
Resum
Els pilars s’usen molt freqüentment, sobretot per a transmetre càrrega estructural a un

estrat de sòl o roca subadjacent més ŕıgid i resistent. La màxima càrrega que un pilar pot
sostenir sense trencament es coneix com a capacitat portant. Durant la fase de disseny,
es duen a terme tests de càrrega in-situ per a determinar, entre d’altres, el valor de la
màxima capacitat portant.

Normalment s’utilitza el test estàtic ja que els seus resultats són els més fiables. El test
dinàmic és més econòmic però té una sèrie d’inconvenients, principalment el fet que intro-
dueix ones en el pilar i que necessita calibració amb el valor estàtic. Per resoldre aquests
problemes, s’ha desenvolupat un nou tipus de test, l’anomenat test pseudoestàtic. Encara
és un cas dinàmic, però el temps d’aplicació de la càrrega dura més (70-150ms), unes 20
vegades el test dinàmic, emfatitzant aix́ı la component estàtica. Es tracta, doncs, d’una
opció alhora econòmica i fiable i no cal calibració amb les corbes càrrega-desplacament
estàtiques. Per tant, és interessant aprofundir-hi.

A més de la resistència del sòl, la geometria del pilar i el mètode d’instal.lació, hi ha
dos factors que poden influenciar la capacitat portant mesurada en els tests, concreta-
ment la velocitat d’aplicació de la càrrega i les sobrepressions d’aigua. En casos com ara
els Päısos Baixos, on els pilars s’introdueixen en sorres saturades, aquests dos conceptes
poden ser determinants. Prèviament s’ha realitzat un estudi en sorres seques i no es va
trobar un efecte notable de la velocitat d’aplicació de la càrrega. Per al cas de sorres sat-
urades, però, la resposta és encara desconeguda. Aquesta recerca investiga aquest tòpic.
L’objectiu consisteix en estudiar la generació i dissipació de sobrepressions d’aigua, i en
evaluar la correlació estàtic-pseudoestàtic i la possibile de predicció.

La recerca s’ha estructurat en tres parts. Primer, s’han fet un seguit de testos exper-
imentals a escala per tres velocitats diferents: CPT (20 mm/s), test estàtic (1 mm/s) i
pseudoestàtic (fins a 250 mm/s). La mostra era sorra saturada preparada amb un sistema
de fluidització-vibració. El pilar es simulava amb tubs de sondeig i un piezocon, mesurant
sis propietats: fora a l’extrem superior del pilar, resistència de fuste (fricció lateral), re-
sistència de punta, desplaament, acceleració i pressió d’aigua.

Més endavant, els testos experimentals s’han modelat anaĺıtica i numèricament. S’ha
desenvolupat un model anaĺıtic basat en el model del con de Wolf. Només el sòl sota la
punta del pilar s’ha tingut en compte i s’ha modelat com a material elastoplàstic, inicial-
ment sota condicions no drenades seguides per consolidació.

Per al model numèric el programa utilitzat ha estat PLAXIS. El comportament del
terreny s’ha representat amb el model Hardening Soil i, tot i que no s’inclouen grans defor-
macions com en el CPT, els efectes de la instal.lació s’ha inclòs. S’han fet càlculs estàtics
i dinàmics de baixa freqüència, tant en condicions drenades com no drenades.

Finalment, es poden extreure certes conclusions, si bé no quantitativa, śı qualitativa-
ment:

• La velocitat d’aplicació de la càrrega afecta la generació de sobrepressions d’aigua;
velocitats majors generen ms sobrepressions, des de 0.003MPa per al test estàtic fins
a 0.03MPa per al pseudoestàtic.

• Amb tot, experimentalment les majors sobrepressions d’aigua no afecten els valors
de la resistència de punta i fuste, és a dir, la capacitat portant. Els models anaĺıtics
i numèrics ho han explicat demostrant que el procés de càrrega no és no drenat com
es creia a priori sinó parcialment drenat.

• Els resultats i models estàtics s’ajusten prou bé als pseudoestàtics i viceversa, de
manera que el test pseudoestàtic podria ser apte en sorres saturades.

Evaluant els punts forts i febles dels resultats i la robustesa i limitacions de la metodologia
aplicada, també s’han proposat un seguit de recomanacions per a futures recerques.
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