
COMPROVACIÓ PER ACCEPTAR I MANTENIR ELS PILARS DE FOSA
CONSIDERACIONS PRÈVIES EN EDIFICIS AMB ELEMENTS DE FOSA *

En la conformació de pilars de ferro colat o fosa, l'acer s'abocava fos en motlles amb una forma
predeterminada, fins que se solidificava. El material resultant conté entre un 2,5% i un 3,5% de carboni i és
relativament tou i fàcilment mecanitzable. Resisteix molt bé la compressió, encara que és bastant fràgil i no
es pot forjar ni soldar. Fou molt utilitzat en la construcció durant els segles XVIII, XIX i principis del XX.

Quan es rehabilita un edifici amb estructura de fosa s'han de tenir present els següents aspectes:

El diagrama tensió - deformació de la fosa mostra un comportament elàstic linial en tot el desenvolupament.
La fase plàstica és, pràcticament, inexistent, produint-se la ruptura de forma sobtada. El límit elàstic de la
fosa és variable i, en funció de la seva qualitat, pot arribar a valors habitualment entre 1100 i 1500 Kg/cm².

La fosa pot ser un material amb un comportament molt acceptable a compressió, però degut a la seva
fragilitat no dona un bon resultat quan treballa a tracció.

Pel seu alt contingut en carboni la fosa és un material molt fràgil. Aquesta característica presuposa una
roptura sense avís i un colapse violent. Per aquesta raó ha d'extremar-se la precisió en els càlculs.

Sempre que sigui possible s'intentarà centrar la càrrega al màxim. El material no treballa massa bé a flexió i
la més mínima excentricitat que desplaci la resultant fora del nucli central de qualsevol de les seccions dels
pilars augmentarà el risc d'una ruptura sobtada.

Quan s'ha de validar un pilar de fosa existent, haurem d'assegurar-nos de l'absència de fisures verticals en
el seu fust. Acostumen a ser degudes a una disposició excèntrica del contramotlle en el moment de la
fabricació. Hauran de fer-se unes petites perforacions mitjançant barrena de petit diàmetre per obtenir el
gruix exacte de la columna en diversos punts del seu fust. Aquestes perforacions haurien de fer-se en dues
direccions perpendiculars en el mateix pla horitzontal per assegurar-se que en el procés de fabricació no
s'hagués desplaçat el contramotlle intern, cosa que implicaria una notable pèrdua de capacitat portant.

Actualment no hi ha una normativa específica per estructures resoltes amb aquest material. La fosa no
queda contemplada per l'actual normativa espanyola de l'acer, i, per aquest motiu, serà recomenable
recórrer a prontuaris, com per exemple, els dels Altos Hornos de Vizcaya.

CARACTERITZACIÓ DELS PILARS DE FOSA DEL VAPOR VELL DE REUS

Els pilars de fosa que trobem en el Vapor Vell tenen un diàmetre de fust Ø=250mm, i davant la
impossibilitat de fer-ne cales i esbrinar el gruix real de la fosa en la secció del pilar, suposarem un gruix de
secció e=26mm, un valor intermig entre el més favorable, 30mm i el més penalitzador, 18mm.
L'alçada dels pilars és de 3,5 metres.
A partir de les dades aportades pels amidaments, i segons la taula de los Altos Hornos de Vizcaya, 
sabem que:

Rd = 65,7 T = 657 KN
Pes pròpi d'1 pilar = 1,327KN/m x 3,5m = 4,645 KN cada pilar

NOTA IMPORTANT:
El prontuari dels Altos Hornos de Vizcaya ja té en compte els coeficients de majoració de càrregues en el
pròpi material, tal com es feia abans de l'aplicació del CTE que, contràriament, utilitza coeficients de
minoració de tensió aplicats al material i coeficients de majoració aplicats a les càrregues. Així doncs, el
valor extret de la taula serà la resistència efectiva del pilar.
És per aquest motiu que en el càlcul de l'axil resultant en el pilar de planta baixa NO aplicarem coeficients
de majoració de càrregues, i el sumatori resultant de les càrregues Q, obtingudes prèviament amb l'estat de
càrregues, multiplicades per l'àrea tributària NO quedarà afectat per l'increment que suposa aplicar el
coeficient de majoració.
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ESTAT DE CÀRREGUES
Sostre planta baixa nau nord 9,80 KN/m²
1. Pes propi del forjat PP

· Forjat col·laborant C= 0,14 m
(δ formigó armat 24+1=25 KN/m³)

· 25 KN/m³ x 0,11m = 2,75 KN/m² ≈ 2,80 KN/m²

2. Càrregues permanents CP
· Paviment i fals sostre = 1 KN/m²
· Envans = 1 KN/m²

3. Càrregues variables CV
· Sobrecàrrega d'ús C4 Aula dansa = 5 KN/m²

Sostre planta primera nau nord 9,80 KN/m²
1. Pes propi del forjat PP

· Forjat col·laborant C= 0,14 m
(δ formigó armat 24+1=25 KN/m³)

· 25 KN/m³ x 0,11m = 2,75 KN/m² ≈ 2,80 KN/m²

2. Càrregues permanents CP
· Paviment i fals sostre = 1 KN/m²
· Envans = 1 KN/m²

3. Càrregues variables CV
· Sobrecàrrega d'ús C4 Aula dansa = 5 KN/m²

Sostre planta segona nau nord 11,30 KN/m²
1. Pes propi del forjat PP

· Forjat col·laborant C= 0,14 m
(δ formigó armat 24+1=25 KN/m³)

· 25 KN/m³ x 0,11m = 2,75 KN/m² ≈ 2,80 KN/m²

2. Càrregues permanents CP
· Paviment i fals sostre= 1 KN/m²
· Envans = 1 KN/m²
· Terra radiant = 1,50 KN/m²

3. Càrregues variables CV
· Sobrecàrrega d'ús C4 Gimnàs = 5 KN/m²

ACCEPTACIÓ DELS PILARS DE FOSA.  LA CÀRREGA EFECTIVA
Hauran de verificar-se els pilars de fosa, comprovant que el valor de càlcul de la càrrega (Ed) que
haurà de suportar el pilar sigui menor que el valor de càlcul de la seva resistència  (Rd) :

Ed ≤ Rd  →  λ1 x N  ≤  (R / λ2)  →  N ≤ R / λ1 x λ2

sent N  la càrrega que ha de soportar el pilar, sense majorar.
R  la resitència teòrica que té el pilar, sense minorar.
λ1 el coeficient de majoració de les accions.
λ2 el coeficient de minoració de les resistències .

Segons la TAULA XXXVI. Columnas de fundición de sección circular de los Altos Hornos de Vizcaya*,
i tenint en compte les característiques i condicions abans esmentades, sabem que els pilars de fosa
del Vapor Vell tenen una resistència efectiva de 657 KN, per tant no caldrà aplicar el coeficient de
minoració de resistència, i un pes propi de 1,327 KN/m x 3,5m = 4,645 KN cada pilar .
Tampoc caldrà aplicar els coeficients de majoració a les càrregues ja que, com ja hem dit abans,
antigament els coeficients de seguretat s'aplicaven directament sobre el material i, per tant, el valor
de 657 KN ja contempla la majoració de càrregues.

Rd = 65,7 T = 657 KN

Per trobar la càrrega que ha de soportar el pilar sense majorar (N) multipliquem l'àrea tributària de
19,92m² ≈ 20m² que rep el pilar per l'estat de càrregues de cada planta que afecta al pilar de PB, el
més desfavorable, i li sumarem el pes pròpi de cada pilar, que hem vist que era 4,645 KN cada pilar:

N = · (P3) 11,30 KN/m² x 20 m² = 226 KN
· (P2) 9,80 KN/m² x 20 m² = 196 KN
· (P1) 9,80 KN/m² x 20 m² = 196 KN
· Pes propi pilars (P2, P1 i PB)= 4,645 KN x 3 =  13,935 KN

N = 226KN + 196KN + 196KN + 13,935KN = 631,935 KN ≈ 632 KN

Així doncs, i sense aplicar els coeficients de majoració de càrrega Q ja inclosos en el valor del
prontuari com ja hem aclarit abans, podem concloure que:

Ed = N N ≤ Rd  →  632 KN ≤ 657 KN      CUMPLEIX

ACCEPTACIÓ DELS PILARS DE FOSA.  LA TENSIÓ ADMISSIBLE
Un cop comprovat que el valor de càlcul de la càrrega (Ed) que soportarà el pilar de PB, el més
desfavorable, és menor que el valor de càlcul de la seva resistència (Rd), comprovarem que l'estat
tensional al qual sotmetrem la fosa és assumible per aquest material mitjançant la normativa
aplicable del CTE.
El límit elàstic i, per tant, la tensió admissible per la fosa σadm és variable, i en funció de la seva
qualitat, acostuma a tenir habitualment valors d'entre 1100 a 1500 Kg/cm² = 110 a 150 N/mm² *

Primer buscarem l'àrea efectiva Ae de la secció del pilar de fosa:

ØM = 250mm  →  rM = 125mm
e = 26mm
Øm = 250mm - (2 x 26mm) = 250 - 52 = 198mm  →  rm = 99mm.
AM = Ƞ x rM² = Ƞ x 125 ² = 49.087,38 mm²
Am = Ƞ x rm² = Ƞ x 99 ² = 30.790,75 mm²

Ae = AM - Am = 49.087,38 - 30.790,75 = 18.296,63 mm²

Sabent l'àrea efectiva Ae de la secció del pilar de fosa i la càrrega a la qual el sotmetrem, sabrem la
tensió σf que haurà de soportar el material i, per tant, si aquesta és inferior a la tensió admissible
σadm que considerarem de 110 N/mm², la més desfavorable.

N = 632 KN = 632.000 N
Ae = 18.296,63 mm²

σf = N / Ae = 632.000 N / 18.296,63 mm² = 34,54 N/mm²  ≤  σadm

σf ≤ σadm  →  34,54 N/mm² ≤  110 N/mm²     CUMPLEIX
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LA HIPÒTESI MÉS DESFAVORABLE.  e=18mm
Podria donar-se el cas que quan es verifiqués el gruix de la secció del pilar de fosa e, que hem considerat
de 26mm, fos inferior. En aquest cas, la capacitat resistent a compressió es reduiria, segons si el gruix e
fos de 22mm o de 18mm, a 575 KN i 479 KN respectivament.

COMPROVACIÓ DE LA HIPÒTESI SI EL GRUIX DE FOSA FOS e= 18mm

Diàmetre de fust Ø=250mm
e=18mm
h= 3,5 metres

A partir de les dades i segons la taula de los Altos Hornos de Vizcaya, sabem que:

Rd = 47,9 T = 479 KN
Pes propi d'1 pilar = 0,951KN/m x 3,5m = 3,3285 KN

N = · (P3) 11,30 KN/m² x 20 m² = 226 KN
· (P2) 9,80 KN/m² x 20 m² = 196 KN
· (P1) 9,80 KN/m² x 20 m² = 196 KN
· Pes pròpi pilars (P2, P1 i PB)= 3,3285 KN x 3 =  9,9855 KN

N = 226KN + 196KN + 196KN + 9,9855KN = 627,9855 KN ≈ 628 KN

N ≤ Rd  →  628 KN ≤ 479 KN      NO CUMPLEIX

Si aquest fos el cas, el pilar de PB NO tindria la capacitat resistent per soportar el nou estat de càrregues
derivat de la intervenció a la qual, d'acord amb el CTE, ha d'acomodar-se la vella estructura a la nova
Normativa, i es procedirà a un reforç del pilar de fosa, que es farà segons la següent solució:

* Replenat de l'interior del fust, en tota la seva alçada, amb morter d'alta resistència o formigó en massa.
Aquesta tècnica és de fàcil aplicació i es materialitza amb la injecció, a pressió, del material per un forat
inferior, taladrat prèviament un forat en la part més alta del fust per assegurar que tota la seva alçada quedi
plena del material aportat. Un criteri raonable per valorar l'augment de capacitat estructural és suposar que
el morter o el formigó aportaran un increment de resistència a compressió igual al producte de:
0,225 x Am x fck, sent Am l'àrea interior que s'hagi replenat, i fck la resistència característica del material
introduït.

El mercat ofereix morters d'alta resistència que als 28 dies assoleixen valors de reistència característica a la
compressió de 510 Kg/cm².

Així doncs hauríem de recórrer a reforçar el pilar de fosa injectant morter d'alta resistència que té una
densitat δm de 3000 Kg/m³ i hauria de tenir un mòdul de Young o de deformació semblant al de la fosa
perquè el nou material i la fosa preexistent treballin de forma conjunta.

El morter aportaria una resistència addicional de:

0,225 x Am x fck = 0,225 x 359,6809 cm² x 510 Kg/cm² = 41.273,38 Kg = 412,733 KN

Am= Ƞ x rm² = Ƞ x 107² = 35.968,09 mm² = 359,6809 cm²

Per tant, un pilar podria suportar una càrrega adicional de 412,733 KN
i una càrrega total de 479 KN + 412,733 KN = 891,733 KN

El pes propi del pilar tindria un pes addicional de:

Am= Ƞ x rm² = Ƞ x 107² = 35.968,09 mm² = 0,03596809 m²
Volum morter = Am x h = 0,03596809 x 3,5 = 0,125888 m³
Pes morter = Volum x δm = 0,125888 x 3000 = 377,664 Kg = 3,78 KN

Pes final d'1 pilar reforçat = 3,3285 KN + 3,78 KN = 7,1085 KN

Amb el nou pes propi del pilar tindríem el següent axil:

N = · (P3) 11,30 KN/m² x 20 m² = 226 KN
· (P2) 9,80 KN/m² x 20 m² = 196 KN
· (P1) 9,80 KN/m² x 20 m² = 196 KN
· Pes propi pilars (P2, P1 i PB)= 7,1085 KN x 3 =  21,3255 KN

N = 226KN + 196KN + 196KN + 21,3255KN = 639,3255 KN ≈ 640 KN

I per tant veiem que un cop reforçat el pilar:

N ≤ Rd  →  640 KN ≤ 891,733 KN      CUMPLEIX
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MÈTODE DE TETMAJER. EL PANDEIG
Al considerar el risc de pandeig, el mètode de Tetmajer  concreta unes fòrmules per quantificar la
resistència de càlcul que admet el material.

Si λ ≤ 80; σadm = 900 - 0,1005 x λ²
Si λ > 80; σadm = 1,645 x 10 / λ²

Tetmajer parteix d'un valor bastant elevat de resistència (900 kg/cm²) per lo que és de suposar que
s'haurà d'aplicar un coeficient de seguretat que englobi tots els conceptes, que raonablement podria
ser de l'ordre de μ= 2,00.

Primer buscarem l'esbeltesa λ:

λ = long pandeig / i

on la longitud de pandeig serà l'alçada del pilar ja que ens trobem davant d'una barra biarticulada, i el
radi de gir menor de la secció i és:

i = radi de gir menor de la secció =    I / A =  11.630,25 / 182,9663 =  7,972 cm
          I = moment d'inèrcia de la secció = Ƞ / 4 x (rM - rm) = 3,141592 / 4 x (12,5 - 9,9 ) = 11.630,25 cm

Ae = àrea de la secció de fosa = 182,9663 cm²

Per tant l'esbeltesa serà:

λ = long pandeig / i = 350 / 7,972 = 43,9

Així doncs la tensió a compressió que podria suportar el pilar de fosa seria:

σadm = 900 - 0,1005 x λ² = 900 - 0,1005 x 43,9² = 706,31 Kg/cm²

Aplicant un raonable coeficient de seguretat global μ de 2,00 resultaria:

Rd = (A x σadm) / μ = (182,9663 x 706,31) / 2,00 = 64615,46 Kg = 646,15 KN

N ≤ Rd  →  632 KN ≤ 646,15 KN      CUMPLEIX

6

4 4 4 4 4

1 2 . 2 _ P i l a r s  d e  f o s a

Centre d'Arts Escèniques a Reus
CAER al Vapor Vell
PRODUCCIÓ + FORMACIÓ + EXHIBICIÓ
C. Díaz, P. Biurrun, J.A. Marín, F. Guardia

Rodríguez Gavaldà, Abel      Novembre 2014


