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Construcció d’un pilar de formigó armat.

Objectiu
L’objectiu d’aquesta activitat és construir un pilar fet de formigó, i un cop acabat 
i deixat assecar, fer les proves necessàries per comprovar la seva resistència. 
El procés de construcció ens permetrà també conèixer els noms de les eines i 
els materials utilitzats i que formen part de l’aula de Tecnologia.

Contingut
El material i eines que disposeu per construir el pilar de  formigó a l’aula de 
Tecnologia és el següent:

Eines
- Alicates universals
- Pistola termoencoladora
- Pinzell
- Paleta gran
- Paleta petita
- Cabàs
- Pot per fer mesures
- Regle

Material
- Base de fusta aglomerada de 30x30 cm
- Filferro Ø 0,8 mm
- Filferro Ø 0,2 mm
- Barres de silicona
- Tub de cartró cilíndric
- Oli de girasol
- Porexpan (Poliestirè expandit)
- Ciment
- Sorra
- Grava
- Aigua

A partir d’aquest material caldrà construir el pilar seguint la seqüència indicada 
en les següents activitats

Activitat 1: Muntatge de les barres d’acer corrugat

Caldrà realitzar el pilar de formigó amb una estructura metàl·lica interna que 
consistirà en dos filferros (simulant l’acer corrugat dels pilars reals) de 0,8mm 
de  diàmetre  i  de  60cm  de  longitud  en  forma  d’U*.  Aquests  filferros 
s’enganxaran sobre la fusta amb silicona calenta. Un cop enganxats se’ls farà 
una lligadura a tres nivells amb filferro del mateix diàmetre. Les lligadures es 
faran amb filferros de 0,8mm de diàmetre de forma quadrada, de manera que 
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faran que els  quatre  filferros verticals  es mantinguin en una posició vertical 
estable. Els diferents quadrats s’uniran als filferros verticals fent una lligadura 
amb filferro de 0,2mm de diàmetre.
Per evitar possibles accidents, i tenint en compte les normes de seguretat a 
l’aula de Tecnologia, un cop feta l’estructura, es protegirà la part superior amb 
un  cub  de  porexpan  (poliestirè  expandit)  que  cobreixi  els  quatre  finals  de 
filferro.

(*): Cal tenir en compte que l’amplada de la U ha de ser inferior al diàmetre de 
l’encofrat. Penseu que l’encofrat consisteix en un tub de cartró de paper de 
cuina.

Questió 1. Amb l’ajut del peu de rei mesura els diàmetres dels filferros i anota 
quin diàmetre tenen amb una precisió de dècimes de mil·límetre.

Qüestió 2. Com pots fer que el filferro quedi ben recte abans de donar-li forma 
d’U?

Qüestió 3. Quina és l’amplada de la part inferior de la U en el teu muntatge ?
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Activitat 2: Col·locació de l’encofrat.

El primer que caldrà fer abans de col·locar l’encofrat (tub de cartró) serà untar 
el seu interior amb oli. D’aquesta manera serà més fàcil extraure’l un cop el 
formigó s’hagi assecat. 
Després d’untar l’interior, cal enganxar l’encofrat sobre la fusta de manera que 
cobreixi l’estructura metàl·lica. En les obres reals els encofrats s’acostumen a 
muntar per parts, però en el nostre cas ho farem d’un sol cop. 

Fes  un  dibuix  de  l’estructura  indicant-ne  les  mides  amb  l’acotació  correcta 
(diàmetre, alçada, etc...)
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Activitat 3: Creació del formigó

En  aquesta  activitat  arriba  el  moment  d’arremangar-nos  i  posar-nos  a  fer 
formigó. Com ja sabeu, la barreja d’un aglomerant i diferents àrids ens permet 
obtenir una massa plàstica que un cop s’asseca té la propietat d’aguantar grans 
forces. 

En el cas del formigó la mescla és pot fer en les següents proporcions:
- Una part d’aigua
- Una part de ciment
- Dues parts de sorra
- Tres parts de grava

MOLT IMPORTANT:  Degut a que la grava té un gruix massa gran pel nostre 
model, en la nostra pràctica no utilitzarem formigó, sinó que substituirem les 
parts de grava per sorra,  per tant,  farem un  morter partint  de les següents 
proporcions:

- Una part d’aigua
- Dues parts de ciment
- Quatre parts de sorra

Per fer la mescla, farem un volcanet amb les quatre parts de sorra i les dues de 
ciment sobre una fusta que us proporcionarà el vostre professor/a. Un cop fet el 
volcanet, abocarem la part d’aigua que correspon dins del forat, procurant que 
barregi bé. Vigilant que no se’ns escapi l’aigua de dins del cràter, amb l’ajut de 
la  paleta  anirem barrejant  la  mescla de fora cap endins fins que agafi  una 
consistència homogènia. Si notem que queda massa aigualit, li podem afegir 
una mica de sorra, i si notem que queda massa espès, li  podem afegir una 
mica d’aigua.

Activitat 4: Abocament del formigó dins l’encofrat i curat

Un cop hem fet el formigó, l’anirem abocant a poc a poc amb l’ajut d’una paleta 
petita. Per tal que no quedin bombolles d’aire dins de l’encofrat, utilitzarem un 
filferro que anirem fent entrar i sortir. A la realitat es fan servir unes màquines 
vibradores que remouen el formigó.

Un cop l’haguem omplert de formigó fins dalt, el deixarem guardat a l’aula amb 
molt de compte de no fer moviments bruscos, ja que l’estructura estarà molt 
tendre.

El formigó en el seu procés d’assecat s’escalfa i és necessari que en els dies 
successius se l’humitegi per tal que no es deteriori l’estructura amb l’aparició 
d’esquerdes  i  mantingui  una  bona  resistència.  Per  tant,  l’endemà,  haurem 
d’humitejar el pilar amb una mica d’aigua.
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Activitat 5: Proves de resistència

En les obres reals passats 28 dies, es considera que l'estructura de formigó 
està completament seca i en condicions de suportar les càrregues per les quals 
ha estat dissenyada. En el nostre cas amb unes 60 hores  n'hi haurà prou. 

Com a material complementari i abans de fer les proves de resistència pot ser 
convenient visualitzar el següent video

Els  pilars  es  construeixen  per 
aguantar  forces  de  compressió,  i 
per tant, haurem de fer l’assaig a la 
compressió.  Suposant  que  s'han 
construït  quatre  pilar  sobre  les 
cantonades d'una base de fusta, un 
manera molt visual és que col·locar 
una fusta sobre aquests quatre pilar 
i fer que hi pugi algú. Fent un senzill 
càlcul,  cada pilar  aguantarà el  pes 
d'una persona dividit per quatre. De 
fet, hi pot pujar més d'una persona, 
veurem  que  el  resultat  és 
sorprenent! 

Una segona prova és la de  flexió. 
En  aquest  cas  aquest  assaig 
s’aplica  a  les  bigues  més  que  als 
pilars. Per tant, entenem ara que en 
comptes d’un pilar  tenim una biga. 
Per  simplificar  l’assaig  a  la  flexió, 
partirem  de  la  biga  en  posició 
horitzontal  i  subjectada entre  dues 
taules  de  manera  que  hi  puguem 
anar  a  afegint  pes.  Per  afegir 
podem  utilitzar  una  corda  la  qual 
anirà lligada al centre de la biga i hi 
penjarem  ampolles  d'aigua  de 
plàstic,  de  manera  que  podrem 
calcular  el  pes  que  aguanten. 
Veureu  que  necessitarem  unes 
quantes ampolles d'aigua !
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http://www.youtube.com/watch?v=uSZQjCR2u_4
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