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PILOTIS TIPUS CPI-8

Pilotis realitzats “in situ”, perforats amb 
barrina en el sòl sec estable.  
DIÀMETRE: 250 < Ø < 1.500 mm
PROFUNDITAT MÀX: 26,5 m

Axil promig que arriba al terreny a 
través dels pilars: 300 T.
Els pilotis arriben sobre el substrat de 
llims argilosos, que suposem que es 
troba a uns 15 metres de profunditat.
La resistència unitària per punta d’aquest tipus de terrenys és 30 kg/cm².
La resistència unitaària per fuste és de 0,40 kg/cm2.

Resistència per fuste:
 Suposant un diàmetre de 30cm per piloti:
 Perímetre x Longitud x Resistència =4x( 
2·п·20cm·1000cm) x 0,40kg/cm2 ≈ 201.061 kg

Resistència per punta:
 Per a predimensionar el diàmetre del pilotis: 
A= N/σ
Axil: 330.000kg– 201.061 kg =128.939 kg

(4 pilotis per pilar): 128.939 kg/ (4 x 30kg/cm2 )= 
1074 cm² > 1257cm2 (área d’un piloti de r =20 cm) 

Compleix
Aixi que obtenim:

4 pilotis de  Ø = 40 cm i 10m de profunditat.

El moment de 63KN/m s’absorvirà mitjançant una 
biga centradora.

DIAGRAMA AXIALS

Comprovació de les tensions degudes als l’axils max. σ= N/A

· Biga cordó superior jàssera tipus Pratt:
 Axil max:- 10101,32KN  A= N/σ; 10101,32KN·103/(355/1.05)N/mm2=29885,56mm2 --> A =HEB 500   
 (23860mm2) + A=2 pletines 444mm x e=200mm=17760mm2 Atotal=41620mm2

· Biga cordó inferior jàssera tipus Pratt:
 Axil max: 7226,76 KN A= N/σ; 7226,76 KN·103/(355/1.05)N/mm2=21380.94mm2 --> 
 A=HEB 500=23860mm2

· Muntants jàssera tipus Pratt:
 Axil max: -4568,40 KN A= N/σ; 4568,40 KN·103/(355/1.05)N/mm2=13515,97mm2 --> 
 A=HEB 300=14910mm2

· Diagonals jàssera tipus Pratt: 
 Axil max: -5014,42 KN A= N/σ; 5014,42 KN·103/(355/1.05)N/mm2=14835,55mm2 --> 
 A=HEB 300=14910mm2

· Pilars:
 Axil max: -5649,36 KN A= N/σ; 5649,36 KN·103/(355/1.05)N/mm2=16714,08mm2 --> 
 A=HEB 400=19780 mm2

DEFORMADA

Fletxa: 
Limitem la fletxa a 1/300 x 500 ja que les particions interiors són poques i estan separades dels elements horitzontals en les seves 
entregues per tal de que no entrin en càrrega.
Límit Fletxa: 1/300 x 500 = 16,6 mm
Fletxa max: 12,27mm (Biga primer forjat) = 16,3 mm 
COMPLTEIX

Comprovació dels Moments flectors. En quest tipus d’estructura no es rellevant aquest tipus d’esforç ja que treballa principalment a 
esforços axils, de totes maneres s’ha calculat el moment max per veure que les àrees sol•licitades són molt menors.
σ= M/W; W= M/σ; 1388,37KNm•103 /(355/1,05 N/mm2)=4107,60mm3
Moment Mmax: 1388,37KNm; 
En aquest punt, tenim una A=HEB 500; amb una W=2149000mm3 
Compleix

DIAGRAMA MOMENTS

Comprovació dels tallants. En quest tipus d’estructura no es rellevant aquest tipus d’esforç ja que treballa principalment a esforços 
axils, de totes maneres s’ha calculat el tallant max per veure que les àrees sol•licitades són molt menors.
σ= V/A on σ=355KN/mm2/√3=204
Tallant Vmax: 616KN/m; A=V/ σ= 616•103N/204mm2= 3019,6 mm2
En aquest punt, tenim una A=HEB 500=23860mm2, 7,9 vegades més.

DIAGRAMA TALLANTS

Reaccions a la base dels pilars, ens permet calcular la fonamentació, així doncs agafem les reaccions als dels pilars 
calculem la fonamentació.

REACCIONS

Pilars exteriors:
 Rx= 621,30 KN
 Ry= 3003,49KN
 Mz= 145,94 KN/m

Pilars interiors:
 Rx= 621,30 KN
 Ry= 3003,49 KN
 Mz= 145,94 KN/m

COMPORTAMENT ESTRUCTURAL

Per la comprovació estructural s’han calculat
 El pòrtic frontal (on s’ha obviat l’acció del vent ja que es favorable, ja que farà treballar les diagonals del pilars a tracció)
 El pòrtic lateral (on es té en compte l’acció del vent)

Dades:

Estructura metàl·lica - Acer S355 i S 275 JR 

Càrregues premanents: (coef. 1.35)

Forjats d’oficina:
 Forjat col·laborant e=18 cm: 3KN/m2 x 5m (a.b) = 15KN/m
 Doble façana de vidre (e= 6mm) amb carpinteria d’alumini: 0,7KN/m2 x 5m (a.b) = 3,5KN/m
 Terra tècnic + acabat: 0,8KN/m2 x 5m (a.b) = 4 KN/m

         TOTAL: 22,5 KN/m; 30,37 KN/m

Forjat coberta:
 Forjat col·laborant e=18 cm: 3KN/m2 x 5m (a.b) = 15KN/m
 Doble façana de vidre (e= 6mm) amb carpinteria d’alumini: 0,7KN/m2 x 5m (a.b) = 3,5KN/m
 Coberta invertida amb acabat de graves: 2,5KN/m2 x 5m (a.b) = 12,5 KN/m

         TOTAL: 31 KN/m; 41.85 KN/m
Càrregues variables: (coef. 1.5)

 Sobrecàrrega d’ús (administratiu B1): 2KN/m2 x 5m (a.b) = 10KN/m; 15KN/m
 Sobrecàrrega d’ús (coberta instal·lacions): 1KN/m2 x 5m (a.b) = 5KN/m; 7,5KN/m
 Neu: 0,4KN/m2 x 5m (a.b) = 2KN/m

Al tractar-se d’una estructura que ha de salvar una llum gran, (40m aprox), s’ha considerat oportú utilitzar en el pòrtic format per la 
jassera superior tipus Pratt i els nuclis verticals, un acer amb una tensió admissible superior S-355, i per la resta de l’estructura un acer 
S-275.

Biga tipus pratt

Nuclis verticals de suport

Pilars atirantats sensers, la unió amb la biga 
perimetral i transversal es fa a fàbrica, 
(veure pag. següent)

Bigues perimetrals, unió cargolada amb el nus 
estructural del tirant.

La estructura es un dels punts distintius del projecte, ha de permetre el pas de camions que accedeixen al clauster audiovisual, i en les 
plantes superiors conformar plantes diàfanes per a poder compartimentar-les en espais petits o generar plantes paisatge.

Es tracta d’un esquelet metàl•lic de 2 pòrtics arriostrats separats entre sí 10m.
El pòrtic principal consta d’una jàssera metàl•lica tipus Pratt de la qual es pengen mitjançant uns pilars atirantats les 5 plantes destinades 
a oficina. Les càrregues es desplacen fins als nuclis verticals ubicats als extrems i separats casi 50m, on s’ubiquen els nuclis verticals i les 
sortides de emergència.
obtenim:

Planta baixa, lliure d’estructura, pot ser privada, pública o gestionada segons l’ocasió.
Plantes tipus: Plantes d’oficines, els pilars atirantats separats 3,60m modulen l’espai mínim de treball, a l’hora que permeten una gran 
flexibilitat.
Nuclis verticals: Els nuclis de suport són els espais destinats als nuclis verticals d’accés, on hi ha la comunicació amb els banys, i genera 
un espai informal de terrassa.
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Amb aquests valors mitjos la resistència per punta en sorres ve donada per les expressions:

rp (kg/cm2) = qc = 4 N    (per B  0,5 m)

rp (kg/cm2) = 0,5 qc = 2 N    (per B  1,5 m)

Resistència unitària per punta qp. (Kp/cm2)
Sòls granulars fins.
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Sent,

qC – valor de l’assaig de penetració estàtica

 -- diàmetre del pilot amb cm

N – valor mig de l’SPT segons especificacions anteriorment anomenades

En cas de sòls granulars, amb graves grolleres, es podran adoptar els següents valors empírics

aproximats per la resistència unitària:

Resistència unitària per punta. (Kp/cm2)
Sòls granulars grollers

Encastament  8 Encastament nuloTIPUS DE

GRAVES 30  45 cm 55  65 cm 30  45 cm 55  65 cm

Netes GW/GP 200 130 100 75

Serrenques GS 120 90 60 55

Llimosa GM 60 50 30 30

Argilosa GC 60 50 30 30

Per diàmetres intermedis la resistència s’obtindrà per interpolació lineal entre els valors extrems

indicats.

             GESOND S.A.
Enginyeria i Geotècnia

En roca:

En pilots columna que descansin sobre un substrat rocós, la capacitat de càrrega ve imposada

pel tope estructural del pilot. Però a alguns casos es convenient comprovar la capacitat de

càrrega del terreny, segons el recolzament.

Si el pilot està simplement recolzat a la roca, es pot utilitzar l’expressió:

qp = 0,5 qu

Si el pilot s’encasta a la roca, la càrrega es transmentrà per la punta i el fuste encastat a la

roca. La major part de la resistència es mobilitzarà a la part encastada del fuste, adoptant-se:

qp = 1/5 qu

RESISTÈNCIA PER FUSTE:

En sòls granulars:

La resistència que es genera al fuste d’un pilot a un sòl granular es deu al rosament.

A partir dels valors de N de l’SPT, es poden utilitzar les següents fórmules:

pilots in situ: : 2.0
50
Nq f  (kg/cm2)

En qualsevol caso, es convenient no considerar resistències superiors a 1,0 kg/cm2.

En sòls granulars amb graves, es solen adoptar els següents valors:

Resistència unitària per fuste. (Kp/cm2)
Sòls granulars grollers.

Neta GW/GP Sorrenca GS Argilosa o llimosa GC o GM

1.0 0.6 0.4
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COMBINACIÓ D’ACCIONS: S’ha combinat les accions en el pitjor cas, majorant les accions del p.p i de la s.u i minorant l’acció de 
neu a 0.9.
 · Accions a l’últim forjat: (31 KN/m x 1,35) 41,85 KN/m + (5 KN/m x 1,5) 7,5 KN/m + (2 KN/m x 0,9) 1,8 KN/m = 51,15 
KN/m
 · Accions al forjats d’oficina: (22,5 KN/m x 1,35) 30,37 KN/m + (10 KN/m x 1,5) 15 KN/m = 45,37 KN/m

DIAGRAMA AXIALS
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