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3.  DISSENY I CÀLCUL DE PANTALLES DE PILONS 
SECANTS 
 

Les pantalles de pilons secants són estructures de contenció constituïdes per 
pilons que s’intersequen els uns amb els altres, de manera que conformen una 
pantalla contínua. Estan constituïdes per dues classes de pilons: els pilons primaris, 
que són els intersecats i els pilons secundaris que són els que intersequen els 
anteriors. 

 
Com a estructures de contenció flexibles, les pantalles de pilons secants es 

conceben a partir de la seva pròpia execució així com a partir del posterior procés 
d’excavació del recinte considerat. En la seva concepció dins l’àmbit urbà, s’han de 
garantir les següents condicions generals: 

 
♦ Resistència estructural. 

♦ Seguretat davant l’enfonsament  o trencament del terreny. 

♦ Assentaments i moviments compatibles amb altres elements estructurals. 

♦ Moviments del terreny circumdant admissibles per a les edificacions 
properes. 

 
El disseny de les pantalles de pilons secants (i de les estructures de contenció 

de terres en general) consisteix en determinar-ne les variables geomètriques (és a dir, 
definir-ne les dimensions). En quant al càlcul, consisteix en estudiar l’estabilitat de la 
pantalla davant l’acció del terreny per, posteriorment, realitzar-ne el dimensionament 
estructural. Cal apuntar, però, que a banda de garantir l’estabilitat de la pantalla com a 
element de contenció, cal efectuar, també, tot un seguit de comprovacions 
geotècniques i d’afectació a l’entorn. Aquestes s’enumeren a continuació: 

 
♦ Estabilitat del conjunt. 

♦ Estabilitat dels elements de falcament que es disposin. 

♦ Estabilitat de la pantalla com a element de fonamentació (davant càrregues 
verticals). 

♦ Estabilitat del fons de l’excavació per trencament o sifonament. 

♦ Risc de danys a les edificacions properes. 

 
Cal assenyalar, que disseny i càlcul són dos processos interrelacionats que 

conformen un procés iteratiu, en el qual les variables geomètriques es van ajustant 
d’acord amb el càlcul fins a assolir l’equilibri de la pantalla. 

 
En aquest capítol es descriuen, en un primer apartat, les variables de disseny. 

En un segon apartat, es descriu el procediment de càlcul i en un tercer apartat, les 
comprovacions geotècniques i d’afectació a l’entorn que s’han de realitzar. Cal 
destacar, que tant els criteris del procediment de càlcul com les comprovacions a 
realitzar són extensibles al cas de pantalles contínues. 
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3.1.  VARIABLES DE DISSENY 
 
Les variables de disseny són les variables geomètriques de la pantalla que 

s’han d’establir d’acord amb el procediment de càlcul. En el cas de les pantalles de 
pilons secants, aquestes són les que es mostren a les figures 11 i 12 i, s’enumeren a 
continuació: 

 
• El solapament entre pilons primaris i secundaris (s) 

• El diàmetre dels pilons primaris (Φp)     

• El diàmetre dels pilons secundaris (Φs) 

• La longitud de clava de la pantalla (L), és a dir del tram de pantalla per sota 
del nivell final d’excavació.  

Primari

φpφs

φs > φp

s

Secundari Secundari

 
Figura 11.  Variables d’una pantalles de pilons secants a nivell secció. 

L

Pantalla de pilots secants

Nivell d`excavació final

 
Figura 12.  Longitud de clava (L). 

 
La magnitud de solapament (s) és variable en funció de la granulometria del sòl 

i de la presència d’aigua, i per tant, de la necessitat d’estanqueïtat de la pantalla. Així, 
per a terrenys permeables i en presència de nivell freàtic és imprescindible garantir un 
solapament mínim per assegurar la continuïtat de la pantalla i evitar l’entrada d’aigua. 
Una xifra orientativa d’aquest solapament mínim és 15 cm. També hi ha un valor 
màxim de solapament de 30 cm, però, per raons constructives.  

 
El diàmetre dels pilons primaris (Φp) i el dels secundaris (Φs) es fixa en funció 

de diversos factors: dels esforços que ha de resistir la pantalla, de si pilons primaris i 
secundaris tenen o no el mateix diàmetre, etc. Cal assenyalar que en el cas que 
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ambdós tipus de pilons siguin de diferent diàmetre, el dels secundaris ha de ser major 
que el dels primaris (Φs ≥ Φp). Aquesta condició es justifica més endavant.  

 
La longitud de clava (L), per la seva banda, és el paràmetre determinant per 

establir l’equilibri de la pantalla, ja que determina l’empenta passiva del terreny de 
l’intradós (contrarestant l’empenta activa de l’extradós). La longitud de clava pot estar, 
però, determinada per altres consideracions diferents a l’estructural. En presència 
d’aigua pot estar condicionada bé pel fet d’haver d’encastar la pantalla en un estrat 
impermeable o bé, haver d’augmentar la seva longitud per reduir el gradient hidràulic 
del flux (consideracions hidràuliques). 

 
A banda de les consideracions anteriors, la determinació de les variables 

esmentades està condicionada, també, pel tipus de pantalla de pilons secants. És a 
dir, segons si es tracta d’una pantalla en què només porten armadura els pilons 
secundaris (primera tipologia de pantalla de pilons secants) o bé si en porten tant 
primaris com secundaris (segona tipologia de pantalla de pilons secants). Aquest 
aspecte es desenvolupa dins l’apartat de procediment de càlcul.   

 
Cal apuntar que, les dues tipologies de pantalles de pilons secants esmentades 

corresponen a una classificació dins el grup de les pantalles resistents (hard / hard). 
L’altre grup, el de les pantalles plàstiques (hard / soft), com ja s’ha citat en el capítol 
anterior, resta fora de l’objecte d’aquesta tesina. 

3.2.  PROCEDIMENT DE CÀLCUL  
 
El procés de càlcul de les pantalles de pilons secants, com a estructures de 

contenció, consisteix en estudiar l’equilibri de la pantalla davant les empentes del 
terreny, obtenint-ne les sol·licitacions que actuen sobre ella per realitzar, 
posteriorment, el seu dimensionament. 

 
El procediment parteix d’unes variables geomètriques inicials (apartat 3.1) a 

partir de les quals es realitza el càlcul i es comprova si s’assoleix l’equilibri de la 
pantalla. En cas afirmatiu s’estableixen les variables adoptades com a variables de 
disseny i en cas negatiu, es repeteix el procediment canviant alguna de les variables 
inicials. Cal assenyalar que, per garantir una reserva de seguretat (de l’ordre del 20 o 
40 %) davant el bolcament o lliscament de la pantalla s’ha d’adoptar un valor de la 
longitud de clava de 1.2-1.4 vegades el valor de la longitud de clava estricta (aquesta 
és la necessària perquè la pantalla estigui en equilibri). 

 
Per estudiar l’estabilitat de les pantalles davant les empentes del terreny, hi ha 

diferents mètodes de càlcul, els quals es poden agrupar en les següents modalitats: 
 

• Mètodes d’equilibri límit: mètode de Blum [1], mètode “europeu” o del suport 
fix [2], mètode “americà” o del suport lliure [3], etc. 

• Mètodes semiempírics: Normes Daneses [4], Tschebotariof [5], Rowe [6], 
Peck [7]. 

• Mètodes d’elements finits. 

• Mètodes del coeficient de balast. 
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El primer grup de mètodes (d’equilibri límit) és la modalitat més simple i es 
caracteritza perquè considera que l’empenta de terres sobre la pantalla és 
independent de la seva deformació. Es diferencien el mètode de Blum, per a pantalles 
en volada, el mètode “europeu” i el mètode “americà” per a pantalles amb un nivell de 
recolzament, amb extrem lliure i extrem encastat, respectivament. 

 
El segon grup, constituït pels mètodes semiempírics, parteix dels anteriors 

incorporant, però, modificacions empíriques basades en assaigs a model, assaigs a 
escala natural o bé en la experiència. 

 
 Per la seva banda, el tercer grup, format pels mètodes d’elements finits, 

discretitza el comportament del terreny segons models elàstics, elastoplàstics, etc. 
mitjançant programes d’elements o diferències finites. Aquest darrer grup és, en 
principi, més aproximat que els dos anteriors, no obstant, requereix una investigació 
del terreny molt més detallada. 

 
Finalment, el quart grup de mètodes, els dels coeficient de balast, constitueixen 

una de les modalitats més esteses a Espanya. Aquest mètode, que simula les 
pantalles mitjançant bigues elàstiques, assimilant el terreny a una sèrie de motlles 
(model de Winkler [8]), parteix de la suposició que les empentes varien linealment amb 
el desplaçament de la pantalla, des de la posició de repòs inicial fins als valors de 
plastificació corresponents als valors de l’empenta activa o passiva. Així, compatibilitza 
l’empenta horitzontal del terreny sobre el mur pantalla, σh, amb el desplaçament 
necessari, δ, per a mobilitzar-la. El factor de proporcionalitat entre ambdós és el 
coeficient de balast, Kh, que representa la rigidesa del terreny en un punt. 
 

 δσσ hoh K±=  (1) 
 
Si el nivell de deformacions és el suficient per assolir la plastificació del terreny, 

es mobilitzarà un estat límit d’empentes sobre el mur pantalla, de tipus actiu a 
l’extradós i de tipus passiu a l’intradós (a la part de la pantalla situada sota el nivell 
d’excavació). 

 ahVaaha KKK ===≥ σσσδδ  (2) 
 phVpphp KKK ===≥ σσσδδ  (3) 

 
On: σo és l’empenta horitzontal al repòs, δa i δp són els desplaçaments límits 

actiu i passiu, Ka i Kp els coeficients d’empenta activa i passiva i, σV la tensió vertical. 
 
La llei tensodeformacional que modelitza el comportament elastoplàstic de la 

interacció sòl-estructura segueix l’esquema de la figura 13. Cal apuntar que la 
modelització de la interacció sòl-estructura és fonamental ja que determinarà la 
rigidesa relativa de la pantalla respecte al terreny. 
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δ − desplaçaments

σp − Empenta passiva

σh − tensions

σa − Empenta activa

σo − Empenta al repòs

δpδoδa

ϑ tg ϑ = Kh

 
Figura 13.  Llei tensodeformacional del sistema sòl-estructura. 

 
Per calcular els coeficients d’empenta hi ha diferents opcions. Usualment, però, 

s’utilitza la teoria de Coulomb [9] per al cas actiu, i la teoria de Rankine [10] o els 
diagrames de Caquot-Kerisel [11] per al cas passiu. 

 
Un cop escollit el mètode de càlcul, s’han de definir les accions, condicions de 

contorn així com els condicionats del propi entorn urbà, ja que en determinaran tant el 
càlcul com les fases d’execució de la pantalla. En termes generals, el procés de càlcul 
es compon de sis passos. 

 
El primer pas consisteix en determinar la caracterització geotècnica del terreny: 

fixar-ne les unitats litològiques i establir els paràmetres geotècnics que són necessaris 
per al càlcul: 
 

• Pes específic del terreny (γ) 

• Angle de fregament intern (Φ) 

• Cohesió (c) 

• Mòdul de deformació del terreny (ES) 

• Coeficient de balast (Kh): només en el cas dels mètodes del coeficient de 
balast    

L’elecció dels anteriors paràmetres és un dels punts crítics del procés ja que 
condicionarà la fiabilitat del resultat, sobretot en quant a la cohesió, el mòdul de 
deformació i el coeficient de balast. Aquest darrer és un paràmetre difícil d’estimar i 
s’obté a partir d’assaigs de placa de càrrega. 

 
El segon pas consisteix en incorporar les càrregues exteriors, corresponents a 

edificacions properes o a càrregues permanents de terra, que actuen sobre la pantalla. 
Aquestes produeixen empentes addicionals sobre la pantalla. 

 
♦ En el cas d’una sobrecàrrega uniforme aquesta es modelitza a partir d’una 

capa de terreny de densitat equivalent.  

♦ En els altres casos (càrrega en faixa, càrrega puntual, etc.) s’obtenen 
solucions aproximades a partir de l’elasticitat, de la plasticitat o de regles 
empíriques [12].   
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Un cop determinades les accions sobre la pantalla, el tercer pas consisteix en 
definir les condicions de contorn: establir les condicions dels extrems i dels nivells de 
recolzaments que es disposin. 
 

• El cap de la pantalla. En zona urbana és usual recolzar els forjats sobre la 
pantalla. En cas que sigui necessari es pot optar, però, per l’encastament. 

• El peu de la pantalla. Es considera articulat al terreny ja que el seu 
desplaçament es veurà impedit pel fregament que es produeix a la base de 
la pantalla per l’efecte del seu propi pes i la component vertical 
d’ancoratges o forjats (en el cas de la seva existència). 

• Els nivells de recolzament. Els sistemes usuals són els ancoratges, 
apuntalaments metàl·lics o forjats, els quals s’introdueixen limitant el 
moviment de les pantalles en el nivell considerat en funció de les condicions 
de rigidesa del recolzament. Els ancoratges es poden utilitzar com a 
falcament provisional o definitiu (tot i que el primer cas és més habitual), els 
apuntalaments com a recolzament provisional i els forjats, en estat definitiu. 
Una altra solució de tipus temporal és deixar bermes de terra exercint de 
contrafort passiu. Cal destacar que, l’espaiament entre nivells de 
recolzaments (horitzontalment i verticalment) varia de 3 a 6 m. La figura 14 
mostra els diferents tipus de recolzaments esmentats.  

  
a) Ancoratges b) Apuntalaments 

  
c) Forjats d) Bermes 

Figura 14.  Diferents tipus de recolzaments. 
 
A continuació, cal introduir els condicionants que estableix l’entorn urbà. Es 

tracta (quart pas) de fixar els desplaçaments horitzontals màxims de la pantalla, amb 
l’objectiu de minimitzar els moviments (tant horitzontals com verticals) del terreny 
adjacent a les pantalles. Aquest quart pas constitueix un pas determinant per fixar el 
grau d’afectació a les edificacions properes. La figura 15 mostra les deformades 
típiques de pantalles amb els corresponents assentaments del terreny adjacent: la 
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deformada convexa és pròpia de les pantalles en volada i la còncava, de les pantalles 
amb recolzament al cap.  

 
ΔH

ΔV

H

a) En mènsula

b) Amb recolzament al cap

ΔH

ΔV

H

 
Figura 15.  Deformades típiques de pantalles. 

 
Diversos autors han presentat propostes per limitar els moviments de les 

pantalles. És el cas de Clough i 0’Rourke [13], que plantegen el següent: 
 

• Fletxes horitzontals δh  < 0,2 % ·H (sent H l’alçada excavada). 

• Assentaments màxims en superfície δv  < 0,15 %· H. 

Cal tenir present, però, que en el cas d’argiles toves les deformacions poden 
ser majors que les anteriors i que en el cas d’argiles dures poden ser menors. Aquest 
darrer cas es mostra a l’inventari realitzat per Thompson (1991). La figura 16 mostra 
els assentaments en superfície a l’extradós de pantalles en argiles dures obtingut per 
Thompson. 
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Figura 16.  Assentaments en superfície en argiles dures (Thompson,1991). 

 
Per limitar els moviments d’una pantalla, s’intenta en primer lloc assolir-ho 

mitjançant una disposició adequada dels nivells de recolzaments. En els casos en què 
no sigui possible (ja sigui per la necessitat de deixar grans vànols lliures de la pantalla 
o per altres motius) es pot recórrer a pantalles de gran rigidesa o efectuar tractaments 
del terreny per reduir les empentes (injeccions o jet-grouting) o bé executar barreres 
de pilons o micropilons per prevenir els moviments dels edificis. A la pràctica habitual 
el desplaçament horitzontal del cap de les pantalles es limita a un valor màxim de 1/2“ 
(12.70 mm) a les zones de mitgera i de 3/4“ (19.05 mm) a les altres zones. 

 
Un cop determinades les accions externes, les condicions de contorn i els 

moviments admissibles, el següent pas (cinquè pas) és establir les diferents fases 
d’execució, tenint en compte les profunditats d’excavació i els diferents nivells de 
recolzaments creats per ancoratges, apuntalaments, bermes de terra o forjats de 
l’estructura definitiva. D’aquesta manera es calculen diferents tipologies de pantalla 
corresponents a les diferents fases definides i s’obtenen les lleis d’empentes, 
d’esforços i deformacions, a partir de les quals es dimensiona l’armat (sisè pas) de la 
pantalla (en el cas d’Espanya segons la “Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE-
98).  

 
Com ja s’ha esmentat a l’apartat anterior, hi ha dues tipologies de pantalles de 

pilons secants. Ambdues segueixen el procediment de càlcul descrit en aquest apartat 
per garantir la seva estabilitat. No obstant, difereixen en la seva forma de resistir les 
empentes del terreny, la qual cosa afecta al seu comportament global i al seu 
dimensionament estructural. A continuació es tracten per separat ambdues tipologies. 
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3.2.1.  Primera tipologia de pantalla de pilons secants 
 
La primera tipologia és aquella en què els pilons secundaris són de formigó 

armat i els pilons primaris de morter o de formigó en massa, sense element resistent a 
flexió. Un exemple d’aquest tipus de pantalles n’és l’executada recentment en un 
aparcament subterrani a Santiago de Compostela (2003), amb pilons primaris de 
morter i secundaris de formigó armat, tots ells de diàmetre 650 mm (figura 17). 

 

 
Figura 17.  Primera tipologia de pantalla de pilons secants. 

 
El fet que aquest tipus de pantalles estiguin constituïdes per dos tipus 

d’elements diferents (en quant a resistència a flexió) comporta que la distribució dels 
esforços no sigui uniforme. Així, l’empenta de terres que actua sobre els pilons de la 
pantalla es distribueix produint-se un efecte arc en el terreny, de manera que la major 
part de l’empenta recau sobre els pilons secundaris (armats). La distància entre cares 
de pilons secundaris adjacents pot ser variable, no obstant, per afavorir que es 
produeixi l’efecte arc en el terreny aquesta distància ha de ser menor que una certa 
magnitud (aproximadament de 70 cm). D’aquesta manera, el diàmetre dels pilons 
primaris pot ser igual o menor que el dels pilons secundaris, Φp ≤ Φs (no a l’inrevés ja 
que sinó no s’afavoriria l’efecte arc del terreny).  

 
Així doncs, l’equilibri a flexió s’assoleix de manera que els pilons secundaris 

suporten gran part de l’esforç (de flexió) que es produeix sobre la pantalla mentre que 
els pilons primaris (de formigó en massa o de morter) contribueixen en una petita 
proporció a suportar la flexió. Cal destacar que, habitualment, aquesta petita 
contribució (dels primaris) es menysprea, considerant, per al càlcul, només els pilons 
secundaris. D’aquesta manera, els pilons secundaris, que sí que porten element 
resistent a flexió, van normalment fortament armats. Tenint en compte el 
comportament a flexió esmentat, l’estabilitat o equilibri de la pantalla s’estudia segons 
el procés de càlcul descrit.   

 
Cal apuntar també que, la distribució d’empentes del terreny sobre els pilons de 

la pantalla ve determinada per les variables de disseny de la pantalla: el solapament 
(s), el diàmetre dels pilons primaris (Φp), el diàmetre dels secundaris (Φs) i la longitud 
de clava (L). 
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Respecte a les tres primeres, es pot establir que, augmentant la magnitud de 
solapament i reduint al mateix temps el diàmetre dels pilons primaris, la distància entre 
pilons secundaris és menor i en conseqüència, també són menors l’esforç de flexió 
que cadascun d’ells ha de suportar i l’armadura a flexió necessària. A partir d’aquí 
s’estableixen dues opcions per fixar el diàmetre dels pilons secundaris: un diàmetre 
major amb l’avantatge de requerir un nombre menor de pilons o bé un diàmetre menor 
amb l’inconvenient d’haver d’executar un nombre major de pilons. Des del punt de 
vista de l’estanquitat de la pantalla és preferible la configuració que disposi de menys 
juntes.  

 
Pel que fa a la clava (L) de la pantalla, aquesta és la variable més determinant 

davant les empentes del terreny. Cal destacar que, la seva longitud pot ser diferent en 
els pilons primaris i els secundaris, essent en els pilons secundaris la necessària per  
aconseguir l’equilibri de la pantalla i en els pilons primaris, fixada no tant per raons 
estructurals com per raons d’estanqueïtat. Aquest fet radica en què, fonamentalment, 
l’esforç de flexió és resistit pels pilons secundaris. Aquest és el cas que s’ha adoptat 
en la construcció d’una de les seus del Banc Internacional, ubicada a Munich 
(Alemanya), en què els pilons primaris es van encastar en roca sense arribar al fons 
de l’excavació mentre que els secundaris van assolir els 31.50 m (figura 18). 

 

 
Figura 18.  Pantalla de pilons secants a Munich (Alemanya).  

 
La distribució d’empentes del terreny sobre els pilons de la pantalla esmentada 

introdueix, però, altres consideracions a tenir en compte. D’una banda, respecte als 
desplaçaments de la pantalla, que són funció de la deformabilitat relativa del sistema 
sòl-pantalla, és molt important assegurar el comportament global de la pantalla al llarg 
de la seva longitud. Aquest comportament s’aconsegueix mitjançant la biga de lligat 
superior i els diferents nivells de recolzaments que es disposin, de manera que els 
pilons primaris experimentin moviments horitzontals similars als dels pilons secundaris 
i s’evitin possibles moviments diferencials entre pilons adjacents (aquests poden tenir 
un efecte negatiu en la impermeabilitat de la pantalla). Així doncs, cal lligar o ancorar 
els pilons en diferents alçades al llarg de la seva longitud. Normalment els ancoratges 
que es disposen són de caràcter provisional deixant que siguin altres elements 
estructurals els que exerceixin d’elements de falcament en l’estat definitiu.  

 
D’altra banda, pel que fa a la fissuració, cal tenir present que els pilons primaris 

estan sotmesos, en estat de servei, a un esforç de flexió, major o menor en funció de 
la mobilització de l’efecte arc i del moment flector que recaigui en ells, que, en 
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qualsevol cas, és superior al de fissuració. En conseqüència apareixen fissures en 
bona part de la seva longitud degut a l’escassa resistència a tracció del formigó en 
massa o del morter. No obstant, aquesta fissuració estesa en els pilons primaris no 
afectarà a la durabilitat de la pantalla durant la seva vida de servei, ja que al no haver-
hi armadura no hi ha perill de corrosió de les mateixes. En pantalles en volada, les 
fissures apareixeran a la cara del extradós i per tant, no es veuran i, en pantalles amb 
nivells de recolzaments, les fissures apareixeran en ambdues cares. Contràriament, 
als pilons secundaris, la fissuració és controlada, limitant-ne l’ample de fissura per 
raons de durabilitat, funcionalitat i estètica.  

 
A partir de l’equilibri de la pantalla davant l’acció del terreny i de càrregues 

externes s’obtenen les sol·licitacions que actuen sobre d’ella, mitjançant les quals es 
pot realitzar, el dimensionament de l’armat de la pantalla. Com a estructura de formigó 
armat, el dimensionament s’ha d’efectuar de manera que es verifiquin els estats límits 
últims (esgotament per sol·licitacions normals, per tallant, etc.) i de servei (fissuració i 
deformació). Els criteris generals que es segueixen són els següents: 

 
♦ L’armat vertical de flexió que es col·loca als pilons secundaris pot ser en 

forma de barres o bé mitjançant perfils metàl·lics. En el cas que sigui en 
forma de barres, és normalment simètrica i es disposa en tota la longitud 
del piló que sigui necessària evitant la disposició d’armadura de reforç. 

♦ L’armat horitzontal té la funció de resistir els esforços tallants (aquests 
poden assolir valors elevats en els punts de la pantalla amb apuntalaments 
o ancoratges) i d’aguantar l’armat vertical. Pot estar constituït per estreps 
circulars o bé per armat en espiral.  

♦ Per donar rigidesa a la gàbia d’armat habitualment no és necessari disposar 
d’armadura de rigidització. És suficient efectuar diferents punts de 
soldadura al llarg de la gàbia d’armat. 

♦ Tant l’armat vertical com l’horitzontal s’han de disposar de manera que es 
respectin les separacions entre armadures i les quanties mínimes 
especificades per la EHE. 

 
Respecte als materials que constitueixen aquest tipus de pantalles, cal 

destacar que l’elecció del material dels pilons primaris és fonamental ja que afectarà 
tant a l’eficiència de la perforació com a la qualitat final de l’execució. S’han de definir, 
així, les seves característiques tenint en compte l’execució dels secundaris i els equips 
de perforació que s’utilitzaran. Aquest aspecte es desenvolupa al capítol 4 (execució 
de pantalles de pilons secants). 

3.2.2.  Segona tipologia de pantalla de pilons secants  
 
La segona tipologia de pantalles de pilons secants és aquella en què tant els 

pilons secundaris com els primaris porten armadura a flexió. Aquest cas correspon a 
les primeres pantalles de pilons secants realitzades, tot i que encara es construeixen a 
l’actualitat. La seva concepció radica en el fet que originàriament les pantalles de 
pilons secants s’executaven amb un mateix diàmetre tant per a pilons primaris com per 
a secundaris (aquest era principalment de 1180 mm). 

 
El fet que inicialment els pilons primaris tinguessin el mateix diàmetre que els 

secundaris i que aquest fos gran (1180 mm) i, juntament amb una magnitud de 
solapament reduïda ocasionava que la distància entre cares de pilons secundaris fos 
considerable. En el cas de la pantalla de pilons secants de Bell Common Tunnel 
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(1984) a Anglaterra, en què tots els pilons eren de 1180 mm i el solapament entre ells 
de 100 mm, la distància entre extrems de pilons secundaris era de 980 mm (figura 19). 
Aquesta configuració no era favorable perquè es produís l’efecte arc en el terreny i 
gran part de la sol·licitació de flexió es distribuís sobre els pilons secundaris. Això 
ocasionava que s’optés per armar tots els pilons, primaris i secundaris.   

 

 
Figura 19.  Pantalla de pilons secants de Bell Common Tunnel. 

 
Posteriorment es va ampliar el rang de diàmetres i es van començar a  realitzar 

pantalles de pilons secants amb diàmetres diferents per a pilons secundaris i primaris. 
Aquest fet possibilitava reduir la distància entre cares de pilons secundaris, afavorint 
que es produís l’efecte arc en el terreny. D’aquesta manera sorgia la possibilitat 
d’armar només els pilons secundaris. 

 
En aquesta segona tipologia de pantalles de pilons secants l’empenta de terres 

es distribueix de manera uniforme sobre tots els pilons, tant primaris com secundaris, 
ja que tots ells disposen d’element resistent a flexió.  Així, per al càlcul dels pilons 
s’han de considerar les empentes del terreny que actuen sobre cadascun d’ells i 
procedir segons el procés de càlcul descrit.   

 
La distribució d’empentes del terreny sobre els pilons de la pantalla ve 

determinada, com en el cas anterior, per les variables de disseny de la pantalla. No 
obstant, en aquest cas, no es requereix una configuració que afavoreixi l’efecte arc en 
el terreny, ja que tots els pilons presenten resistència a flexió. Per aquest motiu, la 
configuració habitual d’aquest tipus de pantalles és amb un mateix diàmetre per a 
pilons primaris i secundaris. Les seccions de càlcul són una secció circular per als 
pilons secundaris i una secció rectangular equivalent per als pilons primaris [14], per 
salvar els solapaments als extrems dels pilons primaris, tal com es mostra a la figura 
20. 
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PrimariSecundari
Columna circular

Perimetre de la secció rectangular 
equivalent, ample bf, cantell df.

A1
A2

bf

df

Diàmetre nominal 
del pilot

 A1 = 2 x A2.

On A1 és l´àrea entre la corda i el cercle i A2 és l´àrea fora del cercle

Àrea bruta de formigó equivalent (del pilot primari), Ac = bf x df.

 
Figura 20.  Obtenció de l’àrea rectangular equivalent del piló primari. 

 
La clava de la pantalla (L) és, com en el cas anterior, la variable més 

determinant davant les empentes del terreny. En aquest cas, també, es pot estudiar la 
possibilitat que la longitud dels pilons primaris sigui inferior a la dels secundaris.  

 
D’una banda, respecte a la deformabilitat de la pantalla, ambdós tipus de pilons 

(primaris i secundaris) tenen, teòricament, un comportament més similar ja que 
ambdós disposen d’element resistent a flexió. De totes maneres, cal tenir en compte, 
igual que per a la primera tipologia, els possibles moviments diferencials entre pilons 
adjacents ja que poden tenir un efecte negatiu en la impermeabilitat de la pantalla. 
S’ha d’assegurar, en tot moment, el comportament global de la pantalla. D’altra banda, 
pel que fa a la fissuració que es produeix, aquesta ha de ser reduïda i controlada en 
tots els pilons, tant primaris com secundaris, amb un ample de fissura màxim, segons 
l’ambient d’exposició.  

 
Com en el cas anterior, a partir de l’equilibri de la pantalla s’obtenen els 

esforços i deformacions que actuen sobre d’ella, mitjançant els quals s’efectua el 
dimensionament de l’armat de la pantalla. Aquest ha d’assegurar, també, els estats 
límits últims i de servei. Els criteris generals per al dimensionament de l’armadura, en 
aquest cas, són els següents: 

 
♦ Els elements resistents a flexió que es projectin poden ser perfils metàl·lics 

o bé barres. En aquest darrer cas, les barres es disposen en forma de 
cercle en els pilons secundaris i en forma de rectangle o quadrat en els 
pilons primaris (per salvar els solapaments als extrems dels pilons 
primaris). Les barres es col·loquen, normalment, de forma simètrica en tota 
la longitud del piló que sigui necessària evitant, així, haver de col·locar 
armadura de reforç.  

♦ En el cas de disposar l’armat vertical en forma de barres, l’armat horitzontal 
està constituït per estreps circulars o en forma de espiral en els pilons 
secundaris i en forma d’estreps rectangulars o quadrats, en els pilons 
primaris, donant, així, rigidesa a l’armat vertical mitjançant diferents punts 
de soldadura al llarg de la gàbia d’armat.  
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♦ En el cas de disposar l’armat vertical en forma de perfils metàl·lics,  no es 
col·loca armat horitzontal.  

♦ Tant l’armat vertical com l’horitzontal s’han de disposar de manera que es 
respectin les separacions entre armadures i les quanties mínimes 
especificades per la EHE. 

 
Pel que fa als materials que constitueixen aquest tipus de pantalles, tant a els 

pilons primaris com als secundaris es tracta de formigó armat (estructural). No obstant, 
per a raons constructives ambdós tipus requereixen diferents especificacions. Aquest 
aspecte es tracta amb més detall al capítol 4.  

 
A banda de les dues tipologies de pantalles de pilons secants descrites cal citar 

un cas especial de pantalla de pilons secants. Es tracta del cas d’una pantalla amb 
forma circular en què els pilons que la integren treballen, gràcies a la forma del recinte, 
principalment a compressió. Un exemple d’aquest cas n’és el pou d’atac per a 
l’emissari submarí de Aboño, a la província de Gijón, formada per pilons primaris de 
morter i pilons secundaris de formigó armat, ambdós amb diàmetres de 1.5 m i amb 
solapaments de 28 cm. Aquesta pantalla, amb la doble funció d’impermeabilitzar el 
recinte i de suportar les empentes del terreny (per a una excavació final de 17 m) no 
comptava amb nivells de recolzaments intermedis (figura 21). 

 

 
Figura 21.  Pantalla de pilons secants durant l’execució del buidat. 
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3.3.  COMPROVACIONS GEOTÈCNIQUES  I D’AFECTACIÓ 
A L’ENTORN 

 
Els murs pantalla i les pantalles de pilons secants en particular,  comporten una 

sèrie de comprovacions de tipus geotècnic i d’afectació a l’entorn amb la doble finalitat 
de garantir l’estabilitat del sistema format per la pròpia pantalla, el terreny i possibles 
nivells de recolzament i per evitar o controlar els possibles danys a l’entorn urbà. A 
continuació es descriuen les comprovacions que cal realitzar.  

3.3.1.  Estabilitat del conjunt 
 
En primer lloc s’ha de garantir l’estabilitat del conjunt format per la pantalla, el 

terreny i els ancoratges o apuntalaments que es disposin, assegurant que el terreny de 
l’extradós no trenca. Existeixen diverses versions sobre la superfície teòrica de 
trencament: algunes proposen una superfície de trencament plana i altres, una 
superfície de trencament circular (figura 21). 

 

 
a) Criteri tradicional per a la ubicació dels 

ancoratges 

 

 
b) Possible trencament circular englobant els 

ancoratges 
Figura 22.  Possibles superfícies teòriques de trencament. 
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3.3.2.  Estabilitat com a element de fonamentació 
 

En segon lloc, s’han de considerar les càrregues verticals que rep la pantalla. 
En aquest sentit s’ha de verificar l’estabilitat de la pantalla com a element de 
fonamentació, comprovant que la càrrega vertical que actua sobre la pantalla és 
inferior a la resistència que ofereix el terreny a la penetració del peu de la pantalla i al 
lliscament del fust de la mateixa. Així, segons indica la NTE “Acondicionamiento del 
Terreno” en el capítol de “Pantalles”: 
 

 
( )

3
FRV +

≤  (4) 

 
On:  V és la càrrega vertical que actua sobre el mur pantalla, R és la resistència 

per punta i  F és la resistència per fust (el factor de seguretat adoptat en aquest cas és 
de 3). Les resistència per punta (R) i per fust (F) vénen determinades per les següents 
expressions:  

 
 PAqR ⋅=  (5) 
 SAfF ⋅=  (6) 
 
On: q i f són les resistències unitàries per punta i per fust i, AP i AS són les àrees 

de la punta i lateral del piló, respectivament. 
 
Els valors de q i f varien en funció del tipus de terreny. Segons [15] les 

resistències unitàries per punta (q) i per fust (f) es poden calcular mitjançant diferents 
expressions. 

 
• En sòls sense cohesió (sorres): 

  
 qNDq ⋅⋅= 'γ  (7) 

  
On: γ’ és el pes unitari efectiu del sòl, D és la profunditat de la punta del piló i 
Nq el factor de capacitat portant (aquest depèn de l’angle de fricció, φ, veure 
bibliografia especialitzada [15]). 

 
 δσ tan' ⋅⋅= VKf  (8) 
 

On: K és el coeficient de pressió lateral de terres (depèn del tipus de terreny), 
σ’V  és la tensió vertical efectiva del sòl i δ és l’angle de fricció entre piló i sòl , 
que depèn del tipus de material que constitueix el piló (per a formigó és de 
l’ordre de 0.90·φ – 1.00 ·φ).  

 
• En el cas de sòls cohesius (argiles): 

  
 cq ⋅= 9  (9) 

  
On c és la resistència a tallant no drenada de l’argila.  
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 aCf =  (10) 
 cCa ⋅= α  (11) 

  
On: Ca és l’adhesió entre argila i piló i, α  és un factor d’adhesió [15]. 

• En el cas de sòls intermedis (és a dir, sòls que no siguin estrictament 
cohesius ni tampoc sorres), q i f  s’obtenen superposant els dos casos 
anteriors. 

Cal apuntar que la resistència per fust, F, que ofereix el terreny, considerant 
l’estat definitiu, es dóna estrictament a les dues cares de la part encastada de la 
pantalla i a la cara de l’extradós de la part no encastada, segons com es mostra a la 
figura 23.  

 

Tram de pantalla 
encastada (2 cares)

Tram de pantalla 
per sobre el nivell 

d`excavació
(1 cara)

Nivell d`excavació final

Element de pantalla

 
Figura 23.  Distribució de la resistència per fust. 

 
No obstant, cal tenir present el fenomen de la fricció negativa, que consisteix en 

una inversió del moviment relatiu sòl-pantalla que condueix a un canvi de signe del 
fregament entre ambdues superfícies (sòl i pantalla). Aquest fenomen es pot produir si, 
posteriorment a l’execució d’un mur pantalla es provoca la consolidació del terreny i en 
conseqüència, es produeix un assentament notable de la superfície del terreny. 
Algunes mesures per combatre aquest fenomen són la lubricació del fust del mur 
pantalla o en el cas de pantalles de pilons, la utilització de pilons amb el peu eixamplat.  
No obstant, per quedar del costat de la seguretat es poden considerar només les dues 
cares de la part encastada de la pantalla, prescindint de la cara de l’extradós de la part 
no encastada.   

 
Cal assenyalar, també, que en el cas de les pantalles de pilons secants cal 

tenir en compte, a més a més, una reserva de resistència que prové de la fricció que 
s’estableix entre els formigons de pilons adjacents. Per poder quantificar el valor 
d’aquesta fricció es procedeix a partir de la resistència per esforç rasant en juntes 
entre formigons. Així, atenent a l’article 47.2 de la EHE, la tensió rasant última τu ve 
determinada per la següent expressió: 
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 ( ) cddcdy
st

dctu fsenf
ps

A
f ⋅<⋅++⋅⋅⋅

⋅
+⋅= 25.0cos ,,, σμααμβτ α  (12) 

 
on: 
  

cdf  és la resistència de càlcul a compressió del formigó més dèbil de la 
junta, 

stA  és la secció de les barres d’acer que cusen la junta (en aquest cas 
zero), 
s  és la separació de les barres de cosit (zero), 
p és la superfície de contacte per unitat de longitud, 

dyf ,α  és la resistència de càlcul de les armadures transversals en N/mm2. 
α  és l’angle format per les barres de cosit amb el pla de la junta, 

cdσ  és la tensió externa de càlcul normal al pla de la junta i 

dctf ,  és la resistència de càlcul a tracció del formigó més dèbil de la junta. 

dctf , s’obté de la següent expressió: 

 
c

kct
dct

f
f

γ
,

, =  (13) 

 

on 3 2
, ·21,0 ckkct ff = (en N/mm2) segons l’article 39.1 de la EHE i els valors 

de β i μ adopten diferents valors en funció del tipus de superfície (taula 1). 
 

Tipus de superfície 
Coeficients 

Rugositat baixa Rugositat alta 

β 0.2 0.4 

μ 0.6 0.9 

Taula 1.  Valors dels coeficients β i μ en funció del tipus de superfície. 
 
Per a juntes entre formigons col·locats en dues fases, com és el cas del formigó 

dels pilons primaris i el dels secundaris, la classificació de la superfície s’aplica a la 
dels pilons secundaris ja que aquests s’executen en una segona fase, després dels 
primaris.  

 
Així, suposant una superfície de rugositat baixa (adoptant un valor de 0.2 per a 

β) i per a una resistència característica, fck, als pilons primaris de 20 N/mm2 la tensió 
rasant última (τu) és de 2.06  Kg/cm2 (20.6 t/m2). Disminuint fck a 10 N/mm2, la tensió 
rasant última es redueix a 1.3 Kg/cm2 (13 t/m2). Cal tenir present, però, que els valors 
anteriors es veuen afectats per la presència de materials que es poden interposar 
entre les superfícies dels pilons primaris i secundaris, com poden ser partícules de 
terreny, aigua, etc. 

 
Comparant els valors obtinguts per la tensió rasant última amb valors 

orientatius de la resistència unitària per fust, f, s’obté que la fricció que s’estableix 
entre formigons no és gens menyspreable. Així, segons indica la NTE 
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“Acondicionamiento del Terreno” en el capítol de “Pantalles”, la resistència unitària per 
fust, f, en (t/m2) pot adoptar diferents valors en funció del tipus de terreny. 

 
• Per a terrenys granulars amb graves, f  pot prendre els valors que es 

mostren a la taula 2 (valors corresponents a la fricció d’una cara de la 
pantalla amb el terreny). 

 

Tipus de graves 
Resistència unitària per fust (f) 

en t/m2 

Netes GW o GP 10.00 

Sorrenques GS 7.50 
Argiloses o llimoses  

GC o GM 5.00 

Taula 2.  Valors de f per a terrenys granulars amb graves. 
 
• Per a terrenys granulars amb sorres, f pot adoptar diferents valors en funció 

dels valors mitjos de la resistència de punta a la penetració estàtica, Rp o 
del nombre de cops a l’assaig estàndard de penetració dinàmica, N, segons 
es mostra a la taula 3 (valors corresponents a la fricció d’una cara de la 
pantalla amb el terreny). 

 
Rp 

 en Kp/cm2 N 
Resistència unitària per fust (f) 

en t/m2 

20 5 3.00 

30 7 3.75 

40 10 4.10 

60 14 5.10 

80 18 6.00 

100 22 6.90 

120 26 7.70 

140 30 8.50 

160 34 9.10 

180 37 9.60 

200 40 10.00 

Taula 3.  Valors de f per a terrenys granulars amb sorres. 
 
• Per a terrenys cohesius, els valors de f varien en funció dels valors mitjos 

de la resistència a compressió simple, Ru, o de la resistència de punta a la 
penetració estàtica, Rp, segons es mostra a la taula 4 (valors corresponents 
a la fricció d’una cara de la pantalla amb el terreny). 
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Ru  

en Kp/cm2 
Rp  

en Kp/cm2 
Resistència unitària per fust (f) 

en t/m2 

0.10 0.75 0.50 

0.20 1.50 1.00 

0.30 2.25 1.50 

0.40 3.00 1.90 

0.50 4.00 2.30 

0.75 6.00 3.00 

1.00 7.50 3.45 

1.25 9.50 3.80 

1.50 12.00 4.45 

2.00 15.00 4.50 

2.50 18.50 4.85 

3.00 22.50 5.20 

4.00 30.00 6.00 

5.00 37.00 6.60 

7.50 56.00 8.30 

≥10.00 75.00 10.00 

Taula 4.  Valors de f per a terrenys cohesius. 
 
Reduint fins a un 50 % els valors obtinguts de la tensió rasant última, per 

considerar la interposició de materials entre les superfícies de pilons primaris i 
secundaris, s’obté un valor de 10.08 t/m2 per a una resistència característica de 20 
N/mm2 i de 6.5 t/m2 per a un formigó de 10 N/mm2 (fck). Aquests són de l’ordre dels 
valors que pren la resistència unitària per fust a les taules anteriors i per tant, 
constitueixen una reserva de resistència de cara a les càrregues verticals que hagi de 
suportar una pantalla de pilons secants. 

 
La taula 5 resumeix la comparació entre els valors de tensió rasant última 

obtinguts i els valors de la resistència unitària per fust.  
 

Resistència 
característica 
del formigó, 
fck, en MPa 

Tensió 
rasant 

última,  τu, 
en t/m2 

50 % Tensió 
rasant última,  
τu, en t/m2 

Resistència 
unitària per 
fust, f, en 

t/m2 

10 13 6.5 0.5-10.00 

20 20.16 10.08 0.5-10.00 

Taula 5.  Resum de la comparació entre valors de tensió rasant i resistència per fust. 

3.3.3.  Estabilitat del fons de l’excavació 
 

En tercer lloc, s’ha de comprovar l’estabilitat del fons de l’excavació per 
trencament o sifonament del terreny, quan l’excavació es realitza en sòls permeables i 
per sota del nivell freàtic. Per evitar que es produeixi el sifonament i que el terreny es 
converteixi en un líquid es pot augmentar la clava de la pantalla fins a arribar a un 
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estrat de terreny impermeable. En el cas que no existeixi cap estrat impermeable, 
també cal augmentar la clava amb l’objectiu de reduir el gradient hidràulic del flux 
d’aigua, i . La seguretat davant el sifonament s’estudia minorant el gradient crític del 
terreny, cri , per un factor, 2=Rγ . 

 

 
R

cr
r

i
i

γ
≤  (14) 

3.3.4.  Risc de danys a les edificacions properes 
 

En quart lloc, s’ha d’avaluar el risc de danys a les edificacions properes com a 
conseqüència de les deformacions horitzontals que experimenta la pantalla. Aquestes 
originen assentaments del terreny adjacent que poden ocasionar des de l’aparició de 
fissures fins a danys estructurals més greus en els edificis propers. 

 
Existeixen diferents criteris de perillositat per avaluar els danys a edificis. 

Alguns dels més utilitzats són els criteris de distorsió angular (assentament diferencial 
referit a la distància entre punts, Ls /Δ ). El valor límit de prevenció que s’adopta és de 
l’ordre: 

 
 1000/1/ <Δ Ls  (15) 

 

Cal destacar, també, el criteri de perillositat de Boscardin i Cording [16], que 
relaciona la distorsió angular amb la deformació horitzontal i els diversos graus de 
dany (fig. 24). 

 

 
Figura 24.  Criteri de perillositat segons Boscardin i Cording. 
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