 

 

FLIR 6.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’40’’ 

 

Sp1: 21,5ºC 

 

 

FLIR 6.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 22,0ºC 
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FLIR 6.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’20’’ 

 

Sp1: 22,4ºC 

 

 

FLIR 6.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’40’’ 

 

Sp1: 22,8ºC 

 

 

FLIR 6.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 23,6ºC 

 

Desconnexió xarxa del corrent elèctric. 
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FLIR 6.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’20’’ 

 

Sp1: 24,2ºC 

 

 

FLIR 6.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’40’’ 

 

Sp1: 24,8ºC 

 

 

FLIR 6.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Sp1: 25,5ºC 
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FLIR 6.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’20’’ 

 

Sp1: 26,2ºC 

 

 

FLIR 6.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’40’’ 

 

Sp1: 27,0ºC 

 

 

FLIR 6.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 27,6ºC 
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FLIR 6.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’20’’ 

 

Sp1: 28,2ºC 

 

 

FLIR 6.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’40’’ 

 

Sp1: 28,8ºC 

 

 

FLIR 6.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 7’ 

 

Sp1: 29,4ºC 
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FLIR 6.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

7’20’’ 

 

Sp1: 29,8ºC 

 

 

FLIR 6.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 8’ 

 

Sp1: 30,4ºC 

 

 

FLIR 6.22 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 9’ 

 

Sp1: 30,3ºC 
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FLIR 6.23 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 11’ 

 

Sp1: 30,2ºC 

 

 

FLIR 6.24 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 12’ 

 

Sp1: 30,3ºC 

 

 

 

b. Resultats&i&conclusions.&

 

El recobriment és de 3,5cm de formigó de la barra d’acer a la superfície, al tenir una major massa 

de formigó i un diàmetre més gran costa molt que la temperatura interior arribi a la superfície.  

 

Aquest assaig és el que tarda més que la barra d’acer es comenci a intuir a la superfície, tarda 

entre 2-2:20 minuts a una temperatura de 21,2ºC. No és gaire diferència de la inicial que és de 

20,6ºC i no es defineix tant bé com els altres assajos, ja que el temps de dispersió és major pel 

tipus de recobriment i el diàmetre de la barra.  
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6.2.7. 3,5CM! &Ø&8&mm&

 

Realitzant una comparativa la qual s’exposa a l’apartat 6.3, mitjançant les imatges termogràfiques 

s’ha pogut observar que en els assajos amb diàmetre 10mm, l’assaig que ha tardat més en poder-

se veure la barra ha sigut el de recobriment 3,5cm. Si ho comparem amb els dos diàmetres de 

8mm i 10mm, s’observa que l’assaig de diàmetre 10mm amb recobriment 3,5 es veu amb menys 

temps respecta el diàmetre de 8mm.  

 

Cap dels casos anterior s’ha donat a la inversa, per aquest motiu es repeteix l’assaig de 

recobriment 3,5 amb diàmetre 8mm per veure s’hi ha hagut algun tipus d’error, per tal de tenir 

totes les dades de manera fiable.  

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament 3,5cm ! Ø 10mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 18-6-2015 

Hora: 9:30 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Repetició&de&l’assaig.&&&
 

En aquest assaig les barres d’acer són de diàmetre 8mm col·locades a 3,5cm de la superfície del 

formigó.  
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FLIR 3.2.0 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 23,6ºC 

 

FLIR 3.2.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’’ 

 

Sp1: 23,7ºC 

 

FLIR 3.2.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 23,7ºC 
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FLIR 3.2.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 23,8ºC 

 

FLIR 3.2.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 50’’ 

 

Sp1: 24ºC 

 

FLIR 3.2.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 24,2ºC 
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FLIR 3.2.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1:20’ 

 

Sp1: 23,4ºC 

 

FLIR 3.2.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1:40’ 

 

Sp1: 23,5ºC 

 

FLIR 3.2.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 23,7ºC 
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FLIR 3.2.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2:20’ 

 

Sp1: 24ºC 

 

FLIR 3.2.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2:40’ 

 

Sp1: 24,6ºC 

 

FLIR 3.2.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 25,3 ºC 
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FLIR 3.2.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3:20’ 

 

Sp1: 25,8ºC 

 

FLIR 3.2.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3:40’ 

 

Sp1: 26,5ºC 

 

FLIR 3.2.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 27,3ºC 
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FLIR 3.2.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4:20’ 

 

Sp1: 28ºC 

 

FLIR 3.2.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4:30’ 

 

Sp1: 28,7ºC 

 

Desconnexió xarxa del corrent elèctric. 

 

FLIR 3.2.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4:40’ 

 

Sp1: 28,8ºC 
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FLIR 3.2.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Sp1: 30ºC 

 

FLIR 3.2.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5:20’ 

 

Sp1: 30,8ºC 

 

FLIR 3.2.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5:40’ 

 

Sp1: 31,5ºC 
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FLIR 3.2.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 32,5ºC 

 

FLIR 3.2.22 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6:20’ 

 

Sp1: 33,3ºC 

 

FLIR 3.2.23 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

7:20’ 

 

Sp1: 34,8ºC 
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FLIR 3.2.24 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

8:20’ 

 

Sp1: 35,4ºC 

 

FLIR 3.2.25 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

9:20’ 

 

Sp1: 35,8ºC 

 

 

b. Resultats&i&conclusions&repetició&de&l’assaig.&&

 

Després de la repetició s’ha pogut observar que era degut a algun error, ja que els resultats 

actuals han sortit correctes, per tant, l’assaig de diàmetre 8mm és el que tarda menys a reflectir-se 

a la superfície en comparació amb el de 10mm.  
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6.3. Comparatives&entre&Ø8mm&i&Ø10mm&

 

Comparant les barres de diferents diàmetres però amb igual recobriment, podem veure que a 

igual temps de connexió elèctrica, la barra de menor diàmetre arriba a més temperatura. En canvi, 

la de major diàmetre a igual temps, té menys temperatura.  

 

1CM ! Ø 8mm  

FLIR 1.8 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

Sp1: 29,2ºC 

1CM ! Ø 10mm  

FLIR 4.11 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

Sp1: 27,0ºC 

  

2CM ! Ø 8mm  

FLIR 2.10 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’40’’ 

Sp1: 24,2ºC 

2CM ! Ø 10mm  

FLIR 5.12 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’40’’ 

Sp1: 23,4ºC 
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Després de la repetició de l’assaig de diàmetre 8mm amb recobriment de 3,5cm, els resultats són 

els següents:  

 

3,5CM ! Ø 8mm  

FLIR 3.5 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’10’’ 

Sp1: 20,1ºC 

3,5CM ! Ø 10mm  

FLIR 6.5 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’20’’ 

Sp1: 21,2ºC 

  

3,5CM ! Ø 8mm  

FLIR 3.2.9 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’20’’ 

Sp1: 24,0ºC 

3,5CM ! Ø 10mm  

FLIR 6.5 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’20’’ 

Sp1: 21,2ºC 
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Comparativa amb el mateix diàmetre de barra, però amb els diferents recobriments:  

 

1CM ! Ø 8mm  

 

FLIR 1.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 45,1ºC 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

2CM ! Ø 8mm  

 

FLIR 2.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 26,2ºC 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

3,5CM ! Ø 8mm  

 

FLIR 3.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’20’’ 

 

Sp1: 24ºC 
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7. Unió'de'les'barres.'
 

En aquest apartat de l’assaig, s’han utilitzat les mateixes provetes rectangulars de mides 30x40cm 

amb l’acer interior, que surt per cada costat 10cm de diàmetres 8mm i 10mm.  

 

Les barres superiors i les inferiors, s’han unit amb una barra d’acer de diàmetre 10mm amb uns 

tocs de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

En un primer moment, s’havia pensat reemplaçar la unió soldada per un lligat amb filferro, però 

aquest té una conductivitat tèrmica molt elevada i hi havia el perill que la unió no quedés del tot 

lligada i no fes la funció de transmetre el corrent.  

 

• Densitat (ρ): és la massa de material per unitat de volum.  

• Calor específic (C): quantitat d’energia necessària per augmentar en 1ºC la temperatura de 

1kg de material. Indica la major i menor dificultat que presenta un material per 

experimentar canvis de temperatura sota el subministrament de calor.  

PROPIETATS TÈRMIQUES DELS MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Material 
Densitat       

(kg/m3) 

Calor específic 

(J/(kg·K)) 

Conductivitat 

tèrmica 

(W/(m·K)) 

Difusió tèrmica 

(m2/s)(x10-6) 

Ferro 7870 473 72 19,34 



  

 193 

• Conductivitat tèrmica (K): capacitat d’un material per transferir calor. La conducció tèrmica 

és el fenomen per el qual la calor es transporta de regions d’alta temperatura a regions de 

baixa temperatura.  

• Difusió tèrmica (α): característica de rapidesa que varia la temperatura d’un material 

davant una variació de temperatura.   

 

7.1. Connexió'barra'superior.'

a. Objectiu'i'imatge'mostra'connexió.''

 

Prèviament a l’inici de l’assaig, s’han unit les barres superior i inferior mitjançant una barra d’acer 

amb soldadura.  

 

L’objectiu d’aquesta prova és veure si només connectant els cables elèctrics en un sol punt de 

l’armat, la calor es transfereix per conducció a tot l’armat.  

 

Connexió de la proveta elèctricament barra superior.  

 

Amb la proveta es connecta la barra superior de diàmetre 8mm, aquesta agafarà temperatura 

mitjançant el corrent elèctric, però la barra inferior s’espera veure com corre la temperatura 

mitjançant la transmissió de calor per conducció.  
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L’acer és molt bon conductor tèrmic, té una capacitat de 47-58 (W/m·K), i s’espera que transmeti 

la calor ràpidament. També té una bona difusió tèrmica davant del formigó, ja que aquest té més 

facilitat a canviar de temperatura i també més rapidesa de conducció.  

 

b. Col;locació'mostra.''

 

En aquest assaig de la connexió elèctrica de la barra superior, la màquina termogràfica està 

situada respecte la mostra a 1,13m. Normalment en els altres assajos s’ha intentat utilitzar 

números exactes, però en aquest cas, ens interessa veure la barra vertical per observar com la 

calor baixa a la barra inferior.   

         Distància de la màquina termogràfica a la proveta, 1,13m.  

 

 

 

 

 

PROPIETATS TÈRMIQUES DELS MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Material 
Densitat       

(kg/m3) 

Calor específic 

(J/(kg·K)) 

Conductivitat 

tèrmica 

(W/(m·K)) 

Difisivitat 

tèrmica 

(m2/s)(x10-6) 

Acer 7850 460 47-58 13,01-16,03 

Formigó 2200 837 1,4 0,761 

Ferro 7870 473 72 19,34 
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7.1.1. D.'1.'1CM'!  Ø 8mm 

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament Dalt 1CM ! Ø 8mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 7-5-2015 

Hora: - 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

En aquest assaig es passa el corrent elèctric a la barra superior de diàmetre 8mm i recobriment de 

1cm de formigó.  

 

 

FLIR D.1.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 
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FLIR D.1.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 19,8ºC ! Ø8 

 

 

FLIR D.1.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 20,2ºC ! Ø8 

 

 

FLIR D.1.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’’ 

 

Sp1: 22,0ºC ! Ø8 

Sp3: 21,5ºC ! Ø10 unió vertical.  
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FLIR D.1.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 40’’ 

 

Sp1: 24,3ºC ! Ø8 

Sp3: 21,6ºC ! Ø10 unió vertical. 

 

FLIR D.1.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp2: 29,9 ºC ! Ø8 

Sp3: 22,0ºC ! Ø10 unió vertical. 

 

FLIR D.1.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’20’’ 

 

Sp1: 35,0ºC ! Ø8 

Sp3: 23,0ºC ! Ø10 unió vertical. 
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FLIR D.1.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’40’’ 

 

Sp1: 40,3ºC ! Ø8 

Sp3: 24,0ºC ! Ø10 unió vertical. 

 

FLIR D.1.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 45,5ºC ! Ø8 

Sp3: 25,0ºC ! Ø10 unió vertical. 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

 

FLIR D.1.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’20’’ 

 

Sp1: 49,0ºC ! Ø8 

Sp3: 26,0ºC ! Ø10 unió vertical. 
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FLIR D.1.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’40’’ 

 

Sp1: 49,7ºC ! Ø8 

Sp3: 27,0ºC ! Ø10 unió vertical. 

 

 

FLIR D.1.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’40’’ 

 

Sp1: 37,1ºC ! Ø8 

Sp3: 28,0ºC ! Ø10 unió vertical. 
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b. Resultats'i'conclusions.'

 

Mitjançant les imatges termogràfiques podem observar i analitzar els canvis de temperatura 

sotmesos amb la connexió elèctrica i la transferència de calor.  

 

Aproximadament als 20’’ des de l’inici, ja s’ha pogut començar a detectar la barra a la superfície 

del formigó, amb una diferència de temperatura de 1ºC. El tros de la barra que surt de la proveta 

està a 68ºC, aquesta és la escalfor que s’espera que es transmeti per conducció a la barra inferior.  

 

Transcorreguts 2 minuts s’ha desconnectat el corrent i s’ha arribat a una temperatura superficial 

de 45,5ºC. La calor a la barra vertical ha recorregut una distància de 2cm a una temperatura de 

25,0ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge FLIR D.1.6. Recorregut calor per conducció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp3: 25ºC 
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FLIR D.1.6 

 

Temps transcorregut des de 

l’inici: 1’ 

 

Sp2: 29,9 ºC ! Ø8 

Sp3: 22,0ºC ! Ø10 unió vertical. 

FLIR D.1.9 

 

Temps transcorregut des de 

l’inici: 2’ 

 

Sp1: 45,5ºC ! Ø8 

Sp3: 25,0ºC ! Ø10 unió 

vertical. 

 

Desconnexió de la xarxa 

elèctrica.  

 

FLIR D.1.12 

 

Temps transcorregut des de 

l’inici: 3’40’’ 

 

Sp1: 37,1ºC ! Ø8 

Sp3: 28,0ºC ! Ø10 unió 

vertical. 
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Mitjançant la comparativa d’imatges a diferents temps analitzem com ha sigut la transferència de 

calor per conducció.  

 

No ha donat els resultats esperats, ja que es creia que per la seves propietats d’alta conductivitat 

tèrmica, mitjançant la transferència de calor per conducció de la barra que no està subjecta al 

corrent i que només està en contacte per conducció, la calor es transmetria força ràpid en vers 

l’altra barra, que ha de travessar 1cm de recobriment.  

 

La barra amb corrent ha agafat temperatura molt ràpid i encara que el formigó tingui una 

conductivitat baixa, se suposa que com més calor, més ràpida també serà la seva conductivitat.  

 

Amb 2 minuts, el qual ha estat el temps màxim de corrent, la transmissió per conducció ha sigut 

aproximadament de 2cm. A mesura que ha passat el temps fins a 3:40 minuts, ha augmentat a 

una distancia d’aproximadament 5cm.  

 

Tot i veure que s’ha transmès una mica aquest no ha sigut el resultat esperat. No és la millor opció 

per detectar les barres.  
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7.2. Connexió'barra'superior'i'inferior,'circuit.''

a. Objectiu'i'imatge'mostra'connexió.''

 

Aquest assaig és la continuació de l’anterior. Com que no ha donat els resultats esperats, en 

aquest cas es farà un circuit el qual passi tot el corrent.  

 

Tenim les barres superior i inferiors unides per una barra d’acer mitjançant una soldadura. Les 

connexions al corrent es fan a l’extrem oposat.  

 Proveta rectangular, unió dues barres i connexió dalt i baix.  

 

b. Col;locació'mostra.''

 

En tots els casos de la connexió formant un circuit, la càmera termogràfica es col·loca a 1,13m de 

la mostra. Aquesta mida no es l’habitual, però sinó no es pot veure la barra vertical i aquesta 

també es important.  
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7.2.1. U.1'! '1CM'

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament Unió 1cm  

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 7-5-2015 

Hora: 9:30 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

En aquest assaig es passa el corrent elèctric per les dues barres de diàmetre 8mm i 10mm i 

recobriment de 1cm de formigó.  

 

FLIR U.1.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 20,9ºC ! Ø8 

Sp3: 20,8ºC ! Ø10 
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FLIR U.1.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 21ºC ! Ø8 

Sp3: 21ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 21,4ºC ! Ø8 

Sp3: 21,4ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’’ 

 

Sp1: 21,8ºC ! Ø8 

Sp3: 21,5ºC ! Ø10 
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FLIR U.1.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 40’’ 

 

Sp1: 22,5ºC ! Ø8 

Sp3: 22ºC    ! Ø10 

 

FLIR U.1.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 24,4ºC ! Ø8 

Sp3: 23,4ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’20’’ 

 

Sp1: 26,2ºC ! Ø8 

Sp3: 24,6ºC ! Ø10 
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FLIR U.1.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 28,2ºC ! Ø8 

Sp3: 26,1ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 30,2ºC ! Ø8 

Sp3: 27,5ºC ! Ø10 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

 

FLIR U.1.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 31,5ºC ! Ø8 

Sp3: 28,5ºC ! Ø10 
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FLIR U.1.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’40’’ 

 

Sp1: 32,7ºC ! Ø8 

Sp3: 29,2ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 32,4ºC ! Ø8 

Sp3: 29,2ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’20’’ 

 

Sp1: 32,4ºC ! Ø8 

Sp3: 29,4ºC ! Ø10 
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FLIR U.1.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’40’’ 

 

Sp1: 31,5ºC ! Ø8 

Sp3: 28,5ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 30,7ºC ! Ø8 

Sp3: 28,2ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’20’’ 

 

Sp1: 30,3ºC ! Ø8 

Sp3: 27,9ºC ! Ø10 
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b. Resultats'i'conclusions.'

 

L’acer al ser un gran conductor elèctric fa de resistència interna. Podem observar que als pocs 

minuts de connectar la xarxa elèctrica ja hi ha hagut un increment superficial, és a dir, les barres ja 

s’han pogut veure en la superfície del formigó.  

 

Als 20 segons ja s’han pogut detectar les barres, amb un increment de temperatura de la 

superfície molt baix de 0,2ºC.  

 

Amb el pas dels minuts, la barra de diàmetre 8mm es pot veure amb més intensitat amb una 

diferència de temperatura respecte la de 10mm de 0,5ºC.  

 

FLIR U.1.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Sp1: 28,8ºC ! Ø8 

Sp3: 26,8ºC ! Ø10 

 

FLIR U.1.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 15’ 

 

Sp1: 30,3ºC ! Ø8 

Sp3: 27,9ºC ! Ø10 
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La barra de diàmetre 8mm, tot i tenir la secció més petita, cal tenir present que hi passa més 

intensitat i s’escalfa més que la de 10mm. Per aquest motiu, la barra de 8mm en la superfície del 

formigó és veu amb més intensitat i té més secció.  

 

La xarxa s’ha desconnectat als 2 minuts, la barra de diàmetre 8mm amb una temperatura de 

30,2ºC i la de 10mm amb una temperatura de 27,5ºC.  

Fins els 3:20 minuts la temperatura va pujant, la de diàmetre 8mm a 32,4ºC i la de 10mm fins a 

29,4ºC, una diferencia de 3ºC.  

 

Es creu que aquesta és una molt bona solució a l’hora de poder veure un armat dins d’una 

estructura de formigó, ja que si col·loquem els connectors en costats oposats, el corrent passarà 

per tota l’estructura i aquesta agafarà temperatura. Pel lloc on no passi corrent, pot ser que les 

barres s’escalfin una mica per transmissió de calor per conducció, però no serà molt evident.  
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7.2.2. U.2'! '2CM'

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament Unió 2cm  

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 7-5-2015 

Hora: - 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

En aquest assaig es passa el corrent elèctric per les dues barres de diàmetre 8mm i 10mm i 

recobriment de 2cm de formigó.  

 

 

FLIR U.2.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 20,3ºC ! Ø8 

Sp3: 20,3ºC ! Ø10 
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FLIR U.2.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’’ 

 

Sp1: 20,3ºC ! Ø8 

Sp3: 20,3ºC ! Ø10 

 

FLIR U.2.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 20,3ºC ! Ø8 

Sp3: 20,5C ! Ø10 

 

FLIR U.2.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 40’’ 

 

Sp1: 20,3ºC ! Ø8 

Sp3: 20,4ºC ! Ø10 
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FLIR U.2.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 20,4ºC ! Ø8 

Sp3: 20,4ºC ! Ø10 

 

FLIR U.2.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’20’’ 

 

Sp1: 20,8ºC ! Ø8 

Sp3: 20,6ºC ! Ø10 

 

FLIR U.2.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 21,3ºC ! Ø8 

Sp3: 20,9ºC ! Ø10 
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FLIR U.2.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 21,9ºC ! Ø8 

Sp3: 21,3ºC ! Ø10 

 

FLIR U.2.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 22,4ºC ! Ø8 

Sp3: 21,7ºC ! Ø10 

 

FLIR U.2.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’40’’ 

 

Sp1: 23,1ºC ! Ø8 

Sp3: 22,1ºC ! Ø10 
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FLIR U.2.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 23,9ºC ! Ø8 

Sp3: 22,6ºC ! Ø10 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

 

FLIR U.2.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’20’’ 

 

Sp1: 24,8ºC ! Ø8 

Sp3: 23,2ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.2.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’40’’ 

 

Sp1: 25,3ºC ! Ø8 

Sp3: 23,5ºC ! Ø10 
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FLIR U.2.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 25,9ºC ! Ø8 

Sp3: 24,1ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.2.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’20’’ 

 

Sp1: 26,2ºC ! Ø8 

Sp3: 24,4ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.2.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’40’’ 

 

Sp1: 26,6ºC ! Ø8 

Sp3: 24,7ºC ! Ø10 
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FLIR U.2.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Sp1: 26,6ºC ! Ø8 

Sp3: 24,8ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.2.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’20’’ 

 

Sp1: 26,8ºC ! Ø8 

Sp3: 24,8ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.2.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’40’’ 

 

Sp1: 26,6ºC ! Ø8 

Sp3: 24,8ºC ! Ø10 
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FLIR U.2.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 26,6ºC ! Ø8 

Sp3: 24,9ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.2.22 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’20’’ 

 

Sp1: 26,4ºC ! Ø8 

Sp3: 22,6ºC ! Ø10 
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b. Resultats'i'conclusions.'

 

Mitjançant les imatges, s’ha pogut determinar que es poden començar a veure les barres a partir 

del primer minut, amb una diferència de temperatura de 0,2ºC respecte la superfície de formigó 

inicial.  

 

La desconnexió de la xarxa elèctrica s’ha fet als 3 minuts, la barra de diàmetre 8mm en aquest 

punt tenia una temperatura de 23,9ºC i la de diàmetre 10mm una temperatura de 22,6ºC.  

La temperatura de les barres mitjançant la inèrcia tèrmica, ha seguit pujant durant els 2:20 minuts 

següents de la desconnexió. La temperatura màxima de la barra de diàmetre 8mm ha sigut de  

26,8ºC i la de diàmetre 10mm de 24,9ºC.  

 

La barra de diàmetre 8mm arriba a una temperatura més elevada i té una dispersió de la 

temperatura a la superfície del formigó molt superior que la de diàmetre 10mm.  
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7.2.3. U.3'! '3,5CM'

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament Unió 3,5cm  

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 7-5-2015 

Hora: 15:10 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

En aquest assaig es passa el corrent elèctric per les dues barres de diàmetre 8mm i 10mm i 

recobriment de 3,5 cm de formigó.  

 

 

FLIR U.3.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 19,9ºC ! Ø8 

Sp3: 20,0ºC ! Ø10 
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FLIR U.3.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’’ 

 

Sp1: 19,9ºC ! Ø8 

Sp3: 20,0ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 19,9ºC ! Ø8 

Sp3: 20,0ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 20,4ºC ! Ø8 

Sp3: 20,4ºC ! Ø10 
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FLIR U.3.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 20,7ºC ! Ø8 

Sp3: 20,5ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’40’’ 

 

Sp1: 20,9ºC ! Ø8 

Sp3: 20,7ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 21,1ºC ! Ø8 

Sp3: 20,8ºC ! Ø10 
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FLIR U.3.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’20’’ 

 

Sp1: 21,3ºC ! Ø8 

Sp3: 20,5ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’40’’ 

 

Sp1: 21,8ºC ! Ø8 

Sp3: 21,2ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 21,9ºC ! Ø8 

Sp3: 21,2ºC ! Ø10 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  
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FLIR U.3.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’20’’ 

 

Sp1: 22,1ºC ! Ø8 

Sp3: 21,4ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’40’’ 

 

Sp1: 22,5ºC ! Ø8 

Sp3: 21,7ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Sp1: 22,8ºC ! Ø8 

Sp3: 21,9ºC ! Ø10 
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FLIR U.3.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’20’’ 

 

Sp1: 23,1ºC ! Ø8 

Sp3: 22,2ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’40’’ 

 

Sp1: 23,4ºC ! Ø8 

Sp3: 22,4ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 23,6ºC ! Ø8 

Sp3: 22,6ºC ! Ø10 
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FLIR U.3.22 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’20’’ 

 

Sp1: 23,8ºC ! Ø8 

Sp3: 22,6ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.24 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 7’ 

 

Sp1: 24,0ºC ! Ø8 

Sp3: 22,8ºC ! Ø10 

 

 

FLIR U.3.26 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 8’ 

 

Sp1: 24,3ºC ! Ø8 

Sp3: 23,1ºC ! Ø10 
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b. Resultats'i'conclusions.''

 

Després de 2 minuts de la connexió a la xarxa elèctrica s’han pogut començar a veure les barres, 

amb una diferència de 0,3ºC respecte la temperatura inicial del formigó.  

 

La temperatura puja molt a poc a poc ja que, com més longitud de barra i més gran sigui la secció 

el transformador necessita més potència. És a dir, el temps d’escalfament serà més lent perquè 

s’ha de repartir per tot igual. També s’ha de tenir en compte que en aquest cas el recobriment és 

de 3,5cm.  

 

La desconnexió de la xarxa elèctrica s’ha realitzat als 4 minuts. La barra de diàmetre 8mm ha 

arribat a la temperatura de 21,9ºC i la barra de diàmetre 10mm a 21,2ºC.  

La temperatura ha continuat pujant ja que tenia la calor interior acumulada. Durant els 4 minuts 

pròxims, ha arribat a una màxima de 24,3ºC per la barra de diàmetre 8m i de 23,1ºC per la barra 

d’acer de diàmetre 10mm. La diferència de temperatura de les dues barres s’ha mantingut força 

igual tot el temps, més o menys de 1ºC.  
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7.3. Comparativa'd’assajos'elèctrics.'

 

En aquesta comparació s’ha volgut veure com influeix el tipus de recobriment. S’han agafat les 

imatges termogràfiques del mateix assaig però amb diferents recobriments i que tinguessin 

semblances en les temperatures de les barres.  

 

Es pot veure clarament com influeix el tipus de recobriment ja que, a igual temperatura, és 

necessari més temps i això influeix en la dispersió de la calor en la superfície del formigó.  

 

Degut als diferents recobriments hi ha una clara diferència entre les mostres de la U.1 i U.3.  

El temps és una clara desigualtat ja que, en la imatge U.1 (recobriment de 1cm) amb 1 minut 

aconsegueix 24,4ºC i la imatge U.3 (recobriment de 3,5cm) tarda 8 minuts a aconseguir la mateixa 

temperatura. La variació més clara és la de dispersió de calor entre les imatges. Com més temps 

necessiti una mostra per arribar a la temperatura desitjada, el qual va relacionat amb el 

recobriment, més dispersió del calor hi haurà. 
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FLIR U.1 ! 1CM de Recobriment 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 24,4ºC ! Ø8 

Sp3: 23,4ºC ! Ø10 

FLIR U.2 ! 2CM de Recobriment 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’15’’ 

 

Sp1: 24,4ºC ! Ø8 

Sp3: 23,0ºC ! Ø10 

 

FLIR U.3 ! 3,5CM de Recobriment 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 8’ 

 

Sp1: 24,3ºC ! Ø8 

Sp3: 23,1ºC ! Ø10 
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També s’han comparat els assajos amb la connexió de la barra superior i inferior formant un circuit 

i la connexió individual de cada barra.  

Mitjançant els assajos realitzats es vol veure quina és la eficàcia del transformador i quant de 

temps cal per escalfar més barra i més secció.  

 

 

Imatge FLIR 5.16 és l’assaig de la connexió de la barra individual de diàmetre 10mm amb un 

recobriment de 2cm.  

La imatge FLIR U.2.11 (respon a l’assaig d’aquest apartat) correspon a l’assaig de la connexió de 

les barres formant un circuit.  

 

Podem veure que a igual temps de 2:40 minuts, la temperatura amb la connexió d’una sola barra 

és de 28,6ºC, en canvi, a la imatge de la dreta amb la connexió de la xarxa elèctrica de les dos 

barres, la temperatura d’aquestes és inferior.  

Tal com demostra l’efecte Joule definit a l’Annex A, com més distància de barra i més secció 

(sumant ambdues), el transformador necessita més potència.  

 

FLIR 5.16 ! 2cm !  Ø10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’40’’ 

 

Sp1: 28,6ºC 

 

Desconnexió xarxa del corrent elèctric. 

FLIR U.2.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’40’’ 

 

Sp1: 23,1ºC ! Ø8 

Sp3: 22,1ºC ! Ø10 
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8. Cubs'connexió'elèctrica''

a. Objectiu'i'imatge'mostra'connexió.''

 

Aquest assaig simula una situació real. S’han agafat les provetes cúbiques que s’havien fet servir 

anteriorment i s’han utilitzat per realitzar les proves amb el corrent elèctric.  

 

Aquestes provetes estan formades per un armat interior, amb cèrcols i barres verticals (com si fos 

un pilar). El cèrcol està format per barres d’acer corrugat de diàmetre 8mm i barres verticals de 

diàmetre 10mm.  

 

 

Per connectar aquesta mostra al corrent elèctric, prèviament  es localitzarà l’armat i la seva 

posició. Es farà un forat destruint la proveta fins arribar a l’armat i amb un toc de soldadura es 

col·locarà una barra per connectar la pinça.  

Destrucció de la proveta fins trobar l’armat.   Soldadura barra acer.  
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Ja que la connexió elèctrica s’ha de realitzar en dos punts, en aquest cas es fan els forats en 

cares oposades i a diferent alçada, així ens assegurem que el corrent passi per tot l’armat.  

 

 
Connexió elèctrica de la proveta cúbica 1cm de recobriment.  

 

 

8.1. C.1.'1CM''

 

DADES ASSAIG 

Nom: Elèctricament Cub 1cm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 14-5-2015 

Hora: 9:27 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 24,2ºC 

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

Aquest primer assaig es fa mitjançant la proveta cubica amb 1cm de recobriment.  
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FLIR C.1.1 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 0’’ 

 

Sp1: 22,7ºC  

 

 

FLIR C.1.2 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 24,1ºC  

 

 

FLIR C.1.3 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 20’’ 

 

Sp1: 25,2ºC ! forat 

Sp3: 23,1ºC ! projecció barra 
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FLIR C.1.4 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 30’’ 

 

Sp1: 26,0ºC ! forat 

Sp3: 23,5ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.5 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 40’’ 

 

Sp1: 26,2ºC ! forat 

Sp3: 23,5ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.6 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 50’’ 

 

Sp1: 26,7ºC ! forat 

Sp3: 23,9ºC ! projecció barra 
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FLIR C.1.7 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 27,4ºC ! forat 

Sp3: 24,5ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.8 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’20’’ 

 

Sp1: 28,1ºC ! forat 

Sp3: 25,3ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.9 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

1’40’’ 

 

Sp1: 28,5ºC ! forat 

Sp3: 25,8ºC ! projecció barra 
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FLIR C.1.10 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 28,8ºC ! forat 

Sp3: 26,4ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.11 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’20’’ 

 

Sp1: 29,3ºC ! forat 

Sp3: 27,0ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.12 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

2’40’’ 

 

Sp1: 29,7ºC ! forat 

Sp3: 27,3ºC ! projecció barra 
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FLIR C.1.13 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 29,8ºC ! forat 

Sp3: 27,6ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.14 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’20’’ 

 

Sp1: 29,9ºC ! forat 

Sp3: 27,9ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.15 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

3’40’’ 

 

Sp1: 30,4ºC ! forat 

Sp3: 28,4ºC ! projecció barra 
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FLIR C.1.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 30,3ºC ! forat 

Sp3: 28,4ºC ! projecció barra 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

 

FLIR C.1.17 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’20’’ 

 

Sp1: 29,4ºC ! forat 

Sp3: 28,7ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.18 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

4’40’’ 

 

Sp1: 28,8ºC ! forat 

Sp3: 28,7ºC ! projecció barra 
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FLIR C.1.19 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

5’40’’ 

 

Sp1: 27,2ºC ! forat 

Sp3: 27,6ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.20 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 26,8ºC ! forat 

Sp3: 27,2ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.21 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 

6’20’’ 

 

Sp1: 26,7ºC ! forat 

Sp3: 27,0ºC ! projecció barra 
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FLIR C.1.22 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 7’ 

 

Sp1: 26,6ºC ! forat 

Sp3: 26,8ºC ! projecció barra 

 

 

FLIR C.1.23 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’ 

 

Sp1: 26,8ºC ! forat 

Sp3: 27,2ºC ! projecció barra 

 

 

b. Resultats'i'conclusions.''

 

L’armat s’ha pogut detectar fàcilment i sense gaire temps d’exposició al corrent elèctric. Durant la 

connexió s’han observat les 4 cares del cub, però en les cares on hi havia la connexió aquestes 

quedaven massa exposades a la calor i no s’han analitzat, en canvi, les altres dos cares s’han 

pogut analitzat perfectament.  

 

Als 10 segons amb el corrent elèctric, s’ha pogut observar que la barra s’escalfava, ja que en la 

proveta hi ha un petit forat i la barra interior ha augmentat ràpidament de 22,9ºC de l’inici a 24,1ºC.  
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Els cèrcols s’han pogut detectar a la superfície de formigó passats 20’’ des de l’inici. Han 

incrementat la seva temperatura 0,4ºC.  

 

La desconnexió s’ha realitzat als 4 minuts. La temperatura màxima de les barres és de 28,4ºC i en 

el forat la barra està a 30,3ºC. Seguidament la barra descoberta ha baixat de temperatura 

ràpidament, en canvi, la temperatura superficial de les barres s’ha mantingut durant 40 segons i 

ha incrementat 1ºC.  

 

Observant les imatges termogràfiques, a l’inici les 3 barres s’escalfen força uniformement, però 

passats els minuts, hi ha dos punts que s’escalfen molt més. Aquesta variació tant gran podria 

donar-se que són les barres que estan connectades al corrent.  

També es veu que el cèrcol del mig no s’escalfa tant, ja que el corrent es reparteix igual per tot 

l’armat, però la barra superior i inferior reben més flux ja que en aquest punt és on hi ha l’entrada 

del circuit.  

 

 

FLIR C.1.16 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Sp1: 30,3ºC ! forat 

Sp3: 28,4ºC ! projecció barra 

 

Desconnexió de la xarxa elèctrica.  

 

 

En totes les imatges s’observa que a la barra central hi ha una taca de color més clar, la qual no 

deixa veure la barra d’acer. Això es degut que hi ha un separador de PVC per subjectar l’armat a 

l’hora de formigonar. (Marcat amb cèrcol vermell imatge superior.) 

 

L’assaig no ha sigut l’esperat, ja que els resultats són confusos perquè:  

• Les barres verticals de la proveta no s’han detectat.  

• La calor es veu molt difuminada, les barres no es defineixen i no es veuen de manera clara 

i nítida.  
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• La temperatura tot i tenir el corrent connectat durant 4 minuts no puja de la mateixa 

manera que la connexió individual de les barres.  

 

Quin pot ser el problema?  

 

1. Que les unions de l’armat interior de la proveta cúbica no són perfectes i no fan bon 

contacte? 

2. És culpa del transformador que no té prou potència, degut a l’increment d’acer? 

 

 

Per esbrinar si és la primera qüestió, s’agafarà una malla electrosoldada i es farà una prova per 

veure si el problema pot venir d’aquí.  

També es mirarà un armat sense formigonar, el qual està lligat amb fil ferro per veure si les seves 

unions poden suportar el pas del corrent i en el cas que aquestes no facin un bon contacte com 

pot influenciar.  
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8.2. Malla'electrosoldada.''

a. Objectiu'i'imatge'mostra'connexió.''

 

La prova anterior no ha donat els resultats esperats, ja que les barres es veuen difuminades i poc 

clares, per tant, mitjançant una malla electrosoldada, diàmetre de les barres 5mm, es connectarà 

al corrent per veure si en totes les unions passa el flux elèctric.  

 

Les connexions elèctriques s’han col·locat en costats oposats.  

        Malla electrosoldada de 15x15cm, diàmetre 5mm. 
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8.2.1. M.1.'Malla'4x4'de'15x15CM'! 'Ø 5mm 

 

DADES ASSAIG 

Nom: Malla electrosoldada. 4x4!Ø 5mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 15-5-2015 

Hora: 16:20 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta:  

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

Aquest assaig es realitzarà amb una malla electrosoldada de 4x4 quadrants de 15x15cm.  

 

 

FLIR 3130 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 34,0ºC ! Ø5 
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FLIR 3134 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Sp1: 43,9ºC ! Ø5 

 

 

b. Resultats'i'conclusions.''

 

Mitjançant les imatges es pot veure com el corrent passa per tot arreu, però hi ha zones en les 

quals el flux es reparteix en tantes parts que hi ha llocs que no arriba amb tanta intensitat. Per 

exemple, en les zones de les cantonades, la temperatura és inferior. En canvi, en la part central 

les barres arriben a més temperatura.  

 

En la imatge superior és pot veure que el punt d’unió amb el corrent està a una temperatura de 

127ºC, en canvi, la temperatura del quadrat superior de la malla està a una temperatura molt 

inferior, de 24,3ºC.   
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8.2.2. M.1.'Malla'2x2'de'15x15CM'! 'Ø 5 

 

DADES ASSAIG 

Nom: Malla electrosoldada. 2x2!Ø 5mm 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 15-5-2015 

Hora: 17:15 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta:  

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

Aquest assaig es realitza amb una malla electrosoldada d’acer de 2x2 quadrats de 15x15cm de 

diàmetre 5mm.   

 

 

FLIR 3138 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’’ 

 

Sp1: 28,9ºC ! Ø5 
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FLIR 3144 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Sp1: 96,9ºC ! Ø5 

 

 

b. Resultats'i'conclusions.''

 

En la primera imatge termogràfica, podem observar quin és el camí el qual recorre el corrent 

elèctric, fa una ziga-zaga en el centre i en les cantonades no hi passa tanta intensitat.  

 

Passats 2 minuts, la malla es va unificant una mica. La temperatura en el centre de la malla és de 

96,9ºC, en canvi, a la cantonada de la malla és de 55ºC.  

 

Mitjançant aquest assaig, podem determinar que el corrent passa per tot arreu, però en alguns 

punts amb més o menys intensitat. Les unions soldades no tenen cap tipus de problema per fer 

passar el corrent. En el cas que alguna unió tingués alguna deficiència, no passaria el corrent, el 

qual no ha sigut el cas, ja que, tot i no escalfar-se homogèniament, la temperatura ha augmentat a 

tot arreu respecte la inicial.   
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8.3. Armat'pilar'

a. Objectiu'i'imatge'mostra.''

 

S’ha muntat un armat d’un pilar, amb estreps de diàmetre 8mm cada 20cm i barres verticals de 

diàmetre 10mm. Mitjançant aquest armat es pretén veure quin és el comportament del corrent 

elèctric.  

Es realitzaran diferents assajos simulant possibles situacions que facin variar el resultat i el pas 

del flux del corrent.  

Armat pilar lligat amb filferro.  

 

8.3.1. Armat'pilar'lligada'amb'filferro.'

 

DADES ASSAIG 

Nom: Armat pilar lligada amb filferro 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 18-5-2015 

Hora: 9:17 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta:  
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a. Inici'de'l’assaig.'''
 

En aquest assaig s’observaran si les unions lligades poden patir algun problema o deficiència, a 

l’hora de passar el corrent, ja que és un material molt conductor i pot ser que es cremi. El fet que 

el filferro es deslligui per culpa de la conducció del corrent, pot provocar patologies a l’estructura.  

L’assaig es realitzarà en un pilar de 60cm, amb estreps cada 20 cm lligats amb filferro.  

 

Imatges termogràfiques del centre de la biga.  

 

FLIR 3220 

 

Les barres 1,2 i 3 són les barres amb 

més alta temperatura. I la barra 4 està a 

21,3ºC.  

 

FLIR 3224 

 

En aquesta imatge podem veure com 

tèrmicament la barra que correspon a la 

1, és la que transmet més temperatura.  

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

4 
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FLIR 3232 

 

La barra 1 està a 38,0ºC. A pujat 

respecta l’inici 13ºC.  

 

 

Imatges termogràfiques dels extrems de la biga. 

 

FLIR 3242 

 

Les unions amb filferro arriben a una 

temperatura de 120ºC, fins i tot en algun 

moment s’ha registrat una temperatura 

màxima de 150ºC.  
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FLIR 3248 

 

Costat esquerra biga.  

 

La unió amb la màxima temperatura és 

en la 1. Seguidament la unió 3, 2 i la 

més baixa la unió 4.  

La unió 4 passa corrent perquè sinó no 

tindria temperatura, però deu tenir poc 

contacte.   

 

FLIR 3250 

 

Costat dret biga. 

 

Entre el costat dret i esquerra hi ha una 

gran diferència de temperatura. No es 

qüestió del temps o desconnexió del 

corrent ja que estan realitzades al 

mateix minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 253 

 

b. Resultats'i'conclusions.''

 

Mirant les unions i les barres com transmeten el corrent elèctric, es pot veure que sense el formigó 

no es cap problema. A l’hora de formigonar, les partícules de la massa es poden ficar al mig de les 

unions i això si que no deixaria passar el corrent.  

 

Les barres s’escalfen totes, unes més que altres. Se suposa que si les unions no són del tot 

correctes, en aquestes no passa el mateix corrent, ja que no hi ha bon contacte. Per exemple en 

la unió 4, la seva temperatura és la més baixa, es creu que aquesta no fa bon contacte i per 

aquest motiu també la barra no puja tant de temperatura.  

Imatges termogràfiques de les unions.  

 

FLIR 3236 

 

Unió amb filferro, la seva temperatura 

arriba a ser superior a 150ºC.  

 

FLIR 3194 

 

Els punts d’unió s’escalfen amb més 

intensitat.  
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8.3.2. Armat'pilar'amb'defecte'a'la'unió.'

 

DADES ASSAIG 

Nom: Armat pilar amb defecte a la unió. 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 20-5-2015 

Hora: 9:30 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta:  

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

Es segueix estudiant el mateix armat, però aquest cop per veure com pot afectar l’abocat del 

formigó dins l’element.  Es simula que en una unió s’ha ficat un àrid i que aquest obstrueix el pas 

de corrent.  

Mitjançant aquest assaig volem veure quin camí buscarà el corrent, o si la barra s’escalfarà un 

tros, ja que està connectada amb altres estreps, o si el simple fet que en una unió ja no passi 

corrent, la barra ja no s’escalfarà.  

 

 

El cercle vermell marca la localització on s’ha col·locat l’àrid, la barra número 2.  

 

 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 
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Àrid en la unió d’un estrep amb la barra.  

 

Observació dels punts d’unió.  

 

FLIR 3288.  Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’’ 

 

Max: 149ºC ! Barra 4 

Sp1: 22,5ºC ! Barra 1 

 

 

 

FLIR 3288. Costat esquerra. 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 27,0ºC ! Barra 1 

Sp2: 21,9ºC ! Barra 2 

Sp3: 23,6ºC ! Barra 3 

Sp4: 23,2ºC ! Barra 4 
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FLIR 3288. Costat esquerra. 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1:50’ 

 

Sp1: 29,4ºC ! Barra 1 

 

 

En la primera imatge termogràfica número FLIR 3288, s’ha pogut veure clarament que degut a la 

mala connexió (fet expressament) la unió de la barra número 2 no s’ha escalfat, en canvi les altres 

amb menys de 5 segons des de l’inici de la connexió del corrent elèctric, ja s’ha pogut veure un 

escalfament en un punt màxim de 150ºC.   

 

Imatges termogràfiques de l’armat.  

 

FLIR 3300. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Max: 65,9ºC !Unió barra 1 
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FLIR 3298. Mig 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Max: 67,1ºC !Unió barra 1 

 

FLIR 3296. Costat esquerra.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Max: 125 ºC !Unió barra 1 

 

Amb la seqüència d’imatges podem veure que hi ha algun problema en el costat dret, aquest no 

puja tant de temperatura. Podria ser causa que en el costat esquerra el corrent només s’ha de 

dividir en 3 parts, ja que la unió de l’àrid, queda anul·lada, en canvi al costat dret, el corrent passa 

per 4 costats.  
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Diferència de temperatures de la barra número 3. 

 

FLIR 3312. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 47ºC !Unió barra 3 

 

FLIR 3312. Mig  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 29,8ºC !Barra 3 

 

FLIR 3312. Costat dret  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 52,0ºC !Barra 3 
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Mitjançant aquestes imatges es pot veure com en el centre de l’armat, la temperatura és inferior, 

en canvi, en els costats més propers a les connexions elèctriques, tant dreta com esquerra, la 

temperatura és superior.  

Tot i així cal dir que en el costat esquerra la temperatura és de 47ºC i al costat dret és de 52ºC.  

 

 

Diferència de temperatures de la barra número 1.  

 

FLIR 3324. Costat esquerra. 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 150ºC !Unió barra 1 

 

FLIR 3326. Mig.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 72,9ºC !Barra 1 
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FLIR 3328. Mig. 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 60,2ºC !Barra 1 

 

FLIR 3330. Costat dret. 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 47,1ºC !Barra 1 

 

 

Comparant amb la barra número 2, de la sèrie anterior, es pot veure com la barra 1 i la 2 es 

comporten de manera inversa.  

La barra 1 al costat esquerra té una temperatura superior que al costat dret, i així a la inversa per 

la barra 2.  

Això pot ser per culpa de les connexions i els contactes o la distribució del corrent elèctric.  
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Temperatures de les barres, passats 6 minuts.   

 

FLIR 3334. Costat esquerra. 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 61,5ºC ! Barra 1 

Sp2: 21,1ºC ! Barra 2 

Sp3: 31,9ºC ! Barra 3 

Sp4: 23,9ºC ! Barra 4 

 

 

FLIR 3336. Mig.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 44,5ºC ! Barra 1 

Sp2: 21,3ºC ! Barra 2 

Sp3: 32,4ºC ! Barra 3 

Sp4: 23,7ºC ! Barra 4 

 

 

FLIR 3338. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Sp1: 32,2ºC ! Barra 1 

Sp2: 21,3ºC ! Barra 2 

Sp3: 45,8ºC ! Barra 3 

Sp4: 27,7ºC ! Barra 4 
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Es pot observar que la barra número 1, al costat esquerra té una temperatura més alta que al 

costat dret.  

La barra número 2, manté un temperatura força igual.  

La barra número 3 i 4, al costat dret tenen una temperatura superior que al costat esquerra.  

 

 

 

Temperatures de les barres, passats 6 minuts.   

 

FLIR 3352. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Max: 23,3ºC ! Barra 2 

 

 

FLIR 3354. Mig.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Max: 23,1ºC ! Barra 2 
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Observant i analitzant les imatges termogràfiques de la barra número 2, la qual és la que no passa 

el corrent pel costat esquerre (perquè hi ha àrid), podem observar que la temperatura no varia 

gaire, però si que en el costat dret puja 0,4ºC, això vol dir que passa una mica de corrent 

mitjançant la unió dels estreps o per transferència de calor per conducció.  

  

b. Resultats'i'conclusions.''

 

Després de fer aquest assaig, es pot determinar que si una unió no està ben unida o no té bon 

contacte, el corrent no passa i la barra no s’escalfa. El que es pensava en un primer inici és que 

 

FLIR 3356. Mig.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Max: 23,3ºC ! Barra 2 

 

 

FLIR 3358. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 6’ 

 

Max: 23,7ºC ! Barra 2 
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com que la barra està lligada amb estreps que passen corrent, aquesta s’escalfaria, però no ha 

sigut així ja que s’ha escalfat molt poc.  

 

 

8.3.3. Armat'pilar'amb'dos'unions'soldades.''

 

DADES ASSAIG 

Nom: Armat pilar amb dos unions soldades 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 21-5-2015 

Hora: 9:17 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta: 21,8ºC 

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

Amb el mateix armat de pilar, en aquest assaig es soldarà una barra als estreps, per veure com 

influencia que una unió estigui soldada i per tant tindrà més bon contacte que una unió amb 

filferro.  

Mitjançant aquest assaig es vol veure quin camí agafa el corrent o quina barra augmenta més de 

temperatura segons els tipus de unió.  

 

 

Els dos cercles vermells determinen els punts de soldadura de la barra número 2.  

3 

 

4 

 

1 

 

2 



  

 265 

A l’inici de l’assaig es mesura la temperatura de la barra i aquesta està aproximadament a 21,8ºC, 

en tot l’armat.  

 

1. Temperatures inicials de les barres.  

 

FLIR 3370. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Max: 64,1ºC ! Unió barra 1.  

Sp1: 26,2ºC ! Barra 1 

Sp2: 34,3ºC ! Barra 2 

Sp3: 22,2ºC ! Barra 3 

Sp4: 21,5ºC ! Barra 4 

 

 

FLIR 3370. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 10’’ 

 

Max: 75,6ºC ! Unió barra 1.  

Sp1: 26,6ºC ! Barra 1 

Sp2: 36,2ºC ! Barra 2 

Sp3: 23,4ºC ! Barra 3 

Sp4: 21,4ºC ! Barra 4 

 

 

 

S’han pres les temperatures del costat esquerra i dret, als 10 segons de l’inici de la connexió 

elèctrica, entre els dos costats les temperatures són força iguals, varien entre 1-2ºC. Al costat dret 

les temperatures són majors que al costat esquerra.  
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2. Temperatures als 3minuts de les barres. 

 

FLIR 3388. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Max: >150ºC ! Unió barra 1. Filferro.  

Sp1: 55,4C ! Barra 1 

Sp2: 76,7ºC ! Barra 2 

 

 

FLIR 3390. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Max: 127ºC ! Unió barra 1. Filferro. 

Sp1: 52,8ºC ! Barra 1 

Sp2: 65,9ºC ! Barra 2 

 

 

Comparant les imatges dels primers segons, en aquestes imatges en que el temps transcorregut 

és de 3 minuts, cal dir que les temperatures han pujat, però el costat on es concentra més 

temperatura és al costat esquerra. La barra que està soldada pels dos punts arriba a 76,7ºC.   
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3. Temperatures de les barres nº1 i 2.  

 

FLIR 3378. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Max: 118ºC ! Unió barra 1. Filferro. 

Sp1: 34,1ºC ! Barra 1 

Sp2: 63,4ºC ! Barra 2 

 

 

FLIR 3800. Costat mig.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 35,1ºC ! Barra 1 

Sp2: 63,4ºC ! Barra 2 

 

 

FLIR 3384. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Max: 116ºC ! Unió barra 1. Filferro. 

Sp1: 38,5ºC ! Barra 1 

Sp2: 73,6ºC ! Barra 2 
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Mitjançant aquestes imatges podem determinar que la diferència de temperatures de les barres 1 i 

2 en la seva longitud, no varien. El punt més calent del extrems continua sent la unió amb filferro 

que hi ha a la barra número 1.  

La temperatura de la barra número 2 és entre 63,4 – 73,6ºC, molt major que la barra número 1 de 

34,1 – 38,5ºC.  

La barra numero 2 té major temperatura pel fet de tenir les unions soldades 

 

 

4. Temperatures de les barres nº 3 i 4. 

 

FLIR 3400. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Max: 63,5ºC ! Unió barra 1. Filferro. 

Sp1: 44,2ºC ! Barra 3 

Sp2: 27,2ºC ! Barra 4 

 

 

FLIR 3404. Mig.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 28,9ºC ! Barra 3 

Sp2: 23,1ºC ! Barra 4 
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La barra número 4 en els extrems puja uns 2ºC de temperatura respecte al mig de la barra. La 

barra número 3, també li passa el mateix, tot i que té una temperatura major que la nº 4, en els 

extrems arriba a 44 – 35 ºC, en canvi al mig només a una temperatura de 28,9ºC.  

 

 

 

5. Unió soldada i Unió filferro -  costat esquerra i dret.  

 

FLIR 3408. Costat esquerra. 

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Sp1: 86,3ºC ! Unió barra 2. Soldada. 

 

FLIR 3406. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Max: 71ºC ! Unió barra 1. Filferro. 

Sp1: 35,0ºC ! Barra 3 

Sp2: 24,0ºC ! Barra 4 
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FLIR 3410. Costat esquerra.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Max: >150ºC ! Unió barra 1. Filferro. 

 

 

FLIR 3414. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Max: 81ºC ! Unió barra 2. Soldada 

 

 

 

FLIR 3412. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 5’ 

 

Max: 127ºC ! Unió barra 1. Filferro. 
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b. Resultats'i'conclusions.''

 

Mitjançant les imatges termogràfiques podem veure que depenent de les unions que hi ha, influeix 

molt en el pas del corrent elèctric.  

 

La barra soldada (nº2) passa més corrent, és a dir s’escalfa molt més (es pot veure en la taula 

número 3, comparació de les temperatures de les barres 1 i 2). Cal dir que la barra nº 2 respecte 

al punt de connexió al corrent és la que esta més lluny i la barra número 1 que està més a prop 

s’escalfa menys. Això vol dir que el corrent circula amb més intensitat per les barres on els punt 

d’unió són perfecte i tenen més bon contacte.  

 

Les unions de les barres que estan unides amb filferro són les que s’escalfen més. La barra nº 2 

tot i escalfar-se al doble que la barra nº1, la temperatura de la seva unió és inferior que la barra 

nº1, ja que aquesta està soldada i al fer bon contacte el corrent es transmet molt bé.  

La unió amb filferro agafa una temperatura superior als 150ºC ja que el filferro té una secció molt 

petita i al fer mal contacte, aquest s’escalfa molt més. Al escalfar-se tant, pot ser un problema ja 

que es pot deteriorar i no aguantar la unió.  

El fet que les unions també s’escalfin d’aquesta manera és degut a les seves característiques de 

conductivitat tèrmica. El ferro té una conductivitat  tèrmica major que l’acer, per això varien tant de 

temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETATS TÈRMIQUES DELS MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Material 
Densitat       

(kg/m3) 

Calor específic 

(J/(kg·K)) 

Conductivitat 

tèrmica 

(W/(m·K)) 

Difusió 

tèrmica 

(m2/s)(x10-6) 

Acer 7850 460 47-58 13,01-16,03 

Ferro 7870 473 72 19,34 
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8.3.4. Armat'pilar'amb'tres'unions'soldades.''

 

DADES ASSAIG 

Nom: Armat pilar amb tres unions soldades 

Lloc: Laboratori construcció EPS 

Data: 21-5-2015 

Hora: 15:00 

Temperatura ambient: 21ºC 

Humitat:   

Temperatura proveta:  

 

a. Inici'de'l’assaig.'''
 

Seguint amb el mateix tipus d’assaig, en aquest es soldaran 3 punts. Dos dels punts soldats són 

els mateixos que a l’assaig anterior, però s’afegeix un altre punt a la barra número 1, aquesta 

tindrà una unió de cada.  

Mitjançant aquest assaig es vol veure quin camí agafa el corrent o quina barra augmenta més de 

temperatura segons els tipus de unió.  

 

 

Els dos cercles vermells determinen els punts de soldadura de la barra número 2 i 1.  

 

 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 
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Comparació entre la barra nº1 amb una unió soldada i l’altre amb filferro i barra nº 2 amb 

les dues unions soldades.  

 

FLIR 3441. Costat esquerra.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 49,9ºC ! Barra 1 

Sp2: 48,1ºC ! Barra 2 

Sp3: 58,1ºC ! Unió soldada barra 1.  

Sp4: 37,6ºC ! Unió soldada barra 2.  

 

FLIR 3443. Costat mig.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Max: 53,9ºC ! Barra 2.  

Sp1: 50,6ºC ! Barra 1. 
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FLIR 3445. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Max: 59,4ºC ! Barra 2.  

 

 

Analitzant les imatges i les unions, podem veure que en la imatge FLIR 3441 les unions que són 

totes dues soldades, la nº1 té una temperatura superior que la barra nº2, degut que una està més 

a prop de la connexió a la xarxa elèctrica. Les barres estan pràcticament a la mateixa 

temperatura.  

Al mig de l’armat podem veure com la barra 2 té una temperatura més elevada, ja que aquesta té 

un corrent continu perquè les seves dues unions són soldades i el flux és homogeni. En canvi a la 

barra nº1 al tenir la unió de l’esquerra soldada i l’altre amb filferro perd més intensitat, el corrent no 

passa tant bé i per això el seu escalfament no és regular.  

 

Unió soldada vers unió amb filferro.  

 

FLIR 3447. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 150ºC ! Unió barra 1. 

Sp2: 52ºC ! Unió barra 2. 
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La unió amb filferro al tenir una secció més petita s’escalfa molt més, però això no vol dir que la 

barra s’escalfi més, només és la seva unió. En la barra soldada la temperatura de la seva unió és 

100ºC més baixa.  

 

Unions soldades.   

 

FLIR 3451. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Sp1: 77,8ºC ! Unió barra 1. 

Sp2: 43,6ºC ! Unió barra 2. 

 

 

Les unions són totes dues soldades, però hi ha diferència de temperatures perquè la unió de la 

barra 1 està més a prop de la connexió a la xarxa elèctrica.  

 

Diferència de temperatures barra 1 i 2.  

 

FLIR 3453. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 2’ 

 

Max: 75,7ºC ! Barra 2. 
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FLIR 3455. Costat dret.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 3’ 

 

Sp1: 65,7ºC ! Barra 1. 

Sp2: 78,5ºC ! Barra 2. 

 

 

Tot i que la barra nº2, està més lluny de la connexió a l’entrada del corrent, aquest s’escalfa molt 

més, ja que el flux ha trobat el camí més fàcil per passar i transmetre el corrent. La temperatura de 

la barra nº 2 és homogènia i no té gaire diferència de temperatura d’un costat a l’altre.  

 

 

Temperatures de l’armat.  

 

FLIR 3465. Costat esquerra.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 127,6ºC ! Unió barra 1.  

Sp1: 86,7ºC ! Barra 1 

Sp2: 99,1ºC ! Barra 2 

Sp3: 54,9ºC ! Barra 3 

Sp4: 23,7ºC ! Barra 4 
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FLIR 3467. Mig.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 104,6ºC ! Barra 2.  

Sp1: 76,0ºC ! Barra 1 

Sp2: 104,6ºC ! Barra 2 

Sp3: 37,2ºC ! Barra 3 

Sp4: 23,6ºC ! Barra 4 

 

 

FLIR 3469. Mig.  

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 108,1ºC ! Barra 2.  

Sp1: 65,7ºC ! Barra 1 

Sp2: 107,5ºC ! Barra 2 

Sp3: 58,3ºC ! Barra 3 

Sp4: 24,6ºC ! Barra 4 

 

 

FLIR 3471. Mig.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 4’ 

 

Max: 110,7ºC ! Barra 2.  

Sp1: 66,3ºC ! Barra 1 

Sp2: 107,5ºC ! Barra 2 

Sp3: 58,1ºC ! Barra 3 

Sp4: 24,5ºC ! Barra 4 
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FLIR 3473. Costat dret.   

 

Temps transcorregut des de l’inici: 1’ 

 

Max: 150,3ºC ! Unió barra 1.  

Sp1: 75,2ºC ! Barra 1 

Sp2: 105,8ºC ! Barra 2 

Sp3: 68,8ºC ! Barra 3 

Sp4: 25,3ºC ! Barra 4 

 

 

Observant tot l’armat, prenent totes les temperatures de les barres, es pot veure com les 

temperatures de les barres són força homogènies i no varien gaire d’un costat a l’altre.  

La barra nº 2 és la que té la temperatura major, ja que al tenir les dues unions soldades és la barra 

que té més bon contacte.  

 

El començament, passat 1 minut, el costat esquerra de la barra nº1 era la que tenia la temperatura 

més alta, però passats els minuts el corrent ha buscat el lloc més fàcil per passar i s’ha posicionat 

per la barra nº 2 amb la temperatura més alta.  

 

b. Resultats'i'conclusions.''

 

Aquest assaig s’ha enganyat una mica el corrent ja que s’han soldat 3 punts, dos d’ells eren en la 

mateixa barra, però l’altre tenia una unió amb filferro.  

 

Es volia veure com es comportaria el corrent, si passaria per la opció que està més a prop de 

l’entrada de corrent amb una unió soldada i l’altre amb filferro o la que tenia les unions perfectes 

que està més lluny. S’ha observat que el corrent a l’inici ha passat per la barra nº1, que era la que 

tenia més a prop la connexió, però han passats els minuts i s’ha vist ràpidament, que el corrent 

passava per la barra nº 2 amb les dues unions soldades. 

 

La barra nº4, que és la més allunyada i la que té totes les seves unions amb filferro, ha augmentat 

una mica la temperatura, això vol dir que ha passat corrent.  

La barra nº3 també hi ha passat corrent no tant com la nº1, però ha augmentat força.  
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8.4. Resultats'i'conclusions'de'la'malla'electrosoldada'i'armat'pilar.''

 

Mitjançant totes les proves amb la malla electrosoldada i l’armat del pilar amb punts d’unió lligats 

amb filferro i soldats, s’ha pogut veure que les unions que han estat soldades el corrent passa 

molt millor. 

El corrent passa per les unions que són perfectes i això s’ aconsegueix mitjançant la soldadura, 

que fon el ferro i es menja l’òxid.  

 

La millor opció per poder observar les barres d’acer mitjançant la termografia infraroja, 

dins una estructura de formigó, és aplicar energia elèctrica i que les seves unions siguin 

soldades.  
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Resultats'extrets'dels'assajos''

1. Dades'barra'd’acer'diàmetre'8mm'
 

S’han extret totes les dades de manera fiable de cada assaig realitzat elèctricament, mesurant 

cada 5 segons la temperatura de la superfície on se situa la barra d’acer, en aquest cas de 

diàmetre 8mm.  

 

BARRA'D'ACER'DIÀMETRE'8MM'
TEMPS' 1CM' 2CM' 3,5CM'

0:00# 19,8# 19,8# 19,8#
0:05# 20,1# 20# 19,8#
0:10# 20,2# 20# 20#
0:15# 20,7# 20,1# 20#
0:20# 21,2# 20,1# 20,1#
0:25# 22,3# 20,1# 20,1#
0:30# 23,9# 20,2# 20,2#
0:35# 25,4# 20,3# 20,2#
0:40# 27# 20,5# 20,4#
0:45# 29# 20,7# 20,6#
0:50# 30,6# 20,8# 20,8#
0:55# 32,1# 21# 21#
1:00# 34# 21,6# 21,1#
1:05# 36# 21,9# 21,4#
1:10# 37,7# 22,4# 21,5#
1:15# 39,4# 22,8# 21,8#
1:20# 41,2# 23# 22,1#
1:25# 43# 23,6# 22,5#
1:30# 44,6# 24,1# 22,9#
1:35# 46,2# 24,6# 23,3#
1:40# 48# 25,1# 23,5#
1:45# 49,4# 25,6# 23,6#
1:50# 50,7# 26,2# 23,8#
1:55# 52,3# 26,6# 23,9#
2:00# 53,3' 27,3' 24#

 

Mitjançant aquestes dades s’ha realitzat una gràfica amb les temperatures de minut 1 al minut 2, 

ja que si es realitzava del 0 a 1 minut amb el recobriment de 3,5cm no teníem dades, degut a que 

encara no havia augmentat la temperatura superficial.  
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1

                                                
1 Linear: representació Standard, del sistema internacional. 
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També s’ha realitzat un nomograma, el qual, és una representació gràfica que permet realitzar 

amb rapidesa càlculs numèrics aproximats i en aquest cas relaciona el recobriment de cada una 

de les provetes amb la diferència de temperatura, que ha tingut durant el minut 1 al 2. Aquesta 

relació també es podria fer mitjançant la pendent de la recta, la qual es mostra en la gràfica 

superior dins l’equació de cada una de les rectes.  

La gràfica que tenim a continuació només mostra la diferència de temperatura en relació al 

recobriment, no s’utilitza la pendent, ja que es creu que és més visual i en el cas que no es 

facilités l’ordinador o s’estigués a camp, aquesta seria la millor opció.  

 

H"(mm)"Recobriment." Diferència"temperatura"del"
minut"1"al"2"

35" 2,9$ºC$
20" 5,8$ºC$
10" 19,3$ºC$

 

1 

                                                
1 Power: sistema de representació de gràfiques Standard Internacional. 
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2. Dades"barra"d’acer"diàmetre"10mm."
En la barra de diàmetre 10mm també s’han extret totes les dades en relació a cada recobriment 

diferent i es realitza una gràfica on es defineix la recta amb una equació.  

 

BARRA$DIÀMETRE$10MM$
TEMPS" 1CM" 2CM" 3,5CM"

0:00$ 19,8$ 19,8$ 19,8$
0:05$ 19,8$ 19,8$ 19,8$
0:10$ 19,8$ 19,8$ 19,8$
0:15$ 19,9$ 19,8$ 19,8$
0:20$ 20,5$ 19,8$ 19,8$
0:25$ 21,1$ 19,8$ 19,8$
0:30$ 22$ 19,8$ 19,8$
0:35$ 23$ 19,8$ 19,8$
0:40$ 23,6$ 19,8$ 19,8$
0:45$ 25,1$ 20,6$ 19,8$
0:50$ 26,3$ 21$ 19,8$
0:55$ 27,7$ 21$ 19,8$
1:00$ 28,8$ 21,3$ 19,8$
1:05$ 30,2$ 21,4$ 19,8$
1:10$ 31,5$ 21,6$ 19,8$
1:15$ 32,7$ 21,8$ 19,8$
1:20$ 33,9$ 21,9$ 19,8$
1:25$ 35$ 22,3$ 19,8$
1:30$ 36,4$ 22,7$ 19,8$
1:35$ 37,8$ 23,1$ 19,8$
1:40$ 38,7$ 23,4$ 20$
1:45$ 39,9$ 23,8$ 20,4$
1:50$ 40,8$ 24,3$ 20,9$
1:55$ 41,8$ 24,5$ 21$
2:00$ 42,3$ 25$ 21,1$
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1

                                                
1 Linear: representació Standard, del sistema internacional.  
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Realitzada la gràfica anterior, sabem la pendent de la recta de cada un dels seus recobriments, és 

el mateix que dir que amb 1 minut ha augmentat la temperatura superficial de la barra XºC.  S’ha 

escollit la diferència de temperatura del minut 1 al 2, ja que en l’anterior minut al posar en marxa 

l’aparell i pot haver algun petit error.  

 

H"(mm)"Recobriment." Diferència"temperatura"del"
minut"1"al"2"

35" 1,3$ºC$
20" 3,7$ºC$
10" 13,5$ºC$

 

1  

Mitjançat aquesta gràfica podem saber segons la diferència de temperatura que s’ha trobat durant 

el minut 1 al 2, el recobriment que tenim en una barra del diàmetre de 10mm.  

 

Si apliquem l’equació de la part inferior de la gràfica, també sabem el recobriment però de forma 

matemàtica, d’aquesta manera és més fiable, ja que no permet errors de desviació.  
                                                
1 Power: sistema de representació de gràfiques Standard Internacional.  
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3. Anàlisis"conjunt"de"les"barres"diàmetre"8mm"i"10mm.""
 

La gràfica que tenim a continuació és la conclusió final dels resultats extrets del treball.   

En aquesta s’uneixen els dos nomogrames1 de les barres de diàmetre 8mm i 10mm. Relaciona la 

diferència de temperatura superficial de la barra, que tenim del minut 1 al 2 amb el recobriment de 

l’armat.   

És un sistema que no necessita softwares externs, i es pot realitzar a camp de manera senzilla i 

ràpida. 

                                                
1 Nomograma: representació gràfica que permet realitzar amb rapidesa càlculs numèrics aproximats 
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1

                                                
1 Power: Representació gràfica. Dins dels sistema estàndard de representació de gràfiques he escollit el Power, ja que s’ajusta i s’adapta més a la corba real.  
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Conclusions)
 

La termografia és un procediment d’imatges que fa visible la radiació de calor (llum d’infraroigs) 

d’un objecte o un cos que és invisible a l’ull humà. És un procediment de mesura i avaluació no 

destructiva sense contacte.  

 

L’objectiu del treball era buscar un sistema de control de qualitat per determinar la localització de 

l’armat i detectar possibles buits d’aire en estructures de formigó armat.  

Les bosses d’aire han sigut impossibles de detectar, per aquest motiu ens hem centrat en la 

detecció de l’armat, el qual, ha donat molt bons resultats.  

 

Primerament es van realitzar moltes proves, les quals, no van donar bons resultats, però van ser 

el fil per continuar investigant i buscar un bon sistema per poder detectar les barres interiors.  

 

Finalment s’ha demostrat trobar un sistema de termografia infraroja, amb sistema actiu, amb una 

actuació mínima, que és capaç de detectar les barres d’acer dins una estructura de formigó armat. 

Aquest sistema és amb corrent elèctric, tractant les barres d’acer com una resistència, aquestes 

s’escalfen i generen un flux de calor cap a l’exterior.  És un sistema senzill i ràpid de realitzar.  

 

Mitjançant els resultats obtinguts amb el sistema elèctric s’han realitzat unes gràfiques que són 

capaces d’estimar el recobriment segons la temperatura superficial de la barra.  

 

Aquest sistema podria ser una bona tècnica d’inspecció per analitzar pilars, jàsseres...., o realitzar 

zones de murs o elements de grans dimensions i fer estimacions estadístiques.  

 

És un sistema que es pot realitzar a camp sense cap ajuda de sistemes informàtics. Comparant 

amb altres sistemes, els quals utilitzen maquinària molt voluminosa, amb sistemes de  

processaments posteriors, que no es poden realitzar a camp, es creu que aquest sistema és 

lleuger i amb un diagnòstic a l’instant.  
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Línies)obertes)a)futures)investigacions.))
 

• Determinació de diàmetres: 

Mitjançant la termografia infraroja activa, amb el mètode elèctric exposat en el treball, buscar un 

sistema per poder esbrinar els diàmetres de l’acer inspeccionats.  

 

• Investigació a camp: 

En aquest projecte s’ha realitzat un sistema per determinar les barres interiors d’acer en 

estructures de formigó. Les proves realitzades s’han fet a laboratori, es proposa traslladar aquest 

sistema a camp, per veure si els resultats a laboratori són els mateixos que a camp i situacions 

reals.  

 

• Aparells elèctrics per l’escalfament: 

En aquest treball s’ha utilitzat un bobinat d’un microones en desús, el que es proposa és realitzar 

un nou bobinat amb un sistema per regular la temperatura i augmentar la seva potencia, per tal de 

ser capaç  d‘escalfar zones més amplies.   

 

• Escalfament de les barres: 

Es proposa poder fer un assaig per veure com influeix en una barra d’acer l’augment ràpid de la 

temperatura. Si aquesta pot influenciar en una estructura de formigó armat, ja que l’augment i 

disminució de la secció de la barra per culpa de l’escalfament pot trencar la unió amb el formigó.  
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