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Resum 
 
 En el document es pot trobar una descripció dels dos mètodes d’assaig més utilitzats 
per l’estudi de la integritat de pilots. El mètode d’impedància mecànica, també conegut com a 
mètode sònic o PIT (Pile Integrity Test), i el mètode de transparència sònica, també conegut 
com assaig cross-hole. 
 
 El mètode sònic es basa en la resposta d’un piló quant es propaga pel seu interior una 
ona de compressió. L’assaig comença amb un cop a la superfície del piló, mitjançant un martell 
de petites dimensions, de manera que es genera una ona que es propagarà pel seu interior. Els 
possibles canvis que hi pugui haver dins del piló: canvis de secció, canvis d’impedància, forats, 
esquerdes, etc.. afectaran a la propagació de l’ona generada produint-se canvis en la seva 
trajectòria com ara reflexions o refraccions. Aquests canvis són detectats per un acceleròmetre, 
situat a la superfície del pilot,  s’enregistren i posteriorment s’analitzaran. Factors com la 
preparació de la superfície del pilot, elecció del punt on realitzar el cop o col·locació de 
l’acceleròmetre poden influir de manera clara en l’èxit de la prova. També es fa una enumeració 
del elements bàsics que composen un equip pel la realització d’assaigs: martell de mà, 
acceleròmetre i un ordinador per l’enregistrament de les dades. Finalment, es donen unes 
pautes de com poder interpretar els resultats obtinguts a partir de: exemples de reflectogrames, 
de pilons amb anomalies, de l’anàlisi del mètode de les característiques o del funcionament 
d’algun dels softwares actuals. 
 
 En el cas del mètode de transparència sònica, l’assaig està basat en el temps que triga 
una ona ultrasònica entre dos punts de distància coneguda i suposadament constant. Les ones 
estan generades per un emissor i les rep un receptor. Ambdós dispositius s’introdueixen en uns 
tubs metàl·lics, prèviament lligats a l’armadura de piló abans de ser formigonat, i es fan pujar de 
manera simultània des de el fons dels tubs fins a la superfície del piló. El possible retard en el 
temps de propagació de les ones entre els dos punts en funció de la profunditat, és el que ens 
indicarà la presència d’anomalies. Conjuntament amb la mesura del temps d’arribada, també 
s’utilitza la de l’energia. Factors com la dispersió o l’absorció tenen influència en la pèrdua 
d’energia, la qual cosa també ens indicarà la presència d’anomalies. De la mateixa manera que 
en el mètode sònic, s’ha explicat la millor manera de com prepara el piló: tipologia dels tubs, 
criteris per determinar el número de tubs i disposició en cada piló.  
 
 A part dels assaigs d’integritat, hi ha un altre gran grup de proves a les que es poden 
sotmetre el pilons: les proves de càrrega. En el text hi trobem una breu introducció, a mode de 
referència, de les proves de càrrega estàtica. Dins del conjunt de les proves de càrrega en 
trobem un grup anomenat assaigs ràpids de càrrega: la prova dinàmica i la statnamic.  
 
 A la prova dinàmica es deixa caure una gran massa sobre la superfície del piló, un cop 
instrumentada, i després es realitzen càlculs per ordinador amb la resposta obtinguda. 
S’utilitzen per aquest procés models matemàtics que simulen el comportament del piló, i la 
seva interacció amb el sòl utilitzant l’equació de l’ona. Un dels resultats més interessants que 
es poden obtenir és el d’una estimació de la capacitat de càrrega. És un mètode aplicable a 
qualsevol tipus de piló, però s’utilitza preferentment amb el pilons clavats, ja que s’aprofita el 
martell de clava.  
 
 L’assaig statnamic va sorgir amb la intenció d’agrupar el millor de les proves estàtiques 
i dinàmiques. L’assaig es pot realitzar sobre qualsevol tipus de piló amb un mínima preparació. 
En aquest tipus de prova s’utilitza un sistema de combustió, situat sobre la superfície del piló, 
d’un combustible que provoca l’aixecament d’uns contrapesos i per reacció d’aquest 
s’aconsegueix l’aplicació d’una càrrega axial. La instrumentació permet mesurar la càrrega 
aplicada i el desplaçament produït  


