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4.  EXECUCIÓ DE PANTALLES DE PILONS SECANTS 
 
La construcció de pantalles de pilons secants és un procés planificat d’execució 

de pilons que s’intersequen els uns amb els altres per constituir una pantalla contínua. 
Es tracta d’una tècnica d’execució de pantalles que inclou, prèviament al propi procés 
de construcció de la pantalla, una planificació molt acurada de la seqüència de treball i, 
durant el procés, un control molt exhaustiu.  

 
En aquest capítol es descriuen, en primer lloc, els sistemes d’execució de 

pantalles de pilons secants. En segon i tercer lloc, es desenvolupen la planificació de 
l’execució i les diferents etapes del procés constructiu i, en quart i cinquè lloc, es 
descriuen el control de qualitat i les toleràncies.  

4.1.  SISTEMES D’EXECUCIÓ 
 

L’execució de pantalles de pilons secants té el seu origen en el procediment 
“Benoto”, mètode mitjançant el qual s’introduïa un tub recuperable en el terreny mentre 
aquest últim s’anava perforant. Tant la introducció com l’extracció del tub s’efectuava 
mitjançant oscil·ladors.  

 
Tot i que aquest mètode encara sobreviu actualment, el desenvolupament, en 

els darrers anys, dels equips d’alt parell de rotació juntament amb la introducció de 
l’execució amb barrina contínua, ha propiciat que la construcció clàssica amb 
oscil·ladors hagi quedat desbancada. No obstant, cal citar (com s’apunta més 
endavant) que, en determinades circumstàncies, els equips d’alt parell de rotació 
s’ajuden d’oscil·ladors per realitzar la perforació. 

 
Es pot establir, per tant, que a l’actualitat, es diferencien, principalment, dos 

sistemes d’execució de pantalles de pilons secants. El primer és l’execució amb 
camisa recuperable mitjançant barra kelly i el segon és l’execució amb barrina 
contínua (que en la terminologia anglesa es coneix amb el nom de Continuous Flight 
Auger, CFA). 

  
L’execució amb camisa recuperable mitjançant barra kelly (primer sistema 

d’execució) és un sistema d’excavació del terreny mitjançant un moviment combinat 
d’empenta i rotació, que es transmet des de la barra a les eines d’excavació que es 
disposin en cada cas. Els paraments de l’excavació són, en aquest sistema, continguts 
mitjançant la instal·lació de camises recuperables amb o sense fluids d’excavació.  

 
La introducció de les camises es pot efectuar directament a rotació amb la 

pròpia màquina, per a profunditats entre 12 i 14 m o amb l’ús d’oscil·ladors acoblats a 
l’equip, per a profunditats majors. Aquests últims també reben el nom de collar 
hidràulic o “morsa”. La figura 25 mostra l’equip de perforació corresponent a aquest  
primer sistema d’execució.   
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a) Instal·lació de la camisa a rotació a) Instal·lació de la camisa amb oscil·ladors 

Figura 25.  Equip de perforació amb barra kelly. 
 
La instal·lació de la camisa en el terreny es combina amb l’excavació del 

mateix. Seguidament s’introdueix la gàbia d’armat a l’interior de la perforació i es 
procedeix a formigonar el piló mentre es va retirant la camisa metàl·lica. En el cas que 
s’utilitzin, també, llots de perforació, la pressió del formigó els va desplaçant cap a la 
superfície. 

 
Cal destacar que, l’execució amb camisa recuperable mitjançant barra kelly és 

un sistema que és aplicable a qualsevol tipus de terreny i, que permet assolir grans 
diàmetres i elevades profunditats.     

 
L’execució amb barrina contínua o CFA (segon sistema d’execució), en canvi, 

consisteix en una hèlix que va barrinant i girant de forma contínua, de manera que el 
material que s’excava i queda retingut a les aletes (de la barrina) és el que proporciona 
l’estabilitat de la perforació. Un cop finalitzada l’excavació, es bombeja el formigó a 
través de l’eix buit de la barrina mentre aquesta es va retirant. Cal assenyalar que, 
durant l’extracció de la barrina es condueix el material excavat (solt) fins a la 
superfície. Finalment, s’efectua el clavament de la gàbia d’armat en el formigó fresc del 
piló.  

 
Cal destacar, però, que l’àmbit d’aplicació d’aquest segon sistema és limitat.  
 
• No és indicat per excavar materials durs ni formacions rocoses.  

• Les profunditats de perforació que es poden assolir són limitades ja que 
corresponen a la longitud de la barrina contínua (aquesta pot arribar als 28 
m, aproximadament). Aquesta es pot, però, incrementar (fins a 6-8 m 
addicionals) acoblant a la màquina una extensió de barra kelly.  

• Els diàmetres que es poden abraçar són relativament limitats. Es pot arribar 
fins als 1500 mm. 
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La figura 26 mostra l’equip de perforació corresponent a l’execució amb barrina 
contínua (CFA).   

 
Figura 26.  Equip de perforació amb barrina contínua (CFA). 

 
A continuació es resumeixen  les característiques principals d’ambdós sistemes 

d’execució (taula 6). 
 

 
Execució amb 

 barra kelly i camisa 
recuperable 

Execució amb 
 barrina contínua (CFA) 

Sistema 
d’excavació 

Amb diferents eines d’excavació 
en funció del tipus de terreny Mitjançant una barrina contínua 

Estabilització 
del terreny 

Instal·lació de camises recuperables 
amb o sense llots de perforació La pròpia barrina contínua 

Formigonat A través del tub tremie A través de l’eix de la barrina 
mentre aquesta es va retirant 

Tipus 
de terreny Tots tipus de sòls i roques Sòls tous i mitjanament durs  

Diàmetres 600 -3000 mm 500 -1500 mm 

Profunditats Fins a 90 m Fins a 28 m 

Taula 6.  Característiques principals dels sistemes d’execució. 
 
D’acord amb la taula anterior, l’execució amb barra kelly (amb eines 

d’excavació especials) constitueix l’únic sistema viable per a materials durs i 
formacions rocoses. 
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La taula 7 resumeix les diferents eines d’excavació que es poden acoblar a la 
barra kelly en funció del tipus de terreny i a més a més, es quantifica, a nivell 
orientatiu, el seu camp d’aplicació (segons la resistència a compressió del terreny). 

 

Eines d’excavació Tipus de terreny 
Resistència a la 

compressió 

Des de terrenys tous a rígids Fins a 5 MPa  Eines tradicionals: 
 - barrines 
 - cubs o buckets Amb dents especials poden trencar 

terrenys durs i roques mitjanament dures De 5 a 25 MPa 

 Eines especials: 
  - hèlixs de widia 
  - carotieri de widia 
  - core-barrels 

Des de roques dures a molt dures De 50 a 200 MPa 

Taula 7.  Eines d’excavació en funció del tipus de terreny. 
 
Es pot establir, per tant, que l’elecció d’un sistema d’execució o altre depèn, en 

una  primera vessant, del tipus de terreny que es disposi i de les dimensions (diàmetre 
i profunditat) dels pilons a executar. En una segona vessant, però, cal tenir en compte, 
també, el ritme de construcció que cadascun dels sistemes pot assolir. En el cas dels 
equips de perforació d’alt parell de rotació la producció és de l’ordre de 50 – 60 m2/dia 
mentre que en els equips de barrina contínua, aquesta pot augmentar fins a  70 – 90 
m2/dia.  

4.2.  PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 
 

Un cop establert el sistema d’execució d’acord amb les condicions del terreny, 
és necessari realitzar, abans d’iniciar el procés de construcció, una acurada 
planificació per garantir-ne el seu èxit. Aquesta s’estableix amb dos objectius: 

 
♦ Definir la seqüència d’execució dels pilons. 

♦ Programar la perforació dels secundaris en els primaris, de manera que 
aquesta s’efectuï quan els pilons primaris hagin adquirit suficient resistència 
(per ser estables) però no excessiva per poder perforar els secundaris. 

D’una banda, cal fixar l’ordre i la seqüència d’execució dels pilons. Aquesta 
consta de quatre fases, tal com es mostra a la figura 27 i s’enumera a continuació: 

 
• En una primera fase s’executen els pilons primaris no consecutius. El fet 

que es construeixin de manera no consecutiva radica en què la pròpia 
execució podria danyar els pilons ja instal·lats. La distància mínima entre 
centres de pilons executats consecutivament ha de ser de 2.60 m, 
aproximadament, per evitar possibles danys. 

• En una segona fase s’executen els pilons primaris que ocupen una posició 
intermèdia respecte els pilons ja construïts.  

• A continuació (tercera fase) es perforen els pilons secundaris no 
consecutius.  
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• Finalment, s’executen els pilons secundaris restants (quarta fase), per 
tancar la pantalla. 

PRIMARIS NO CONSECUTIUS

PRIMARIS INTERMEDIS

SECUNDARIS NO CONSECUTIUS

SECUNDARIS DE TANCAMENT

 
Figura 27.  Seqüència d’execució dels pilons. 

 

D’altra banda, cal establir la resistència màxima que poden assolir els primaris 
per perforar els secundaris i el moment en què s’ha d’efectuar aquesta perforació, de 
manera que aquesta es pugui efectuar sense desviacions.  

 
Respecte a la resistència màxima (dels primaris) per a la perforació dels 

secundaris, aquesta s’ha de fixar d’acord amb el sistema d’execució escollit. Així, per a 
l’execució amb barrina contínua (CFA), la resistència màxima és de l’ordre de 5 MPa 
mentre que per l’execució amb barra kelly, la resistència màxima es fixa en funció de 
les eines d’excavació, podent emprar eines convencionals (barrines o buckets) fins a 5 
MPa. Cal apuntar, també, que els valors de resistència màxima varien segons la 
tipologia de pantalla de pilons secants. 

 
♦ En el cas de la primera tipologia de pantalla de pilons secants, en què els 

pilons primaris són de morter o de formigó en massa i els secundaris de 
formigó armat, s’utilitza morter (en els primaris) per aconseguir resistències 
baixes (de l’ordre de 2 - 4 MPa). El morter és, doncs, especialment indicat 
per a l’execució amb barrina contínua (CFA). Per a resistències majors, 
s’utilitza el formigó. 

♦ En el cas de la segona tipologia, en què tant primaris com secundaris 
porten element a flexió, els pilons primaris (en aquest cas de formigó armat) 
han de presentar una resistència mínima de 25 MPa, corresponent al mínim 
que indica la EHE per a formigó armat. 

Un cop definida la resistència màxima dels pilons primaris per a l’execució dels 
secundaris, s’ha de determinar, mitjançant el trencament de provetes, el temps 
necessari per assolir aquesta resistència. En aquest sentit, cal apuntar que es poden 
incorporar additius plastificants-retardadors al formigó o morter, amb l’objectiu de 
retardar-ne el temps d’enduriment. 

 
Atenent a la relació que estableix la EHE entre les resistències (a compressió) 

del formigó a j dies d’edat i a 28 dies d’edat, segons es mostra a la taula 8, es pot 
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establir que un formigó de 10 MPa (resistència a 28 dies) assoleix en 3 dies, 4 MPa, 
mentre que un formigó de 25 MPa arriba als 10 MPa (en 3 dies).  

 

Edat del formigó, en dies 3 7 28 90 360 

Formigons d’enduriment normal 0.40 0.65 1.00 1.20 1.35 

Taula 8.  Resistència a compressió del formigó en funció de l’edat. 
 
Així, per al formigó de 10 MPa, l’execució dels pilons secundaris es podria 

efectuar als 3 dies amb eines convencionals (bé amb barrina contínua amb barra kelly) 
mentre que per al formigó de 25 MPa, s’hauria d’efectuar abans dels 3 dies per poder-
la realitzar amb eines convencionals.  

4.3.  PROCÉS CONSTRUCTIU  
 

El procés de construcció d’una pantalla de pilons secants comprèn, 
principalment, cinc fases d’execució. 

 
• Construcció del muret guia. 

• Execució dels pilons primaris. 

• Execució dels pilons secundaris. 

• Construcció de la biga de coronació. 

• Excavació del recinte i instal·lació de nivells de recolzaments. 

 

Cal assenyalar, però, que, prèviament, cal preparar la superfície de terreny on 
es realitzaran els treballs de perforació, anivellant-la i compactant-la per tal de 
proporcionar una plataforma de treball ferma per als equips de perforació. 

4.3.1.  Construcció del muret guia 
 

El muret guia té la finalitat de contenir el terreny en superfície, garantir 
l’alineació de la pantalla, guiar les eines d’excavació i servir de suport a les gàbies 
d’armat.  

 
Es construeix de formigó armat, definint exactament el perímetre corb de la 

pantalla per assegurar la correcta implantació dels equips de perforació. La seva 
profunditat i amplada mínimes són de l’ordre de 0.50 m i 0.30 m, respectivament. Els 
passos per a la seva instal·lació són els següents: 

 
♦ Excavació de la rasa. 

♦ Determinació precisa del seu eix i dels punts de curvatura. 

♦ Col·locació de formigó pobre com a base per a recolzar-hi l’encofrat. 

♦ Muntatge de l’encofrat. Aquest té la forma del contorn corb de la pantalla tal 
com es mostra a la figura 28. Pot ser d’acer o de fusta contraxapada. Cal 
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destacar que la forma de l’encofrat d’una pantalla de pilons s’ha d’ajustar 
exactament als diàmetres dels pilons.  

 
Figura 28.  Encofrat del muret guia. 

 

♦ Col·locació de l’armadura. Aquesta no es disposa amb una funció 
estructural, sinó per suportar els cops que pot arribar a rebre (el muret) de 
l’equip de perforació durant l’execució dels pilons.   

♦ Comprovació de la ubicació de l’encofrat i abocament del formigó. 

♦ Retirada de l’encofrat. La figura 29 mostra la forma final del muret guia per 
a una pantalla de pilons secants. 

 
Figura 29.  Forma final del muret guia.  

4.3.2.  Execució dels pilons primaris  
 
D’acord amb els dos sistemes descrits a l’inici d’aquest capítol, els pilons 

primaris es poden executar amb camisa recuperable mitjançant barra kelly o bé amb 
barrina contínua (CFA). En aquest apartat es descriuen ambdós sistemes d’execució, 
juntament amb les característiques que han de reunir els materials que constitueixin 
els pilons primaris en ambdós casos. 
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Execució amb camisa recuperable mitjançant  barra kelly 
 
En l’execució amb barra kelly (primer sistema d’execució), l’estabilització del 

terreny s’aconsegueix mitjançant la instal·lació de camises metàl·liques amb o sense 
llots de perforació. Cal assenyalar, que el fet que es requereixin camises recuperables 
per contenir els paraments de la perforació radica en la necessitat de garantir 
l’alineació en planta i en alçat dels pilons. La utilització de camises es pot, però, 
complementar, en determinades circumstàncies, amb l’ús de fluids d’excavació. 

 
♦ En el cas que sigui necessari, a causa de la duresa del terreny, que la 

perforació avanci per davant de la camisa de revestiment, es poden utilitzar 
llots per evitar possibles sifonaments. 

♦ Per sota del nivell d’excavació final de la pantalla, es poden utilitzar llots en 
lloc de camises recuperables, amb la finalitat d’augmentar el ritme 
d’execució dels pilons. La figura 30 mostra l’esquema corresponent a 
aquesta situació. 

 

Tram de pilot estabilitzat 
amb llots de perforació

Tram de pilot amb 
camisa recuperable

Nivell d`excavació final

Pilot

 
Figura 30.  Combinació de camisa recuperable i llots de perforació. 

 
Generalment les camises van per davant de l’excavació, clavant-se en el 

terreny a través d’un procés combinat d’empenta i rotació. Aquest procés s’alterna 
amb l’extracció del terreny, utilitzant eines adequades en funció del tipus d’estrat que 
es travessi: barrines curtes (per a sòls coherents) o, culleres o buckets (per a sorres, 
llims,... o excavacions amb aigua). Si a causa de la duresa del terreny es requereix 
que la perforació avanci per davant de la camisa es poden utilitzar llots de perforació. 

 
Cal apuntar que, les camises són de doble paret i estan constituïdes per trams 

de 2 a 5 m, que s’uneixen entre ells mitjançant juntes cargolades. La figura 31 mostra 
el detall d’un tram de camisa de revestiment. 
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LONGITUD
CAMISA 
DE DOBLE PARET

TASCÓ

JUNTA CARGOLADA

 
Figura 31.  Detall d’un tram de camisa amb junta roscada.  

 

El procés s’inicia amb la introducció en el terreny d’un tram de camisa. Aquest  
s’ha de conduir a la seva posició exacta amb l’ajuda del muret guia i abans de fer-lo 
rodar en el terreny, s’ha d’ajustar la seva posició vertical a través de nivells de 
bombolla subjectes al propi tub. En el cas d’haver de penetrar en terrenys compactes o 
altres materials durs, aquest primer tram de camisa pot estar equipat amb un cap de 
tall amb dents especials (figura 32). 

 
Figura 32.  Cap de tall equipat amb dents de widia. 

 
El tram de camisa es va introduint en el terreny, a mesura que es van realitzant 

controls de la seva verticalitat, i a continuació s’excava fins que el nivell (d’excavació) a 
l’interior del tub arriba a 0.50 m per sobre l’extrem inferior de la camisa. Aquest procés 
es va repetint (introducció del tub i excavació del terreny) fins que s’assoleix la 
profunditat requerida.  

 
Cal apuntar que, en el cas que es realitzi l’excavació amb aigua, s’ha de 

mantenir el nivell (d’aigua) a l’interior del tub per sobre del nivell freàtic, especialment 
si s’estan excavant materials molt tous ja que es podria produir sifonament. En aquests 
casos es requereix l’aportació contínua d’aigua des de l’exterior, de manera que es 
compensi l’aigua que s’extrau en les operacions de buidat de l’interior del piló.  

 
Un cop assolit el nivell de punta de piló es procedeix al seu encastament que, 

en funció de la naturalesa del terreny es pot realitzar o bé mitjançant barrines o eines 
d’excavació especials (suplements de widia o core-barrels) o bé mitjançant trepes. El 
primer cas (barrines i eines d’excavació especials) és el mètode més aconsellable dins 
l’àmbit urbà, ja que no produeix sorolls ni vibracions ni cops. No obstant, quan la roca 
en què s’hagi d’encastar el piló sigui tant dura que no es pugui perforar mitjançant el 
mètode anterior, s’utilitzen trepes.  
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En el cas que s’utilitzin fluids d’excavació per contenir els paraments de 
l’excavació en algun tram del piló, aquests s’introdueixen en el terreny a mesura que 
l’excavació va avançant. El seu nivell dins la perforació ha de ser el que proporcioni 
una pressió interna suficient per mantenir estable l’excavació, evitant el despreniment 
de partícules de sòl dins la perforació. Els llots de perforació poden ser suspensions 
bentonítiques o polimèriques, segons si la mescla amb aigua es realitza amb bentonita 
o amb polímers.  

 
Un cop finalitzada la perforació es procedeix a netejar el fons del piló amb 

culleres, buckets o un sistema d’injecció inversa i en el cas que s’hagin utilitzat llots 
d’excavació, a més a més, és necessari, procedir al seu desarenament o substitució, 
fins que el contingut de sorra sigui inferior al 3% en volum, amb l’objectiu d’evitar 
possibles decantacions durant l’interval de temps que precedeix al formigonat. 

 
 A continuació es col·loca l’armadura a l’interior dels pilons primaris (perforats), 

en el cas que aquests s’hagin projectat amb element resistent a flexió (és el cas de la 
segona tipologia de pantalla de pilons secants).  

 
L’armat s’ha de disposar de manera que no arribi al fons de la perforació, a una 

distància d’aquest entre 10 i 20 cm, ocupant una posició centrada i assegurant el 
recobriment longitudinal de formigó. Amb aquesta finalitat es disposen separadors 
entre l’armadura i la camisa de revestiment. Cal destacar, també, que al llarg de la 
gàbia d’armat s’efectuen diferents punts de soldadura per dotar-la de la rigidesa 
suficient i evitar qualsevol perill durant l’operació d’elevació.  

 
Un cop col·locada l’armadura es procedeix al formigonat continu del piló. 

Aquest s’efectua, generalment (en excavacions amb aigua o llots), utilitzant el 
procediment de l’abocament a través del tub tremie i només en casos excepcionals, el 
formigó es bombeja directament (en excavacions en sec). 

 
 El procediment mitjançant el tub tremie (figura 33) consisteix en introduir el 

formigó a través d’un tub que està proveït d’un embut a la seva part superior i d’altres 
elements de subjecció i suspensió. El tub s’introdueix fins a uns 10 – 20 cm del fons de 
la perforació i es va retirant a mesura que es va abocant el formigó, deixant sempre un 
resguard mínim de 2 m submergit en el formigó per evitar que es produeixin talls o 
discontinuïtats.  

 

  
a) Introducció del tub tremie en la perforació a) Posada en obra del formigó 

Figura 33.  Procès de formigonat mitjançant el tub tremie. 
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Es tracta d’un tub estanc, amb un diàmetre (constant en tota la seva longitud) 
que ha de tenir, d’una banda, una mida suficient per facilitar el flux de formigó i d’altra 
banda, ha de poder passar a través de la gàbia d’armat sense causar-hi danys. La 
seva cara interior ha de ser llisa i estar lliure d’incrustacions de morter, formigó o 
qualsevol altre material. A més a més, el seu diàmetre interior ha de ser 6 vegades 
més gran que la mida màxima de l’àrid (i en qualsevol cas major de 150 mm) i el seu 
diàmetre exterior no pot ser major que el mínim dels següents valors: 

 
• 0,35 vegades el diàmetre del piló o diàmetre interior del tub. 

• 0,6 vegades l’espai lliure interior de la gàbia d’armat. 

 
Cal apuntar que l’extracció del tub tremie ha d’anar acompanyada de l’extracció 

de la camisa recuperable. Un cop el nivell de formigó arriba a 2 m a l’interior de la 
camisa, aquesta es va retirant, mantenint el nivell de formigó 1 m (com a mínim) per 
sobre l’extrem inferior de la camisa. La punta d’aquesta última s’ha de mantenir, en tot 
moment, per sota del nivell de formigó per impedir talls causats per l’entrada d’aigua o 
per despreniments dels sòls adjacents, els quals ocasionarien pèrdues de la secció 
teòrica i estructural del piló.  

 
En el cas que s’utilitzin fluids de perforació, el procés de formigonat s’efectua 

de manera que la injecció del formigó al fons de l’excavació va desplaçant els llots cap 
a la superfície. En aquest cas s’ha de col·locar un tap o “pilota” en el tub tremie per 
prevenir el contacte directe entre la primera col·locació de formigó en el tub i els llots, 
evitant així que es produeixi el rentat del formigó en la primera col·locació. A més a 
més, per que l’execució es realitzi satisfactòriament, s’han de tenir en compte les 
següents consideracions: 

 
• La immersió del tub tremie en el formigó ha de ser de 3 m (com a mínim). 

• La pressió del formigó a l’interior del tub tremie ha de ser superior a la del 
fluid d’excavació i a la del formigó sobre la base del tub.  

• El nivell que ha d’assolir el formigó ha de ser superior a la cota final 
prevista, ja que s’ha d’enderrocar el formigó de mala qualitat que hagi pogut 
quedar a la part superior del piló (la magnitud a enderrocar és 
aproximadament de 20 cm).  

En qualsevol cas, tant si s’utilitzen camises amb o sense llots, s’ha de procurar 
que el procés de formigonat es realitzi de forma contínua, essent recomanable que el 
ritme de formigonat sigui superior a 25 m3/h, de manera que el piló quedi amb la seva 
secció completa en tota la seva longitud, sense buits, bosses d’aire o d’aigua, ni 
cavitats. S’ha d’evitar, també, el deslavatge i la segregació del formigó fresc. 

 
 
Execució amb barrina contínua (CFA) 
 
En l’execució amb barrina contínua o CFA (segon sistema d’execució), 

l’estabilització del terreny està proporcionada per la pròpia barrina. No obstant, però, 
en el cas d’estrats de terreny inestables, cal estudiar-ne l’estabilitat per garantir que el 
sistema és viable. Es consideren terrenys inestables, entre d’altres, els sòls uniformes 
no cohesius per sota del nivell freàtic i els terrenys tous amb una resistència no 
drenada al tall Cu < 15 KPa. 

 
Durant la perforació, l’avanç i la velocitat de rotació de l’hèlix s’han d’ajustar a 

les característiques del terreny per aconseguir que l’extracció del sòl sigui la 
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necessària, assegurant l’estabilitat lateral de les parets i minimitzant la 
sobreexcavació. Cal assenyalar que, no s’ha de retirar la barrina de la perforació 
durant l’execució del piló ja que es podria produir l’entrada de terreny o d’aigua a la 
perforació. 

 
Un cop assolida la profunditat de perforació desitjada, es procedeix a l’extracció 

de la barrina (amb el material allotjat a les seves aletes) i simultàniament es va 
efectuant el formigonat per bombeig a través del seu eix central (figura 34). 

 

 
Figura 34.  Formigonat amb barrina contínua (CFA). 

  
El formigó ha de mantenir, a l’extrem inferior de la barrina, una pressió superior 

a l’externa per a que el buit que es crea quan es retira l’hèlix s’ompli instantàniament.  
 

Finalment, es descriuen, per ambdós sistemes d’execució (amb barra kelly o 
amb barrina contínua), la dosificació i característiques que ha de reunir el material que 
constitueix els pilons primaris, de cara a la seva posada en obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

formigó
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 Dosificació  
(a nivell orientatiu) 

Característiques 

Morter Contingut de ciment(*) > 180 kg/m3 

Contingut de ciment(*): 220-240 kg/m3 

Contingut de cendres: 0-100 kg/m3 

a/c: 0.60 
Formigó 

Mida màxima de l’àrid < 12 mm 
(en el sistema CFA) 

♦ Capacitat de posada en obra a 
través del tub tremie o per 
bombeig (CFA) 

♦ Resistència mínima i màxima  

♦ Impermeabilitat 

  (*) El contingut de ciment és en funció de la resistència màxima que es fixi per als pilons primaris. 

Taula 9.  Dosificació i característiques del morter o formigó en els pilons primaris.  
 
En quant a la capacitat de posada en obra (ja sigui a través del tub tremie o per 

bombeig en el sistema CFA) es requereix, entre d’altres, que el material tingui una 
bona treballabilitat, capacitat d’autocompactació, resistència a la segregació i 
consistència fluïda. Cal apuntar que, les especificacions sobre la consistència varien 
en funció de les condicions de posada en obra i del sistema d’execució. 

 
• Per a formigons bombejats (sistema CFA) i formigons submergits en aigua 

col·locats a través del tub tremie (sistema amb barra kelly) l’assentament al 
Con d’Abrams ha de ser superior o igual a 16 cm. 

• Per a formigons submergits en fluids de perforació col·locats a través del 
tub tremie (sistema amb barra kelly) l’assentament al Con d’Abrams ha de 
ser superior o igual a 18 cm. 

4.3.3.  Execució dels pilons secundaris  
 
L’execució dels pilons secundaris es pot efectuar, com en el cas dels pilons 

primaris, mitjançant els dos sistemes d’execució esmentats. No obstant, encara que el 
procediment constructiu dels secundaris, en ambdós sistemes, segueix els passos 
descrits per als pilons primaris, cal efectuar una sèrie de consideracions al respecte. 

 
 
 Execució amb barra kelly 
 
En l’execució amb barra kelly (primer sistema d’execució), l’estabilització del 

terreny s’aconsegueix, com en el cas dels pilons primaris,  mitjançant la instal·lació de 
camises metàl·liques amb o sense llots d’excavació. Cal assenyalar, però, que en 
aquest cas, el fet que es requereixin camises recuperables no només es deu a 
l’alineació en planta i en alçat dels pilons, sinó també a la necessitat que la mossegada 
dels solapaments en els pilons primaris es realitzi de manera eficient i sense 
desviacions. La utilització de camises recuperables es pot, també, combinar, en aquest 
cas, amb l’ús de fluids de perforació (en circumstàncies similars al cas anterior). 

 
♦ En els casos en què, a causa de la duresa del terreny o del formigó dels 

solapaments, sigui necessari que la perforació avanci per davant de la 
camisa de revestiment, es pot estudiar la possibilitat d’utilitzar llots 
d’excavació per evitar possibles sifonaments.  
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♦ En el casos en què els pilons secundaris siguin més llargs que els primaris, 
en el tram per sota del nivell d’excavació final de la pantalla en què els 
secundaris no hagin d’intersecar els primaris, es poden utilitzar llots 
d’excavació en comptes de camises recuperables amb la finalitat 
d’augmentar el ritme d’execució dels pilons. L’esquema corresponent a 
aquesta situació és el mateix mostrat a l’apartat dels pilons primaris (figura 
30). 

 
 

Execució amb barrina contínua (CFA) 
 
En l’execució amb barrina contínua (segon sistema d’execució), es requereix 

disposar d’equips de barrina contínua d’eix gruixut (figura 35) amb la suficient rigidesa 
per efectuar la perforació dels pilons secundaris. Els passos a seguir són els mateixos 
que els descrits per als pilons primaris a l’apartat anterior. 

 

 
Figura 35.  Barrina contínua d’eix gruixut. 

 
En ambdós casos (tant en l’execució amb barra kelly com amb barrina 

contínua), el clavament de la camisa i la perforació dels secundaris en seccions 
horitzontals heterogènies, formades per terreny i solapaments de formigó o morter 
obliga a comptar amb equips d’altes prestacions amb un parell de rotació elevat, de 
l’ordre de 11 a 40 mT (figura 36). 

 

 
Figura 36.  Equip de perforació amb un parell de rotació de 36 mT. 
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 L’elecció del parell de rotació necessari ve determinada, principalment, pel 
tipus de material a excavar. Així, es pot establir que per excavar roca o materials durs 
(com el formigó) són necessaris parells elevats, mentre que per a terrenys mitjanament 
durs o solts el parell que es requereix disminueix. Cal diferenciar, però, que en el cas 
del sistema amb barra kelly, el parell de rotació no és l’únic paràmetre determinant per 
a l’excavabilitat del terreny, sinó que intervenen, també, les eines d’excavació que 
s’acoblen a l’equip.     

 
El material que constitueix els pilons secundaris és, en ambdós sistemes, 

formigó armat. En aquest cas, però, el formigó ha de presentar dosificacions i 
característiques diferents respecte a les descrites per als pilons primaris. Aquestes es 
resumeixen a la taula 10. 

 

Dosificació Característiques 

Treballabilitat excel·lent Contingut mínim de ciment: 
 350 -400 kg/m3 

 Capacitat d’autocompactació 

Alta capacitat de 
 resistència a la segregació a/c <0.60 

 
Resistència i durabilitat 

Alta plasticitat i bona compacitat Mida màxima de l’àrid <12 mm  
(en el sistema CFA) 

 Consistència fluïda 
 (Con d’Abrams > 16 cm)  

Taula 10.  Dosificació i característiques del formigó en els pilons secundaris. 
 
Cal apuntar que, la docilitat i la fluïdesa del formigó s’han de mantenir durant tot 

el procés de formigonat, per garantir que no es produeixin embussos al tub tremie 
(sistema amb barra kelly) o bosses de formigó segregat. És recomanable que a les 4 
hores de l’inici del formigonat es mantingui com a mínim el 50 % de la consistència 
inicial, és a dir, que el descens de l’assentament del Con d’Abrams es redueixi a la 
meitat en aquest interval de temps (fig. 37). 

 

 
Figura 37.  Gràfica del comportament òptim de la consistència. 

 

Assentament Con d’Abrams 

Temps (hores) 

COMPORTAMENT 
NO DESITJABLE 

50 % en 4 hores  

CURVA DESITJABLE 
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Finalment, s’enumeren una sèrie de recomanacions generals que afecten a la 
dosificació i les propietats del formigó (vàlides tant pels pilons secundaris com pels 
primaris). 

 
♦ No utilitzar ciments de gran finor de mòlt ni d’alt calor d’hidratació ja que se 

n’han d’utilitzar altes dosificacions. 

♦ No utilitzar ciments d’aluminat càlcic, sent preferibles els ciments amb 
addicions (tipus II) ja que aquestes milloren la treballabilitat i la durabilitat, 
reduint la generació de calor d’hidratació durant el curat. 

♦ En el cas que el nivell d’agressivitat sigui molt elevat, s’han d’utilitzar 
ciments amb la característica especial de resistència als sulfats i/o a l’aigua 
de mar (SR/MR). 

♦ Utilitzar una granulometria dels àrids contínua amb l’objectiu d’evitar la 
segregació. 

♦ La mida màxima de l’àrid es limita a 32 mm o a un quart (1/4) de la 
separació entre barres longitudinals, adoptant la menor d’ambdues 
dimensions. En condicions normals però, s’utilitzen preferiblement mides 
màximes d’àrid de 25 mm, si és rodat, i de 20 mm, si és triturat. 

♦ De cara a obtenir les propietats necessàries per a la posada en obra del 
formigó, es poden utilitzar reductors d’aigua i plastificants, inclosos els 
superplastificants, amb l’objectiu d’evitar la traspuació o segregació que es 
podria produir per una elevada proporció d’aigua. 

♦ Es limita, en general, l’ús d’additius superplastificants que afectin a una 
prematura rigidesa de la massa, al temps d’enduriment i a la segregació. En 
cas que s’utilitzin s’assegurarà que la seva dosificació no provoqui aquests 
efectes secundaris. 

4.3.4.  Construcció de la biga de coronació 
 
Un cop executats els pilons primaris i els secundaris entre ells, a continuació es 

procedeix a realitzar, en el seu extrem superior, la biga de lligat (coneguda també amb 
el nom de biga de coronació). La finalitat d’aquesta biga és unir tots els pilons, 
conferint-los un comportament global. 

 
Generalment, la biga s’executa amb secció rectangular, no sent necessari 

ajustar-se al contorn corb que defineix la pantalla. La figura 38 mostra, en la seva part 
superior, la biga de coronació d’una pantalla de pilons secants.  

 

 
Figura 38.  Biga de coronació d’una pantalla de pilons secants. 
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4.3.5.  Excavació del recinte i instal·lació de nivells de recolzaments 
 

Després d’executar les bigues de coronació superiors, el següent i darrer pas 
és realitzar l’excavació del recinte juntament amb els nivells de recolzament que siguin 
necessaris per garantir l’estabilitat i funcionalitat de la pantalla. La manera de procedir 
és excavar el recinte (en diferents etapes) i, entre etapa i etapa instal·lar els 
recolzaments.   

 
Cal apuntar que, en el cas de les pantalles de pilons secants, és habitual 

disposar diversos nivells de recolzaments al llarg de la seva longitud per evitar 
possibles moviments diferencials entre pilons adjacents. Aquests poden ser bé 
ancoratges o bé apuntalaments, essent l’ús dels primers més habitual en aquest tipus 
de pantalles. En aquest cas, es pot optar per col·locar ancoratges a cadascun dels 
pilons primaris o bé no ancorar-los tots i distribuir la força d’ancoratge mitjançant  
bigues de repartiment.  La figura 39 mostra les possibles distribucions d’ancoratges en 
una pantalla de pilons secants.   
 

 
 

a) Ancoratges als pilons primaris 

 
 

b) Biga de repartiment 

Figura 39.  Ancoratges als pilons primaries. 
 

Finalment, cal assenyalar que, 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.    

4.4.  CONTROL DE QUALITAT  
 
El control de qualitat en l’execució d’una pantalla de pilons secants es compon 

de dues parts: 
 
♦ La primera és el control de qualitat durant l’execució de la pantalla. Aquest 

està format pel control sobre els materials, el control de l’alineació en planta 
i el control de la verticalitat durant les diferents fases d’execució de la 
pantalla. Cal assenyalar que en el cas del sistema d’execució amb barrina 
contínua (CFA) cal dur a terme, a més a més, el control propi d’aquest tipus 
de sistema d’execució (aquest es descriu més endavant).  
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♦ La segona part és el control postconstructiu, que es realitza un cop 
executats els pilons. Es tracta d’una avaluació a posteriori de la pantalla 
que pot ser més o menys completa en funció del nivell de control que es 
requereixi. En termes generals, però, es pot establir que es compon, d’una 
banda, de la comprovació dels pilons com a elements individuals i d’altra 
banda, de la comprovació de la pantalla a nivell global (mesura de 
deformacions).  

4.4.1.  Control durant l’execució 
 
En primer lloc s’ha d’efectuar un control sobre els materials que constitueixen la 

pantalla de pilons secants. És a dir, sobre el formigó, les armadures i en el cas que 
s’utilitzin, sobre els llots tixotròpics.  

 
El control sobre el formigó es realitza sobre els pilons secundaris (de formigó 

armat) i sobre els primaris, en el cas que aquests tinguin una funció resistent (siguin 
també de formigó armat). El control es compon, principalment, d’assaigs de 
resistència, de consistència, de mesura de la temperatura i del període de 
treballabilitat.  

 
En quant a la freqüència dels assaigs de resistència, es recomana que el 

nombre de provetes a fabricar sigui superior a 4 i que les mostres es prenguin de la 
següent manera: 

 
• Una mostra per cadascun dels 3 primers pilons de l’obra. 

• A partir d’aquí, una mostra per cada 5 pilons, que poden augmentar-se si el 
volum per unitat és inferior a 4 m3.  

• Una mostra per cada 75 m3 de formigó  abocats en un mateix dia. 

• Una mostra, com a mínim, per a cada piló formigonat amb un formigó de 
resistència característica de 35 MPa o superior. 

 
Les freqüències dels assaigs de consistència, temperatura del formigó i temps 

de treballabilitat s’ajustaran segons es mostra a la taula 11. 
 

Característica Mètode de control Finalitat Freqüència 

Consistència Con d’Abrams 
Taula de sotracs 

Conformitat del 
formigó 

Treballabilitat 

Cada camió 
o cada 10 m3  

Temperatura 
del formigó Termòmetre 

Conformitat  
 

Treballabilitat 

Quan 
 s’especifiqui  

Període de 
treballabilitat Assaig de treballabilitat Plaç de 

treballabilitat 
Quan 

 s’especifiqui  

Taula 11.  Assaigs de consistència, temperatura i temps de treballabilitat. 
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El control de la qualitat de l’acer de les armadures serà segons indica la EHE i 
en el cas d’utilitzar llots tixotròpics com a fluids d’excavació, es faran controls periòdics 
del seu pH, densitat i viscositat al con Marsh. 

 
En segon lloc, cal efectuar un control de l’alineació en planta dels pilons de la 

pantalla. Es tracta de controlar que la construcció dels murets guia sigui molt precisa i 
acurada, ja que aquests constitueixen la guia principal per als equips de perforació.  

 
En tercer lloc, s’ha de controlar la verticalitat dels pilons de la pantalla. Aquest 

constitueix un control fonamental en una pantalla de pilons secants, tant per assegurar 
la impermeabilitat de la pantalla com per a raons estructurals (transferència de 
càrregues). La verticalitat dels pilons es controla durant la seva perforació i depèn de 
l’equip (de perforació).  

 
♦ En el cas del sistema d’execució amb camisa recuperable mitjançant barra 

kelly, s’ha de controlar d’una banda, la verticalitat de la camisa i d’altra 
banda, la verticalitat del masteler de l’equip de perforació. En quant a la 
verticalitat de la camisa, es procedeix com es descriu a continuació: 

 

 Abans d’introduir la camisa en el terreny, aquesta es posiciona en 2 
punts separats (verticalment) de 4 a 6 m. El seu extrem superior 
s’uneix al plat giratori de l’equip de perforació (1) i el seu extrem 
inferior es situa en el muret guia (2), tal com es mostra a la figura 40.  

 
Figura 40.  Col·locació de la camisa durant la seva instal·lació. 

 

 Durant el procés d’instal·lació de la camisa es comprova la seva 
verticalitat mitjançant un nivell d’aigua. En cas que sigui necessari, 
es pot corregir la seva posició desplaçant la seva part superior 
horitzontalment mitjançant l’adaptador del guiat.  
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 Cal destacar, també, l’elevada rigidesa de la camisa recuperable 
(proporcionada per la seva doble paret) la qual assegura la 
verticalitat de la perforació. 

 
Respecte a la verticalitat del masteler de l’equip de perforació, cal destacar 
que, és possible mantenir-lo, en qualsevol moment, en posició vertical ja que la 
seva posició pot ser ajustada en 3 direccions independentment (moviment α1, 
moviment  lateral Δ2 i moviment α3) tal com es mostra a la figura 41. 
 

 
Figura 41.  Possibles moviments del masteler de l’equip de perforació.  

 
La verticalitat del masteler és controlada, constantment, mitjançant un 
inclinòmetre electrònic, permetent a l’operador de l’equip efectuar qualsevol 
correcció que sigui necessària. Cal apuntar que, simultàniament, al control de 
la verticalitat es va determinant la profunditat de la perforació. 
 
♦ En el cas del sistema d’execució amb barrina contínua (CFA), es controla la 

verticalitat de la barrina a través d’un sistema automatitzat des de la cabina 
de l’operador de l’equip. 

En aquest sistema, però, cal controlar, a més a més, altres paràmetres (propis 
d’aquest tipus d’execució). Els principals són els següents: 

 La profunditat de perforació. 

 Volum de formigó o morter injectat. 

 La pressió de la bomba.  
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Altres paràmetres (auxiliars) que també es poden mesurar per obtenir 
informació addicional són els següents: 

 El parell de rotació necessari per a la perforació. 

 El ritme de penetració i d’extracció de la barrina. 

 Les revolucions de la barrina per unitat de penetració.   

 
Finalment, cal assenyalar que, en el cas que s’instal·lin ancoratges, se n’ha de 

realitzar un control apart [17]. 

4.4.2.  Control postconstructiu 
 

En primer lloc, pel que fa a la comprovació dels pilons com a elements 
individuals, cal apuntar que es poden realitzar assaigs d’integritat estructural per 
determinar les dimensions (secció i longitud) i la continuïtat dels pilons i comprovar si 
aquests presenten defectes. Els assaigs d’integritat estructural de pilons més difosos a 
Espanya són tres:   

 
♦ El mètode sònic.  

♦ El mètode de cross-hole ultrasònic.  

♦ L’assaig dinàmic o de resposta dinàmica.  

 

No obstant això, els més utilitzats són els dos primers mètodes. Els seus 
camps d’aplicació estan, però, diferenciats. Així mentre que, els assaigs ultrasònics 
cross-hole s’utilitzen usualment en pilons de gran diàmetre, els assaigs sònics 
s’utilitzen per a pilons de diàmetres mitjans i petits.  

 
Cal destacar que, no és habitual realitzar assaigs de càrrega en els pilons que 

constitueixen una pantalla de pilons secants ja que, normalment, no són les càrregues 
verticals les determinants sinó les empentes horitzontals del terreny. 

 
En segon lloc, considerant la pantalla de pilons secants en el seu conjunt, es 

poden mesurar les deformacions horitzontals que aquesta experimenta (en les 
diferents fases d’execució). S’ha de prestar especial atenció a les deformacions 
horitzontals al cap de la pantalla, ja que poden ocasionar assentaments i 
desplaçaments horitzontals del terreny situat a l’extradós de la pantalla. Així, doncs, en 
aquelles situacions en què es puguin ocasionar danys a edificis o estructures 
properes, cal dur a terme un control de les deformacions al cap de la pantalla. 

 
La mesura de les deformacions es pot efectuar a través de diferents sistemes 

en funció de la precisió que es requereixi i del cost econòmic que es vulgui assumir. El 
sistema més precís i també el més costós és mitjançant inclinòmetres (introduïts en el 
formigó dels pilons). Es tracta d’una sonda equipada amb uns acceleròmetres que 
permet obtenir desviacions laterals dels pilons en dos plans ortogonals. Un altra opció, 
menys precisa, però, pot ser prendre mesures topogràfiques de la pantalla. 

 
Finalment, cal apuntar, que en el cas que es treballi sota el nivell freàtic, s’ha 

d’efectuar un control sobre els descensos del nivell freàtic a l’exterior del recinte format 
per les pantalles. Es tracta de controlar que els descensos del nivell freàtic no siguin 
excessius ja que poden ocasionar la consolidació i el posterior assentament del 
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terreny. En aquest sentit, es poden, realitzar piezòmetres de control a l’exterior del 
recinte format per les pantalles.  

4.5.  TOLERÀNCIES 
 

Les toleràncies admissibles en la construcció de pantalles de pilons secants 
són les requerides per garantir la continuïtat de la pantalla. Aquestes han de complir 
les següents condicions: 

 
 
• El muret guia. La cara interior del muret guia més propera a l’excavació 

principal (que es realitzarà posteriorment) ha de ser vertical amb una 
tolerància de 1:200. No han d’haver-hi crestes i la línia central del muret 
guia no s’ha de desviar més de ± 15 mm en 3 m de longitud.  La distància 
lliure mínima entre murets guia ha de ser el diàmetre del piló més 25 mm i 
la màxima distància lliure, el diàmetre del piló més 50 mm. 

• Els pilons secants. La cara interior de la pantalla de pilons secants més 
propera a l’excavació principal (que es realitzarà posteriorment) ha de ser 
vertical amb una tolerància de 1:200.  

A l’extrem superior del piló, la màxima desviació permesa del centre (del 
piló) respecte al punt central teòric ha de ser de 25 mm en qualsevol 
direcció. Es pot acceptar una tolerància addicional de 5 mm per a cada 
metre addicional que l’extrem superior del piló estigui per sota la part 
superior del muret guia. Aquesta  tolerància addicional pot arribar a ser de 
8 mm en el cas de pilons executats amb barrina contínua (CFA). 
 
La desviació admissible respecte a la verticalitat de la pantalla depèn del 
diàmetre dels pilons, del solapament projectat i del tipus de terreny. En 
qualsevol cas, la cara del piló corresponent a l’intradós de la pantalla ha de 
ser vertical amb una tolerància de 1:200. Es pot acceptar, també, una 
tolerància addicional de 100 mm per permetre els sortints de formigó de 
cavitats que es puguin formar en el terreny. 

 
• L’armadura. En el cas general es permet una tolerància vertical de +150 

mm/-50 mm en el nivell d’acer, des de la cara superior del piló. 

 




