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Els edificis existents poden patir assentaments excessius si es produeix algun canvi dels seu ús i
augmenten les carregues de fonamentació. Hi ha diferents mètodes per reforçar les fonamentacions
existents i evitar que aquests assentaments excessius es produeixin. Un dels mètodes de reforç més
utilitzat és el recalçat de la fonamentació per micropilotatge, però malgrat el seu ús habitual sorgeixen
molts dubtes a l’hora d’avaluar la necessitat i el grau de la seva utilització. En aquest treball, es fa una
primera aproximació a aquest problema amb l’anàlisi del comportament tensional i deformacional de
diferents sabates corregudes assentades durant llargs períodes de temps sobre sòls cohesius, tant
recalçades amb micropilons com sense recalçar, davant un augment moderat de càrregues.
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0. ABSTRACT
Els edificis existents poden patir assentaments excessius si es produeix algun canvi dels seu ús i
augmenten les carregues de fonamentació. Hi ha diferents mètodes per reforçar les fonamentacions
existents i evitar que aquests assentaments excessius es produeixin. Un dels mètodes de reforç més
utilitzat és el recalçat de la fonamentació per micropilotatge, però malgrat el seu ús habitual sorgeixen
molts dubtes a l’hora d’avaluar la necessitat i el grau de la seva utilització. En aquest treball, es fa una
primera aproximació a aquest problema amb l’anàlisi del comportament tensional i deformacional de
diferents sabates corregudes assentades durant llargs períodes de temps sobre sòls cohesius, tant
recalçades amb micropilons com sense recalçar, davant un augment moderat de càrregues.
Existing buildings can suffer excessive settlement if a change of use is required and increased foundation
loadings occur. Several methods of foundation enhancement are available to arrest settlements of
existing foundations. The method of underpinning by piles is widely used, but despite the long‐standing
use of this method, but despite its habitual use many questions emerge when assessing if its use is
necessary. This paper is a first approach to this problem by analyzing the strain and stress behavior of
different strip footings settled for long periods of time on cohesive soil, in front of a reduced increase of
foundation loading. Comparisons between the original footings and underpinned footings by piles are
carried out.
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1. DEFINICIÓ BÀSICA
1.1

INTRODUCCIÓ

Una de les operacions més habituals que es duen a terme avui en dia en el camp de la rehabilitació
integral d’edificis és el recalçat de la fonamentació existent de molts d’aquest immobles per tal de que
puguin absorbir un augment de càrrega sense perilli la integritat global de la seva estructura.
Les raons per recalçar una fonamentació existent es poden dividir en dos categories diferents: reforç de
fonamentacions i terrenys de fonamentació danyats; i en reforma d’una edificació i/o modernització de
l’equipament de la mateixa. El primer grup compren la fallada de les fonamentacions per una
deformació excessiva de la seva base; en el segon grup s’inclouen els increments de càrrega a les
fonamentacions i les alteracions de la construcció i les seves dimensions.

Raons per recalçar una fonamentació existent

Reforç d'una fonamentació o un
terreny de fonamentació danyat

Fallada de la
fonamentació

Deformació del
terreny de
fonamentació Fallada
de la fonamentació

Reforma d'un edifici i modernitazció
de l'equipament

Augment de
càrregues

Alteració en
l'edificació

Corrosisió

Canvi de les
propietats del
terreny

Construcció de
plantes addicionals

Construcció de
volums annexes

Violació del règim de
servei

Capacitat de càrrega
inadequada

Augment de llum
entre suports

Construcció d'un
soterrani

Sobrecàrrega

Pèrdua de
l'estabilitat del
talusos

Instal∙lació
d'equipament
addicional

Soterrament
d'instal∙lacions

Càrrega dinàmica

Modernització de
l'equipament

El present treball es centrarà en els recalçats de les fonamentacions causats per increments de càrrega
causats per canvis d’ús de l’edificació o remuntes, és a dir, increments moderats de càrrega respecte a la
càrrega original que suportaven les fonamentacions d’un edifici.
És una pràctica habitual que davant d’un augment de càrregues en la fonamentació provocat per alguna
d’aquestes intervencions, o bé es recalci tota la fonamentació per a la suma de la càrrega existent i de la
nova, o bé , s’opti per no fer cap tipus d’intervenció de reforç. Moltes vegades, ambdós plantejaments
antagònics es realitzen per tècnics qualificats sense unes bases sòlides que justifiquin adequadament les
seves propostes d’intervenció.
5

Aquest treball és un primer pas en la recerca d’una sistematització alhora d’abordar aquest problema
tan freqüent des de dos punts de vista diferents: l’estudi del comportament del terreny en cas que no es
plantegés cap tipus de reforç a la fonamentació; i en el cas que aquest primer anàlisi proporcionés uns
resultats deformacionals o tensionals inacceptables per a la integritat de la construcció existent, l’estudi
d’una metodologia simplificada que permetés establir quin és el repartiment de càrregues entre la
fonamentació existent i el nou sistema de recalçat per micropilotatge.
L’avaluació de la capacitat portant el terreny es basarà en l’estudi de la compressió secundària. Les
argiles normalment consolidades sotmeses a càrregues constants durant llargs períodes de temps (a
partir de 10 a 30 anys) poden desenvolupar gradualment una reserva de resistència enfront noves
càrregues a causa de la compressió secundària que sofert. Aquesta reserva de resistència permet que
aquest tipus de sòls experimentin menors deformacions davant augments moderats de càrrega
(inferiors al 50% de la càrrega de consolidació) que els terrenys que no han patit aquest procés de
consolidació. D’aquesta manera, sòls normalment consolidats poden passar a comportar‐se com a sòls
sobreconsolidats.
Un dels objectius d’aquets treball és estudiar la viabilitat d’aplicar les teories sobre la consolidació
secundària als sòls sobre els quals reposen les fonamentacions dels edificis del nostre voltant.
L’altre apartat del treball es centrarà en l’avaluació dels assentaments d’una fonamentació superficial
recalçada per micropilotatge sotmesa a un augment de càrregues. Es farà un anàlisi comparativa entre
els assentament obtinguts de diversos models de càlcul representatius de diferents aproximacions al
problema per tal de determinar quina són les solucions més eficients.
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2. OBJECTE DE L’ESTUDI
Determinar la necessitat de recalçar una fonamentació existent al ser sotmesa a un augment de les
càrregues que suporta. En el cas que els assentaments obtinguts no siguin admissibles, calcular el
recalçat per micropilotatge mínim necessari per evitar‐los.
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3. OBJECTIUS GENERALS
3.1. OBJECTIUS GENERALS
Estudiar el comportament d’un sòl cohesiu normalment consolidat sotmès a càrregues d’edificació
durant un llarg període de temps per avaluar si és capaç d’assumir augments de càrrega amb
assentaments inferiors als d’un mateix sòl que no hagi experimentat el procés de consolidació causat
per aquestes càrregues al llarg del temps. D’aquesta manera, avaluar la necessitat real de recalçar una
fonamentació superficial recolzada sobre aquest sòl amb micropilotatge per evitar assentaments
excessius.
En el cas que aquesta fonamentació necessités ser recalçada, proposar unes bases pel càlcul del
minimitzar en la mesura del possible el reforç per micropilotatge.
Aquests objectius s’estudiaran a través de la verificació de dues hipòtesis de treball:
‐

Les fonamentacions superficials assentades recalçades per micropilotatge continuen treballant
després del reforç i poden assumir gran part d’un hipotètic augment de càrregues.

‐

Els sòls cohesius consolidats per càrregues d’edificació durant llargs períodes de temps són
capaços d’assumir augments de càrrega amb assentaments inferiors als del mateix sòl sense
consolidar.

3.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
‐

Verificar la hipòtesi sobre la continuïtat del treball d’una fonamentació superficial recalçada per
micropilotatges després del reforç a través de l’anàlisi de diferents models pel Mètode dels
Elements Finits.

‐

Verificar aquesta hipòtesi amb diferents models de sòl i analitzar les diferències dels resultats
obtinguts. Els models de sòl que s’utilitzaran són els següents:

‐

a.

Model de sòl elàstic amb plasticitat perfecta: Mohr‐Coloumb.

b.

Model de sòl amb enrigiment en profunditat: Hardening‐Soil.

Verificar la hipòtesi sobre l’augment de capacitat resistent d’un sòl sota càrregues mantingudes
al llarg del temps amb el model de sòl amb fluència (Soft‐Soil‐Creep).

3.3. ABAST I LÍMITS
El següent treball es centrarà en el recalçat de fonamentacions que són sotmeses a increments
moderats de càrrega respecte a la càrrega original que suportaven causats per situacions tals com canvis
d’ús de l’edificació o remuntes.
Tots els anàlisis es faran per fonamentacions superficials corregudes recolzades sobre sòls cohesiu de
consistència mitjana o tova.
Per a l’estudi del recalçat mínim per evitar assentaments excessius, l’anàlisi del sòl es farà en condicions
drenades per simular l’estat final d’un sòl independentment dels estats entremitjos que aquet pugui
presentar.
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4. CONCEPTES BÀSICS
4.1

CÀLCUL DE LA TENSIÓ ADMISSIBLE D’UNA FONAMENTACIÓ

4.1.1 FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL O SEMIPROFUNDA
El càlcul de la capacitat portant en ruptura de la fonamentació s’obté a partir de l’equació
polinòmica de Brinch –Hansen;

qh  c  N c   ef 1  D  N q 

1
  ef 2  B  N 
2

Els factors de capacitat de càrrega Nc, Nq , Nγ corresponen a l’angle de fricció fixat a partir de la
identificació del material i correlacions empíriques.
Per un sòl cohesiu (φ=0) en condicions no drenades, la càrrega admissible en funció de la
resistència a l’esforç de cisalla en sòls cohesius l’obtenim a partir del producte de la cohesió c
per un factor de càrrega Nc, que pot variar segons forma, dimensió i profunditat de les sabates
i segons posicionament del pla de fonamentació.

qh  cu  N c
Havent de prendre un coeficient de seguretat F=3 respecte a la càrrega crítica d’enfonsament :

q ad 

qh
FS  3

Per a sòls cohesius la correlació del valor de colpeig amb la cohesió no drenada (Cu) del
material assajat és la que s’exposa en forma de taula :
DENSITAT
MOLT TOVA
TOVA
MOD. FORTA
FORTA
MOLT FORTA

‐
‐
‐
‐

COHESIÓ Cu kg/cm2
<0,125
0,15‐0,25
0,25‐0,50
0,50‐1,00
1,00‐2,00

Colpeig SPT/30 cm
<2
2a4
4a8
8 a 15
15 a 30

Cu és la cohesió no drenada del material
Nc és el factor forma de fonamentació
d és la fondària de fonamentació
b és l’amplada de la sabata

Per sòls detrítics (c=0) l’equació polinòmica de Brinch –Hansen es simplifica en l’expressió;

qh   ef 1  D  N q 

1
  ef 2  B  N 
2
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Havent de prendre un coeficient de seguretat Fs=3 respecte a la càrrega crítica d’enfonsament:

qadm 

qh
FS  3

Els paràmetres γef1, γef2 corresponen als pesos específics del terreny situat sobre i sota del pla de
fonamentació respectivament.

Els factors de capacitat de càrrega Nq i Nγ corresponen a l’angle de fricció fixat a partir de la identificació
del material i correlacions empíriques amb valors penetromètrics en el material detrític, a partir dels
assaigs in situ NSPT, es fixa un angle de fregament φ segons Peck amb els factors de capacitat de càrrega
segons Peck, Hansen i Thornburn (1953);
Nq=20 Nγ = 20

Les càrregues es refereixen a la trencada per esforç de cisalla sense tenir en compte la magnitud de
l’assentament en el bulb de tensions de l’àrea de fonamentació.

FIGURA 1.FACTOR DE CAPACITAT DE CÀRREGA PER SABATES EN ARGILES SEGONS SKEMPTON (1.951).
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CONCEPTES BÀSICS
4.1.2 FONAMENTACIÓ PROFUNDA (MICROPILOTATGE)
El càlcul de la tensió admissible de treball es realitza segons la formulació de Bustamante, 1986
considerant micropilons injectats a pressió (s’injecta més del 50% del volum teòric). El càlcul de la
capacitat portant o càrrega d’enfonsament (qh) en ruptura de la fonamentació profunda mitjançant
micropilotatge s’obté a partir de la següent formulació:

qh  q p  q f
La resistència per fregament (qf) del micropiló es calcula com la suma dels productes dels gruixos dels
diferents estrats per la seva resistència unitària de fregament (fi) i per la superfície de fregament del
micropiló ;

q f     Di  ei  f i
i

Di    DNominalperforació
‐
‐
‐
‐

α = Coeficient d’ increment del diàmetre nominal o de perforació . S’ha pres un valor d’ 1,15,
segons taula de Bustamante, 1986 que s’ adjunta a continuació.
Considerant un tipus d’injecció global i unificada (IGU).
ei = Gruix de la capa fi = Resistència unitària per fregament
fi = Resistència unitària per fregament

FIGURA 2.VALORS DEL COEFICIENT Α D’ INCREMENT DEL DIÀMETRE NOMINAL D’ UN
MICROPILÓ INJECTAT. (BUSTAMANTE ,1986).

Segons la formulació de Bustamante, la resistència unitària de fregament (fi), s’obté a partir d’unes
gràfiques per a cada tipologia de material i segons valors de NSPT del perfil del terreny, en funció del tipus
d’injecció, repetitiva i selectiva (IRS) o global i unificada (IGU).
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La resistència per punta (qp) pot calcular‐se a partir del valor de la resistència per fregament;

q p  0,15  q f

4.2

CÀLCUL DELS ASSENTAMENTS D’UNA FONAMENTACIÓ

Pel càlcul de l’assentament real es procedeix a discretitzar el tall litoestratigràfic identificat en el bulb de
tensions en la fondària d’influència del pla de fonamentació. Avaluem els paràmetres elàstics del
material caracteritzat a partir de correlacions empíriques;
•E Mòdul Elàstic ( Schermertmann (1978) i Sanglerat (1972));

qc    N SPT
‐
‐
‐
‐

 =2 (Llim argilós)
 =3‐4 (Sorres fines)
 =5‐6 (sorres gruixudes)
 =8 (graves)

E    qc
Per sorres i graves

 =2

Per llims (ML)‐argiles (CL) de baixa plasticitat tenim:
Tipus de sòl
ML
CL

•

qc kg/cm2
<20
>20
<7
7 < qc < 20
> 20

α
3<α<6
1<α<2
3<α<8
2< α < 5
1 < α < 2,5

Angle de Fricció. Per sorres fines arrodonides i llims considerem l’equació ;
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  20  N  15

(Osaki)

Per a sorres de gra mig a groller i graves emprem la següent correlació:

NSPT
<4
4÷10
10÷30
30÷50
>50

Compacitat
Molt fluixa
Fluixa
Mitja
Alta
Molt alta

Φ (Peck)(*)
<29º
29º÷30º
30º÷36º
36º÷41º
>41º

Φ(Meyerhof)
<30º
30º÷35º
35º÷40º
40º÷45º
>45º

• Ko Coeficient d’empenta al repòs.
Considerem l’equació de Yako per a materials de caràcter drenat.

K 0  1  sin
• Coeficient de Poisson.
Considerem la correlació amb els valors d’angle de fricció obtinguts en l’equació d‘Osaki;

v

1
1

1
K0

4.2.1 FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL O SEMIPROFUNDA
Podem avaluar l’estat de tensions per una càrrega rectangular sota la cantonada d’una àrea de
fonamentació quadrada de dimensions l x b basada en la distribució de tensions en medis elàstics de
Hall (1940):

R1  l 2  z 2
R2  b 2  z 2
R3  l 2  z 2  b 2

 z 

q
2


 1 b  l  b  z  1
1 
 
 2  2  
  Arctg 
R3  R1 R2  
 z  R3 


 z 

 z 

 1 b  l  b  z 
q 
  2
  Arctg 

2 
z
R

R1  R3 
3 

 1 b  l  b  z 
q 
  2
  Arctg 


2 
z
R
R2  R3 
3 
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La deformació del terreny la considerem amb les equacions clàssiques;

z 

 z    x   y 
E

Amb la integral de la deformació vertical, de forma discretitzada, obtindrem l’assentament en la
superfície de la sabata sobre un conjunt d’estrats que simplifiquem sobre la geometria particular del
terreny, particularitzant els valors de mòdul elàstic en la vertical del punt acotat, el descens o
desplaçament en la vertical;

1   z dz 

 z    x   y 
E

dz

Es considera admissible els assentaments de fins a 1” (2,54 cm) per a fonamentació mitjançant sabates.

FIGURA 3. ÀBAC PER A LA DETERMINACIÓ D’ESFORÇOS PRINCIPALS SOTA LA CANTONADA D’UNA SUPERFÍCIE RECTANGULAR
AMB CÀRREGA UNIFORME EN UN MATERIAL ELÀSTIC I ISÒTROP.
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FIGURA 4. ÀBAC PER A LA DETERMINACIÓ D’ESFORÇOS PRINCIPALS SOTA UNA CÀRREGA RECTANGULAR DE LONGITUD INFINITA
(Δσ1=ΔσV; Δσ3=ΔσH).

4.2.2 FONAMENTACIÓ PROFUNDA (MICROPILOTATGE)
L’assentament pel cas de fonamentació profunda amb micropilotatges i havent estat calculat amb els
valors unitaris de Bustamante, es calculen assentaments màxims per un micropilotatge aïllat inferior al
3% del diàmetre del pilot.
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5. ESTAT DE L’ART
5.1

RECALÇAT DE FONAMENTACIONS SUPERFICIALS PER MICROPILOTATGE

5.1.1. INTRODUCCIÓ. APLICACIÓ DE MICROPILONS PER A RECALÇAT
Els fonaments d’un edifici han de ser recalçats quan l’estructura està sotmesa a deformacions excessives
causades per moviments de la fonamentació; o bé quan s’incrementen les sol∙licitacions a les que estan
sotmesos i poden causar un mal funcionament de l’estructura existent o el seu col∙lapse si els fonaments
no es reforcen. Un dels mètodes més habituals per realitzar aquesta tasca és el recalçat amb
micropilotatge.
Aquest sistema presenta diferents avantatges que el fan ideal per aquest tipus d’operacions:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Facilitat de connexió amb la fonamentació existent.
Posada en càrrega amb deformacions mil∙limètriques.
Facilitat d’execució en espai interiors de reduïdes dimensions gràcies a les petites dimensions
dels equips.
Execució en qualsevol tipus de terreny. Possibilitat de travessar inclusions dures, com per
exemple fonamentacions antigues de fàbrica o formigó.
Perforació similar a un sondeig, que permet detectar eventuals cavitats i reomplir‐les si fos
necessari a través de la perforació.
A causa de la seva gran esveltesa treballen quasi exclusivament per fust, fent innecessari que la
punta es recolzi sobre un estrat més compacte.
Element de construcció senzilla, flexible i ajustable. Facilitat per adaptar‐se a les possibles
condicions canviants d’un terreny.

No obstant, els micropilons presenten alguns inconvenients importants, d’entre els quals cal destacar
els següents:
‐
‐
‐

Relació entre el cost d’execució i la càrrega admissible major que la dels pilons convencionals
de major diàmetre .
Mètodes de càlcul eminentment empírics només contrastables amb proves de càrrega.
Qualitat molt variable en funció de la rugositat del procés d’execució.

Quan les càrregues són reduïdes i/o l’espai disponible és escàs és perfectament factible realitzar
fonamentacions amb micropilons, tot i que generalment una fonamentació per pilotatge serà més
econòmica quan més gran sigui la capacitat dels pilots seleccionats en relació a la càrrega total que hagi
de transmetre la fonamentació.
Els micropilons, que es perforen pràcticament com una sonda, admeten gran varietat de col∙locacions i
orientacions. Per aquest motiu són molt adequats per reforçar ’estructures antigues. Habitualment,
s’utilitzen micropilons de petit diàmetre i armats amb una sola barra.
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FIGURA 5. RECALÇAT DEL VIADUCTE DE TERUEL

1

La següent figura representa el mètode clàssic de recalçat d’una fonamentació correguda. La connexió
no necessita de cap operació especial, ja que es confia la transferència de càrrega entre l’estructura
existent i el recalçat al fregament existent entre ambdós elements.

FIGURA 6. ESQUEMA TÍPIC DE RECALÇAT PER MICROPILOTATGE. A) SECCIÓ TRANSVERSAL. B) PLANTA

1

1

Lizzi,1985
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Hi ha altres mètodes de connexió més segurs d’execució més complexa. El mètode proposat per AETESS
consisteix en perforar la sabata existent i soldar al tub diferents rodons de connexió per augmentar la
superfície d’adherència. Si es tracta d’un encepat a construir posteriorment només és necessari soldar
unes aletes verticals al tub de la longitud de l’encepat. El micropiló es formigona solament a partir de la
base del futur encepat.

FIGURA 7. MÈTODE DE CONNEXIÓ PROPOSAT PER AETESS.

Els elements preexistents i el tipus d’estructura poden condicionar la solució constructiva de connexió
entre l’estructura existent i el micropilotatge que recalçarà la fonamentació:

18
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FIGURA 8. SISTEMES HABITUALS DE CONNEXIÓ ENTRE MICROPILOTATGE I ESTRUCTURA

2

2

Cole, 1985
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a)

Bigues transversal de càrrega com recalçat temporal i permanent.
1. Càrrega de l’estructura.
2. Biga transversal de càrrega com a suport de la càrrega de l’estructura durant el procés
de construcció del nou encepat.
3. Suport per gats en cas que fos necessari.
4. Fonamentació o encepat existent .
5. Nou encepat que actua com a biga de càrrega transversal.
6. Pilotatge existent.
7. Nou pilotatge.
b) Recalçat per micropilotatge directe a través de fonamentació existent.
8. Càrrega de l’estructura.
9. Pilotatge.
10. Pilotatge existent.
11. Encepat o fonamentació existent perforada pel nou pilotatge.
12. Encepat o fonamentació existent eliminada per a nou pilotatge.
c) Enfaixat estructural per capturar la càrrega de la fonamentació existent.
13. Càrrega de l’estructura.
14. Fonamentació o encepat existent.
15. Enfaixat estructural per transmetre la càrrega al nou pilotatge.
16. Pilotatge existent.
17. Nou pilotatge.
d) Elevació de l’estructura existent .
18. Càrrega de l’estructura.
19. Fonamentació existent.
20. Enfaixat estructural per capturar l’estructura a elevar amb sistema posttesat.
21. Gats hidràulics.
22. Nou encepat.
23. Nou pilotatge.
e) Utilització de bigues d’estintolament per evitar problemes d’altura lliure en interiors.
24. Zona sense problemes d’altura lliure.
25. Nova biga d’estintolament.
26. Nou pilotatge.
27. Altura lliure necessària per maquinària de pilotatge.
28. Nou pilotatge i bigues d’estintolament col∙locades a intervals.
f) Biga en voladís per evitar problemes d’altura lliure insuficient per a la maquinària de pilotatge.
29. Altura lliure insuficient.
30. Nova biga d’estintolament.
31. Nou pilotatge instal∙lat a l’exterior de l’estructura.
32. Pilotatge a compressió.
33. Pilotatge a tracció.
g) Utilització d’una combinació de pilots inclinats i posttesat per superar problemes d’accés a
l’estructura.
34. Nou pilotatge col∙locat amb la mateixa inclinació (θ) per equilibrar el sistema.
35. Gats hidràulics en cas que fos necessari.
36. Bigues a compressió a intervals al llarg de l’estructura per equilibrar el sistema .
37. Espai lliure necessari per a la maquinària de pilotatge.
38. Encepat continuo.
39. Cable de posttesat.
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40. Nou pilotatge col∙locat amb una inclinació (θ) que permet el treball de la maquinària
de micropilotatge.

5.1.2. MÈTODES D’EXECUCIÓ
Hi ha gran varietat de mètodes d’execució de micropilons que han anat apareixent al llarg del temps. La
més antiga de totes és la de pali radice utilitzada per primera vegada en el recalçat de l’Escola A. Angiulli
de Nàpols. Es van utilitzar uns micropilons de 100mm de diàmetre nominal i 13 metres de longitud amb
un armat central de barra corrugada de 12mm.
La següent figura mostra el mètode de construcció d’un palo radice. Les fases són les següents:
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐
6‐
7‐

Perforació.
Perforació acabada.
Col∙locació de l’armat.
Posada en obra del morter mitjançant una tolba.
Formigonat acabat.
Extracció de la intubació mitjançant aire comprimit.
Finalització del amb un tap de formigó en el cap.

FIGURA 9. MÈTODE D’EXECUCIÓ D’UN PLO RADICE

3

La perforació es realitza a rotació. El residu de la perforació és rentat amb aigua a llots bentonítics.
L’armat és una barra per a diàmetres petits (10cm) o un tub o un armat compost per a diàmetres més
grans (fins a 26‐30cm).
La dosificació del morter és molt elevada. La pressió aplicada al morter durant l’extracció de la intubació
es realitza amb aire comprimit no excedeix els 8 bars de pressió. El sistema permet que el morter
s’adapti completament al terreny i reompli qualsevol irregularitat de la perforació, donant com a
resultat un diàmetre efectiu major que el de la perforació.
Una altra mètode d’execució de micropilons és el proposat per Tubfix, actualment conegut com a
Ropress:
1‐ Perforació.
2‐ Col∙locació de l’armat tubular.
3

Lizzi, 1985
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3‐ Injecció per a la formació de la beina.
4‐ Injecció en diferents etapes per a la formació del bulb.
5‐ Pilot acabat.

FIGURA 10. FASES D’EXECUCIÓ D’UN MICROPILÓ TUBFIX.

4

La perforació es realitza a rotació sense intubació amb diàmetres compresos entre 100 i 200mm. El tub
d’armat té una sèrie de vàlvules antiretorn, que permeten realitzar una injecció a baixa pressió per a la
beina i una altra per etapes per la formació del bulb.
Hi ha sistemes que permeten construir un micropiló sense necessitat d’injecció a pressió al produir‐se el
procés de reomplert per gravetat.

FIGURA 11. METODE D’EXECUCIÓ D’UN MICROPILÓ FORMIGONAT IN SITU SENSE INJECCIÓ.
4

5

Mascardi, 1985
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En aquest cas, la perforació pot fer‐se a rotopercussió, rotació o amb barrina helicoïdal segons la
consistència del terreny. El fluid de rentat pot ser aigua, aire o llots bentonítics que és introduït per
l’interior del tub i és expulsat per la cavitat anular entre el terreny i l’armat aconseguint un diàmetre
major que el de perforació. El morter és fluid i s’introdueix per l’interior de l’armat fins que desborda
l’excavació desplaça el fluid de rentat. Si les parets de la perforació són estables es pot ometre la
intubació.
Com es pot observar, els mètodes d’instal∙lació d’un micropiló poden ser molt diferents i per tant es fa
imprescindible classificar‐los d’alguna manera per poder‐los definir definir adequadament.
La AETESS ha proposat una classificació dels sistemes d’execució dels micropilons en tres categories en
funció del tupi d’injecció, que posteriorment ha estat adoptada per el Ministeri de Foment espanyol:
‐
‐
‐

Tipus 1: Injecció única global (IU).
Tipus 2: Injecció única repetitiva (IR).
Tipus 3: Injecció repetitiva i selectiva (IRS).

FIGURA 12. CLASSIFICACIÓ DELS MICROPILONS SEGONS AETESS

6

Aquesta classificació és només aplicable als micropilons executats amb armadura tubular i segueix la
classificació oficial francesa7:
‐
‐

Injecció IGU en una única operació d’injecció.
Injecció IRS en un procés repetitiu i selectiu mitjançant la introducció d’un doble obturador en
el tub del maneguet que permet establir l’interval d’injecció al nivell escollit i repetir l’operació
en múltiples vegades.

5

Herbert, 1985.
AETESS, 2000
7
Bustamente, 1986
6
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Finalment, la normativa americana a proposta de Bruce et al. (1995) diferencia quatre tipus de
micropilotatge:
‐
‐
‐
‐

Tipus A: Morter o beurada injectada per gravetat.
Tipus B: Injecció a baixa pressió a través de la intubació durant el procés de retirada d’aquesta.
L’obturador es situa en la boca del pilot.
Tipus C: Injecció posterior de beurada a través de la intubació o d’una canonada específica. És
un sistema equivalent al sistema IGU francès. L’obturador es situa en la boca del pilot.
Tipus D: Injecció de beurada en diferents fase amb obturades a l’interior del tub. És un sistema
equivalent al sistema IRS francès.

8

FIGURA 13. CLASSIICACIÓ DELS MICROPILONS PROPOSADA PER BRUCE ET AL

5.1.3. FASES D’EXECUCIÓ
Independentment del sistema utilitzat, tots els mètodes de micropilotatge tenen les següents fases
d’execució:

a) P ERFORACIÓ
Pot fer‐se per diversos sistemes segons el tipus de terreny a travessar: rotació amb corona de widia
(carbur de tungstè o de wolframi)o de diamant o tricon, retropercussió amb martell en el fons, o amb
hèlix continua en terrenys tous. Depenent de l’estabilitat de la perforació aquesta es pot fer en sec,
amb l’ajuda de llots bentonítics o amb intubació normalment recuperable. El fluid de la perforació pot
ser aire o aigua i s’introdueix per circulació inversa.

b) N ETEJA
La perforació es neteja amb aigua i/o aire a pressió. Aquest és un operació imprescindible per
aconseguir una major qualitat.

c) I NTRODUCCIÓ DE L ’ ARMAT
L’armat d’un micropilot es pot fer amb barres corrugades d’acer, tubs d’acer o amb una combinació
d’elles. El tipus d’acer emprat depèn de les necessitats de resistència i de la forma de treball del
micropiló.

8

Bruce et al.,1995
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Per als tubs es poden utilitzar acers de resistència entre fyk=250MPa i fyk=800Mpa, encara que l’acer més
utilitzat és el que té una tensió de límit elàstic de 560MPa. L’acer utilitzat per l’armat de barres
corrugades generalment tindrà una tensió de límit elàstic compresa entre 400 i B500MPa.

FIGURA 14. DIFERENTS TIPUS D’ARMAT D’UN MICROPILÓ

9

L’armadura tubular garanteix la continuïtat del micropiló en cas molt freqüent en terrenys tous de
discontinuïtats del morter i aporta resistència a tallant i a flexió en cas que el micropiló no treballi
únicament a compressió.
La longitud comercial màxima dels tubs és de 9 metres per facilitar‐ne el transport per mitjans
convencionals. Per executar micropilons de major longitud s’opta per unir diferents trams de tub
mitjançant una unió roscada. Aquest tipus d’unió pot debilitar la secció d’acer, especialment si treballa a
flexió, i per tant és necessari la utilització d’un maneguet exterior de reforç.

d) C OL ∙ LOCACIÓ DEL MORTER
Si els micropilons es reomplen de morter, s’assegurarà que aquests tinguin una resistència fck≥25MPa a
28 dies. S’acostuma a utilitzar relacions d’aigua/ciment baixes (2/c=0.5) i sorres com a àrid. Una
dosificació típica és (en pes):
‐

Aigua (0.5), ciment (1) i sorra (0.5)

Tot i que es pot utilitzar relacions aigua/ciment majors, s’ha de tenir especial cura en que la consistència
sigui l’adequada per garantir el reomplert total de la perforació sense discontinuïtats. El volum de
morter a col∙locar ha de ser entre un 40% i un 80% superior al del volum teòric de la perforació.
El mètode d’introducció del morter pot variar segons el tipus de piló.

e) INJECCIÓ DE LA BEURADA DE MORTER
La injecció es realitza amb beurades fluides amb una resistència característica a 28 dies de fck≥25MPa i
amb una relació aigua/ciment de w/c=0.5. Per a relacions aigua/ciment baixes es pot afegir una
proporció reduïda de bentonita per augmentar‐ne la seva fluïdesa.
Si es coneix la pressió límit de sòl (pl) gràcies a la utilització d’un assaig presiomètric, es garantirà un
pressió d’injecció pel micropilons de tipus IGU (Injecció Global Única) i de tipus IR (Injecció Repetitiva)
de:

9

Rodríguez Ortiz,1984
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0,5 pl < pi < pl

En los micropilons de tipus IRS (Injecció Repetitiva Selectiva) la pressió d’injecció serà superior a la
pressió límit del terreny i, com a norma general, superior a 1MPa:
pi > pl
En aquest tipus d’injeccions és habitual arribar a pressions de 2‐3MPa.
El número de fases d’injecció serà de com a mínim de 2 en el cas de pedres sorrenques o calcàries poc
fissurades, de 3 com a mínim en sòls de compacitat mitjana i de 4 o més en sòls d’al∙luvió o tous. Entre
cada una de les fases ha d’existir un interval mínim de temps de 6 a 12 hores per permetre que la
beurada assoleixi una certa resistència. Els cabdals màxims d’injecció seran de (Bustamante, 1986):
‐
‐

0,3 a 0,6 m3/hora per a sòls cohesius
0,8 a 1,2 m3/hora per a sòls granulars

5.1.4. CÀLCUL DE LA CÀRREGA ADMISSIBLE A COMPRESSIÓ D’UN MICROPILÓ
Hi ha diferents mètodes utilitzats per el càlcul de la càrrega última a compressió que és capaç d’admetre
un micropiló:

a) M ÈTODE TRADICIONAL PER A P ALI R ADICE
El mètode de càlcul proposat per Lizzi (1985) és el següent:

Pult:

Càrrega última del palo radice a compressió (no inclou coeficient de seguretat)
‐
‐
‐
‐

Ø: Diàmetre nominal de la perforació
L: Longitud
K: Coeficient de fregament del fust
I: Coeficient adimensional en funció del diàmetre

Valor de la resistència per fust K
Tipus de sòl
K (Kpa)
Tou
50
Sòlt
100
De compacitat mitjana
150
Molt compacte, grava, sorra
200

Valor del coeficient I
Diàmetre de la perforació (cm)
10
15
20
25

I
1.00
0.90
0.85
0.80
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FIGURA 15. LA CÀRREGA DE TREBALL PER A UN PALO RADICE

10

Amb aquest mètode es menysprea la resistència per punta i s’obtenen valors de resistència per fust que
poden excedir el valor màxim de 100kPa que s’acostuma a admetre per als pilots convencionals. Aqueta
diferència és atribuïda per Lizzi a l’estret contacte que es produeix entre el terreny i el micropiló de
diàmetre real superior al nominal. Amb aquest mètode s’han calculat la majoria dels pali radice.

b) M ÈTODE DE B USTAMANTE
Bustamante (1986) proposa un nou mètode per al càlcul d’ancoratges i micropilons injectats basats en
comprovacions empíriques a través de nombrosos assajos de micropilons i ancoratges de categories
d’injecció IGU (Injecció global Única) i IRS (Injecció Repetitiva Selectiva).
Segons aquest mètode, la càrrega límit d’un micropiló o d’un piló és:

‐
‐

QL:
QP:

Càrrega límit total a compressió (no inclou coeficient de seguretat)
Resistència límit per punta
0.15

10

‐

QS:

Resistència límit per fust

‐
‐
‐

Dsi:
Li:
qsi:

Diàmetre mitjà real (Dsi = α∙Dni)
Longitud de la capa de sòl
Resistència unitària per fust

Lizzi, 1985
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FIGURA 16. REPRESENTACIÓ ESQUEMÀTICA D’UN ANCORATGE I UN MICROPILÓ

11

El diàmetre real pot estimar‐se multiplicant el diàmetre nominal de perforació per un coeficient α en
funció de les característiques del sòl i del tipus d’injecció:

FIGURA 17. COEFICIENT

11
12

D’INCREMENT DEL DIÀMETRE NOMINAL DN (DS =

DN) D’UN MICROPILÓ INJECTAT.

12

Bustamente, 1986
Bustamente, 1986
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Els valors de resistència unitària per fust qsi es treuen dels següents àbacs en funció del tipus de terreny:

FIGURA 18. ÀBACS DE BUSTAMANTE PER LA DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA UNITÀRIA PER FUST QS EN DIVERSOS SÒLS I
ROQUES (IRS → 1, IGU →2)

Per poder aplicar el mètode de càlcul de Bustmanante és necessari que és realitzi una injecció a pressió i
que el volum de beurada injectada Vi sigui superior al volum teòric del bulb previst Vs entre un 50% i un
100% per compensar les pèrdues de beurada per exudació en el terreny, les pèrdues lligades a la pròpia
tècnica d’injecció i per donar un tractament adequat al sòl en contacte amb el perímetre del bulb.
La resistència per punta del micropiló pot calcular‐se per mètodes convencionals o estimar‐se per la
següent regla simplificada:

El coeficient global de seguretat proposat per Bustamente és de 2 en tots els casos, encara que pot
admetre’s una reducció del 10% en micropilons provisionals sotmesos a compressió.
La càrrega límit per a micropilons i ancoratges a tracció és:

c) M ÈTODE CONVENCIONAL
El mètode convencional analític de càlcul de la càrrega admissible d’un micropiló és la següent:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PN: Càrrega nominal admissible del micropiló
F1: Factor de majoració de càrregues
F2: Coeficient de seguretat de minoració de resistència de fust
F3: Coeficient de seguretat de minoració de resistència de punta
Ø: Diàmetre nominal de la perforació
L: Longitud del micropiló
Qs: Resistència per fust
QP: Resistència per punta
Els valors de coeficients de seguretats parcials proposats per Oteo (2003) són els següents:

F1
1.25
1.4
1.5

Valors del coeficient F1
Responsabilitat Importància econòmica
Poca
Poca
Poca
Bastant
Gran
Gran

F2=1.5 a 2

F3=3 a 4

En realitat la resistència per punta en el cas dels micropilons de diàmetre petit és molt menor a la
resistència per fust i en micropilons llargs pot no arribar a mobilitzar‐se i per tant pot menysprear‐se en
el càlcul.
La resistència admissible per fust en un estrat és:
tan

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Qsia: Resistència admissible en l’estrat
c’i:cohesió efectiva en l’estrat
σ’vio: pressió vertical efectiva en l’estrat abans de la construcció del micropiló
σinj: sobrepressió d’injecció efectiva en l’estrat
Fc: Coeficient de seguretat parcial de minoració de la cohesió
Fφ: Coeficient de seguretat parcial de minoració de l’angle de fregament
Per tant la resistència del micropiló és de:
1

En general, es poden adoptar els valors de coeficients de seguretat parcials per a la cohesió i l’angle de
fregament proposats per Oteo (2003).
Fc=1.25 a 1.60

Fφ=1.25 a 1.35

A la pràctica, el valor de c’ serà molt baix en sorres i en argiles normalment consolidades, i en canvi serà
més significatiu en els trams en que el micropiló travessi argiles molt consolidades i roques.
Si no es disposés d’informació geotècnica molt precisa, es podrien utilitzar els àbacs de Bustamente per
estimar Qsi.
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5.1.5. MOBILITZACIÓ DE LA RESISTÈNCIA PEL FUST I CÀRREGA PER PUNTA D’UN MICROPILÓ
S’estima que la resistència per fust d’un pilot es mobilitza totalment amb deformacions verticals de
l’ordre del 0,5% al 1% del seu diàmetre. Per tant, els micropilons, al tenir un diàmetre inferior a 25cm
necessiten uns assentaments de l’ordre de 2mm per mobilitzar aquesta resistència. Les proves de
càrrega confirmen que els assentaments per mobilitzar totalment la resistència per fust poden ser
majors, però sempre dins de l’ordre de magnitud mil∙limètric.
La següent figura mostra la distribució de la càrrega al llarg del fust d’un micropiló. Es pot observar que
pràcticament no arriba cap càrrega a la punta. És molt habitual que els micropilons tinguin esvelteses
molt altes superiors a 40. Amb aquestes condicions és dubtós que un micropiló instal∙lat en un terreny
homogeni sigui capaç de transmetre cap càrrega per la punta. Per altre banda, l’àrea de la punta és molt
reduïda, i fins i tot amb tensions admissibles molt grans la seva capacitat de càrrega seria molt petita en
comparació amb la del fust. D’aquesta manera es justifica la simplificació que fa Bustamante de no
considerar la càrrega per punta.

FIGURA 19. VARIACIÓ DE LA CÀRREGA AL LLARG DEL FUST D’UN MICROPILÓ EN FUNCIÓ DE LA CÀRREGA EN EL CAP

13

13

Bustamante, 1986
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5.2

CÀLCUL D’UNA FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL RECALÇADA PER MICROPILOTATGE

El pilotatge de fomentacions superficials és una tècnica molt utilitzada per reduir assentaments de les
estructures d’edificació o per protegir‐les en contra d’excessius assentaments diferencials.
El problema de recalçar fonamentacions amb pilotatge ha estat estudiat numèricament per el Mètode
dels Elements Finits, experimentalment o amb mètodes analítics basats en el concepte d’interacció
entre fonamentació superficial i pilotatge per Makarchian i Poulos (1996). Aquest problema per als
propòsits d’idealització i disseny pot ser considerat com una fonamentació correguda pilotada quan la
fonamentació existent és una sabata correguda, o com una llosa pilotada quan la fonamentació existent
és circular, quadrada o una llosa rectangular.

FIGURA 20. DEFINICIÓ DEL PROBLEMA: A) FONAMENTACIÓ EXISTENT; B) FONAMENTACIÓ RECALÇADA PER MICROPILOTATGE;
14
C) COMPORTAMENT DEFORMACIONAL AL LLARG DEL TEMPS

5.2.1 MÈTODES DE DISSENY
Els mètodes de disseny de fonaments superficials pilotats han estat classificar en dos grans categories
per Poulos (1991,1994).
Primerament, hi ha mètodes aproximats que pel costat de la seguretat ignoren la contribució del
fonament superficial en el càlcul de la fonamentació i que, per tant, el pilotatge assumeix el total de la
càrrega aplicada. Aquest plantejament és summament conservador, ja que és inevitable que un part de
la càrrega total es transmeti directament al terreny a través del fonament superficial.
El segon gran grup d’aproximacions a l’anàlisi de fonamentacions superficials pilotades pot ser subdividit
en les següents categories:
‐
‐
‐

14

Mètodes aproximats de càlcul basats en la solució teòrica per a l’anàlisi d’una fonamentació
superficial i per a un grup de pilons en un continu elàstic.
Idealització de pilars mitjançant ressorts per a un anàlisi modificat d’una fonamentació
superficial en una massa de sòl elàstica.
Idealització del fonament superficial i del pilotatge per un anàlisi d’elements de contorn basat
en solucions de la teoria de l’elasticitat considerant la interacció entre ambdós.

Makarchian and Poulos, 1996
32

ESTAT DE L’ART
‐
‐

Anàlisi per elements finits, representant la fonamentació superficial i el pilotatge com un bloc
rígid dins el terreny.
Anàlisi per elements finits, amb el modelatge de la fonamentació superficial com una placa i del
pilotatge, tant com elements discrets com una sèrie d’anells concèntrics equivalents.

Phung Duc Long (1993) ha dut a terme diferents sèries d’assajos de sabates pilotades i ha arribat a la
conclusió que quan hi ha un bon contacte entre la sabata i la superfície del sòl, una part significant de la
càrrega és transferida als pilons fins arribar a la seva fallada. Un cop mobilitzada la capacitat total dels
pilons, qualsevol càrrega addicional és transferida a la sabata. Basant‐se en aquesta conclusió Duc Long
ha desenvolupat un mètode simplificat per calcular l’assentament d’una llosa pilotada on el
comportament de la llosa pilotada és el mateix que el d’una fonamentació superficial amb una càrrega
aplicada reduïda. D’aquesta manera, si la càrrega assumida per la fonamentació superficial Pr és
coneguda, l’assentament d’una fonamentació superficial pilotada és aproximadament equivalent a
l’assentament d’una fonamentació superficial sotmesa a una càrrega reduïda de magnitud Pr.

On PTot és la càrrega total aplicada i Pp és la càrrega que assumeix el pilotatge sota condicions elàstiques.
La càrrega del pilotatge és pot calcular segons les equacions proposades per Randolph (1983).
Per la seva banda, Makarchian i Poulos (1996), proposen un mètode simplificat basat en les
aproximacions al càlcul de lloses pilotades esmentats anteriorment. Aquest mètode requereix
l’estimació de la rigidesa de la fonamentació pilotada, la interacció entre els diversos elements de la
fonamentació i el repartiment de càrrega entre aquests elements.

5.2.2 MÈTODE SIMPLIFICAT DE CÀLCUL DE FONAMENTACIONS SUPERFICIALS PILOTADES
El mètode proposat per Makarchian i Poulos consta de diversos passos per obtenir l’assentament final
d’una fonamentació existent recalçada amb pilotatge.
‐
‐
‐
‐

Avaluació de l’assentament futur STF de la fonamentació existent.
Avaluació del temps ti entre el començament de la càrrega de la fonamentació existent i el
procés de recalçat.
Consideració de la interacció piló‐sòl‐fonament per avaluar l’increment de rigidesa de la
fonamentació a causa del recalçat.
Càlcul del assentaments addicionals que presentarà la fonamentació després del recalçat, o
quin és el recalçat necessari per obtenir un determinat assentament final STFP.

a) A SSENTAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DESPRÉS DEL RECALÇAT
L’assentament final d’una fonamentació pilotada després del recalçat es pot estimar amb la següent
equació:

On STFP és l’assentament total de la fonamentació recalçada per pilotatge; Sti és l’assentament total de la
fonamentació existent al temps ti de recalçat;STF és l’assentament total final de la fonamentació
existent si no s’hagués dut a terme el recalçat; χ =Kr/Kpr és el relació de rigideses de la fonamentació
existent respecte la fonamentació pilotada; Kr és la rigidesa de la fonamentació superficial abans del
pilotatge; i Kpr és la rigidesa de la fonamentació pilotada. Si dividim aquest assentament entre STF
obtenim la següent expressió:
1
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On RSR=STFP/STF és la ràtio de reducció d’assentament o ratio of settlement reduction [(assentament amb
pilotatge)/(assentament sense pilotatge)]; i US=Sti/STF és el grau d’assentament total (immediat més
consolidació) del fonament al temps ti de recalçat [(assentament total al temps de
recalçat)/(assentament total final de la fonamentació existent sense pilotatge)].
Per comprendre millor l’eficiència del recalçat amb pilotatge en la reducció d’assentament, es pot
estimar quina reducció d’assentament es produirà en la fonamentació després del recalçat.
Evidentment, l’assentament ocorregut abans de l’execució del pilotatge Sti no pot ser compensat i per
tant no s’ha de tenir en compte en l’avaluació de l’eficàcia del recalçat. Per tant, l’eficàcia del pilotatge
eb projectes de recalçat es pot expressar en forma de RRSR (ràtio de reducció d’assentament remament
o ratio of remaining settlement reduction):

I per tant :

Llavors, l’efectivitat del micropilotatge en el recalçat d’una fonamentació s’obté de la relació de
rigideses entre la fonamentació existent respecte la fonamentació pilotada (χ).

b) P ROPORCIÓ DE CÀRREGA QUE ASSUMEIX EL PILOTATGE DESPRÉS DEL RECALÇAT
És important conèixer la transferència de càrrega aplicada de la fonamentació existent al nou sistema de
pilotatge per entendre el mecanisme de recalçat, ja quan major sigui aquesta transferència, menor serà
l’assentament total final. Per fer‐ho es proposa la següent equació:
·
On Pp és la càrrega assumida pels micropilons del recalçat al moment de la fi de la consolidació; λ és la
proporció de la càrrega assumida pel pilotatge de la fonamentació pilotada (sota càrrega directa si el
pilotatge és instal∙lat al començament de la càrrega ti=0, ja que Sti=0); i PTot és la càrrega total aplicada a
la fonamentació. Aquesta mateixa formula és pot reescriure de la següent manera:
1

·

1
On LTR= Pp/PTot és la ràtio de transferència de càrrega o load transfer ratio. Per tant, el grau
d’assentament d’un fonament al moment de ser recalçat pot ser usat directament en el càlcul de la
proporció de càrrega transferida al pilotatge. Un cop coneguda la càrrega assumida pel pilotatge, és
necessari comprovar si aquesta supera la seva capacitat portant. Malgrat que és possible que pilons
individuals d’un grup sobrepassin la seva capacitat última l’assentament final pot ser acceptable.
Òbviament, és fonamental una avaluació acurada de l’assentament de la fonamentació existent Sti, i
d’una predicció raonable de l’assentament d’aquesta si no es fes el recalçat; i per tant és necessària una
avaluació adequada del mòdul d’elasticitat del sòl. A causa del comportament no lineal del terreny, és
possible que es produeixin fallades locals i plastificacions en algunes zones, especialment quan s’han
produït grans assentaments. Per tant, el comportament del terreny pot estar més enllà de la regió
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elàstica i és necessari recórrer a anàlisis elasto‐plàstics. Per evitar realitzar anàlisis no lineals per
elements finits, es pot incrementar l’assentament instantani obtinguts per anàlisis elàstics amb el
coeficient d’assentament Sr proposat per per D’appolonia et al. (1971).

c) C ÀLCUL DE LA RIGIDESA DELS ELEMENTS DE LA FONAMENTACIÓ
L’efectivitat del pilotatge en la reducció d’assentaments i de la quantitat de càrrega transmesa als pilons
estan relacionats amb la rigidesa de la fonamentació abans i després del recalçat. De forma general, el
desplaçament d’una fonamentació o la deformació d’un piló es poden relacionar amb la càrrega
aplicada a la fonamentació amb la següent equació:

On P és la càrrega; K és la rigidesa de la fonamentació superficial o del piló; i S és el desplaçament de la
fonamentació.

d) C ÀLCUL DE LA RIGIDESA DE LA FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL .
Poulos and Davis (1974) han presentat solucions elàstiques de desplaçaments de fonamentacions de
forma exhaustiva segons el tipus de càrrega aplicada (concentrada, uniforme, etc.), la forma de la sabata
(correguda, circular, rectangular, etc.), de la rigidesa de la fonamentació (rígida o flexible), de la potència
de l’estrat de terreny (finit, semifinit) per calcular la rigidesa de les sabates. Per la seva banda, Randolph
(1983) ha proposat un procediment aproximat per terrenys no homogenis amb increment lineal de
rigidesa amb la profunditat.

e) C ÀLCUL DE LA RIGIDESA DEL PILOTATGE .
La rigidesa d’un piló o d’un grup de pilons (P/S) es pot conèixer a través del càlcul de l’assentament dels
pilons o del grup de pilons sota una càrrega aplicada. Diversos autors han publicat solucions al càlcul de
d’assentaments d’un piló o d’un grup de pilons, entre ells Randolph (1983). Per calcular la rigidesa d’un
grup de pilons es pot utilitzar la següent equació enunciada per Fleming et al. (1985).

On Kp és la rigidesa del grup de pilons; kp és la rigidesa d’un sol piló; n és el nombre de pilons; i w és un
coeficient que depèn del tipus i distància entre els pilons. Pels grups de pilons habituals en argiles el
valor de w és de 0.5 i per sorres de 0.3‐0.4 Poulos (1989); i w es troba entre 0.4 i 0.6 en la majoria de
grups de pilons i el seu valor es pot trobar més acuradament amb les corbes exposades per Fleming et
al. (1985).

f) C ÀLCUL DE LA DEFORMACIÓ VERTICAL D ’ UN PILÓ O D ’ UN GRUP DE PILONS
Per calcular l’assentament i la rigidesa d’un piló s’utilitza la següent equació:
1
1

4
1

2

·
1

4

tanh
tanh

On η=rb/ro (pilons cònics); ξ=GL/GB (pilons per punta); ρ=GL/2/GL (grau d’homogeneïtat del sòl, variació
del mòdul d’elasticitat del sòl: ρ=1 per a un sòl homogeni i ρ=0.5 per a un sòl amb enrigiment en
profunditat);λ=Ep/GL (relació de rigideses del piló i el sòl); i:
ln
ln 0.25

2.5 1

⁄
0.25 ⁄
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⁄

ln 2.5 1

1

Addicionalment, λl s’usa per tenir en compte la compressibilitat del piló:
2

⁄

On r0 és el radi del piló; rb és el radi del piló a la base; L és la longitud del piló; ν és el mòdul de Poisson
del sòl; P és la càrrega total; GL és el mòdul de tallant del terreny a nivell de la punta del piló; GL/2 és el
mòdul de tallant del sòl mitjà (a meitat de profunditat del piló);Gb és el mòdul de tallant de l’estrat
inferior a la punta del piló; wt és l’assentament del cap del piló; i Ep és el mòdul de Young del material
del piló.
La rigidesa d’un sol piló kp és pot trobar a partir de la primera equació, així com la relació entre càrrega i
assentament (Pt/wt).
Per calcular la rigidesa d’un grup de pilons kp s’utilitza la següent equació mostrada anteriorment:

g) D EFORMACIÓ I REPARTIMENT DE CÀRREGA D ’ UN FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL PILOTADA
Els factors d’interacció entre els elements que conformen una fonamentació superficial pilotada són:
⁄
⁄

ln
ln

On αrp és el factor d’interacció del pilotatge en la fonamentació superficial; αpr és el factor d’interacció
de la fonamentació superficial en el pilotatge; kr és la rigidesa de la fonamentació superficial; kp és la
rigidesa del grup de pilons; rm equival a 2.5ρL(1‐ν);i n=rc/ro és la relació entre el radi equivalent de la
fonamentació superficial per piló i el radi del piló. Per exemple, en una sabata rectangular
rc=(B∙L/π∙número de pilons)1/2.
La rigidesa final de la fonamentació superficial és
1
⁄

1

2

On Pp és la càrrega total assumida pel pilotatge; Pr és la càrrega total assumida per la fonamentació
superficial; i wpr és el desplaçament global de la fonamentació pilotada.
Finalment, el repartiment de càrregues en un fonamentació superficial pilotada és la següent:
1
1⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

1⁄

⁄
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5.3

TEORIA DE CONSOLIDACIÓ DE SÒLS

La consolidació és la reducció gradual de volum d’un sòl de baixa permeabilitat completament saturat a
causa del drenatge parcial de l’aigua de porus. El procés continua fins que es dissipa l’excés de pressió
de porus causat per un increment de tensió total. El procés contrari a la consolidació és el d’expansió,
que és l’increment gradual de volum d’un sòl sotmès a un excés de pressió de prous negatiu.

FIGURA 21. PRINCIPI DE CÀLCUL D’ASSENTAMENTS.

15

Per tant, l’assentament de consolidació és el desplaçament vertical corresponent a un canvi de volum en
qualsevol moment del procés de consolidació.
En els casos en que té lloc una significativa deformació lateral, es produeix un assentament instantani
causat per la deformació del sòl sota condicions no drenades a més de l’assentament de consolidació.
Els assentaments instantanis es poden estimar a partir de les Teories de comportament Elàstic dels sòls.

5.3.1 COMPRESSIÓ SECUNDÀRIA
Una de les característiques bàsiques de les argiles normalment consolidades és que la resistència a
tallant en condicions no drenades s’incrementa linealment amb la profunditat, és a dir, que la
resistència a tallant en condicions no drenades s’incrementa proporcionalment amb la pressió efectiva
vertical.
Si una argila normalment consolidada és consolidada sota una carrega major, la resistència a tallant
augmentarà proporcionalment a la pressió de consolidació.
Per tant, en un diagrama convencional e‐log p el logaritme de la resistència a tallant és dibuixat en
relació a l’índex de buits, els punts seguiran un línia recta paral∙lela a la línia de consolidació verge, com
es mostra en la següent figura. Aqueta figura, que resumeix la correlació entre índex de buits,
resistència a tallant i pressió de consolidació d’un argila normalment consolidada, es pot observar que la

15

Bjerrum, 1967.
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resistència a tallant i el mòdul de compressibilitat d’una argila augmenten proporcionalment a la pressió
de consolidació.

FIGURA 22. RESULTAT D’UNA ANÀLISI DE CONSOLIDACIÓ EN UNA ARGILA MARINA NORMALMENT CONSOLIDADA.

16

Tan bon punt un sediment d’argila ha consolidat sota el seu propi pes, aquesta argila es pot considerar
com una argila normalment consolidada. A partir d’aquest punt, aquest sòl entra en una segona etapa
de la seva vida que pot comportar canvis significatius en les seves propietats.

FIGURA 23. DEFINICIÓ DE COMPESSIÓ INSTANTÀNIA I DIFERIDA COMPARAD AMB COMPRESSIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.

17

En la teoria de Terzaghi, l’assumpció que hi ha una relació única, independent del temps, entre l’índex
de buits i la tensió efectiva, implica que un canvi en l’índex de buits només pot ser conseqüència d’un
canvi de la tensió efectiva causat per la dissipació de l’excés de pressió de porus sent la permeabilitat
l’únic factor que influeix en la dependència en el temps dels procés.

16
17

Bjerrum, 1967.
Bjerrum, 1967.
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Tot i així, s’ha demostrat experimentalment que aquesta compressió no s’atura quan l’excés de pressió
de porus s’ha dissipat completament sinó que continua a una velocitat decreixent sota una tensió
efectiva constant.
L’índex de la compressió secundària està controlada per una capa altament viscosa d’aigua absorbida
que envolta les partícules minerals de les argiles d’un sòl. A les zones on aquesta capa està en contacte
es produeix una circulació lenta de l’aigua absorbida permetent que les partícules sòlides tinguin un
contacte més pròxim. La viscositat de la capa augmenta a mesura que les partícules s’acosten entre
elles, causant que un descens en l’índex de compressió del sòl. S’estima que la compressió secundària i
la primària ocorren simultàniament des del moment de l’entrada en càrrega.
S’ha descobert que, en un petit nombre d’argiles normalment consolidades , la compressió secundària
constitueix la major part de la compressió total causada per l’aplicació d’una pressió al terreny. Els
estudis de Bjerrum (1967) han demostrat que aquestes argiles han desenvolupat gradualment una
reserva de resistència enfront noves càrregues com a resultat del considerable descens de l’índex de
buits que han sofert sota una pressió efectiva constant al llarg del temps des de la seva sedimentació.
Aquestes argiles, tot i que estan normalment consolidades, presenten una pressió de quasi
preconsolidació. S’ha demostrat que l’aplicació d’una pressió addicional en aquests tipus de sòls de
menys del 50% de la diferència entre la pressió de quasi‐consolidació i la pressió efectiva de la
sobrecàrrega produeix uns assentaments relativament petits.

FIGURA 24. RELACIÓ ENTRE ÍNDEX DE BUITS I TENSIÓ EFECTIVA.

18

5.3.2 EFECTES DE CÀRREGUES ADDICIONALS.
La reducció del contingut d’aigua durant el procés de consolidació diferida comporta una configuració
clarament més estable de l’estructura del sòl. El nombre de punts de contacte entre les partícules
d’argila augmenten i en les argiles plàstiques el component cohesiu de la resistència a tallant augmenta.
Això significa que durant el procés de consolidació diferida una argila cohesiva desenvoluparà una
resistència major i una reserva de resistència contra compressions posteriors. Una d’aquestes argiles
podrà suportar una càrrega addicional que superi la pressió efectiva vertical sense patir cap canvi
significatiu de volum causat per la disminució del nombre de punts de contacte. Per tant, l’addició de
noves càrregues més petites que un cert valor crític suposarà que l’argila es comporti d’una forma
similar a una argila sobreconsolidada i que els assentaments estaran limitats a una deformació elàstica.

18

Craig, 2004.
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La reserva de resistència enfront noves càrregues desenvolupada durant la consolidació diferida
s’incrementa amb la reducció de l’índex de buits, és a dir, amb al temps sota una càrrega sostinguda. La
pressió crítica desenvolupada durant la compressió diferida s’incrementa linealment a la pressió vertical
efectiva.

FIGURA 25.ASSAIG DE LABORATORI D’UNA ARGILA PLÀSTICA QUE DEMOSTRA EL DESENVOLUPAMENT D’UNA RESERVA DE
19
RESISTÈNCIA A NOVES COMPRESSIONS DURANT UN PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DIFERIDA DE 28 DIES.

El procés de consolidació secundària d’unes argiles normalment consolidades pot comportar els
següents efectes:
‐
‐
‐
‐

Argiles normalment consolidades poden desenvolupar una reserva addicional de resistència
davant increments de càrrega desenvolupant només deformacions elàstiques.
Aquesta reserva augmenta en funció de la durada de la càrrega al reduir‐se l'índex de buits sota
tensió constant.
Sòls normalment consolidats es poden comportar com a sòls sobreconsolidats.
El procés de cimentació augmenta la resistència a tallant del sòl durant la consolidació.

FIGURA 26. COMPRESSIBILITAT I RESISTÈNCIA A TALLANT D'UNA ARGILA SOTMESA A COMPRESSIÓ DIFERIDA

19
20

20

Bjerrum, 1967.
Bjerrum, 1967.
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5.4

MODELITZACIÓ DE SÒLS

Al llarg del temps s’han desenvolupat diversos teories per modelar el comportament del sòl. Des de
l’inicial model proposat per Coloumb al segle XVII, fins als nous models de terrenys formulats al voltant
de la Universitat de Delft i del seu programa de càlcul per elements finits anomenat PLAXIS.

5.4.1 EL MODEL DE MOHR‐COULOMB
La teoria de Mohr‐Coulomb és un model matemàtic que descriu la resposta de materials trencadissos,
com ara el sòl, en esforç tallant, així com tensió normal. La majoria dels materials en enginyeria clàssica
es comporten seguint aquesta teoria almenys en una part del tall. En general, la teoria s'aplica als
materials per als quals la resistència a la compressió és molt superior a la resistència a la tracció, cas dels
materials ceràmics.
El model elàstico‐plàstic de Mohr‐Coulomb aplicat al programa PLAXIS consta de cinc paràmetres
d'entrada, E i ν per l'elasticitat del sòl, φ i C per a la plasticitat del sòl i ψ com a angle de dilatància.
Aquest model representa una aproximació "de primer ordre" al comportament del sòl o de la roca. Per a
cada capa s'estima una rigidesa mitjana constant.
La plasticitat està associada amb el desenvolupament de deformacions irreversibles. Per tal d'avaluar si
la plasticitat es produeix en un càlcul, s’introdueix una funció de fluència, f, com una funció de tensions i
deformacions. La funció de fluència sovint es pot representar com una superfície en un espai de
tensions principals. Un model perfectament plàstic és un model constitutiu amb una superfície de
fluència fixa, és a dir, una superfície de fluència que és totalment definida pels paràmetres del model i
no afectada per les deformacions plàstiques. Per als estats tensionals representats per punts dins
superfície de fluència, el comportament és purament elàstic i totes les deformacions són reversibles.

‐σ1

‐σ3
‐σ2

FIGURA 27. LA SUPERFÍCIE LÍMIT DE FLUÈNCIA DE MOHR‐COLOUMB EN
UN ESPAI DE TENSIONS PRINCIPALS (C=0)
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C OMPORTAMENT ELÀSTIC AMB PLASTICITAT PERFECTA .
El principi bàsic de l’elastoplasticitat és que les deformacions es descomponen en una part elàstica i una
part plàstica:

FIGURA 28.IDEA BÈSICA D’UN MODEL ELÀSTIC AMB PLASTICITAT PERFECTA

La llei de Hooke s'utilitza per relacionar els valors de tensió amb els valors de deformació elàstica.
D'acord amb la teoria clàssica de plasticitat, la taxa de deformació plàstica és proporcional a la derivada
de la funció de fluència respecte a les tensions. Això significa que les taxes de deformació plàstica es
poden representar com a vectors perpendiculars a la superfície de fluència. Aquesta forma clàssica de la
teoria que és coneguda com a plasticitat associada.
No obstant això, pel tipus de funcions de fluència de Mohr‐Coulomb, la teoria de la plasticitat associada
condueix a una sobreproducció de dilatància. Per tant, a més de la funció de fluència, s'introdueix una
funció plasticitat, g.
Una millora comú d'aquest model és la combinació d'hipòtesis de fricció de Coulomb amb la hipòtesi de
tensió principal de Rankine per descriure una fractura de separació.

FIGURA 29. CERCLES DE MOHR, UN TOCA L’ENVOLUPANT DE COULOMB
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5.4.2 EL MODEL D’ENDURIMENT DEL SÒL (HARDENING‐SOIL MODEL)
El model d'enduriment del sòl (Hardening‐Soil) és un model avançat de simulació del comportament del
sòl. Com el model de Mohr‐Coulomb, els estats límit tensionals es descriuen per mitjà de l'angle de
fregament, φ, la cohesió, c, i l'angle de dilatància, ψ. No obstant això, en el programa PLAXIS la rigidesa
del sòl es descriu amb més precisió mitjançant l'ús de tres mòduls d’elasticitat diferents: el mòdul de
càrrega triaxial, E50, el mòdul de descàrrega triaxial, Eur, i el mòdul edomètric de càrrega, Eoed. Com a
valors mitjans de diferents tipus de sòl es pot prendre Eur≈3∙E50 i Eoed≈E50, però per a sòls molt tous o
molt rígids es poden donar altres relacions de Eoed / E50.
E

E

1

E

E

1

2 ν
1 ν
1 ν
ν 2ν

En contrast amb el model de Mohr‐Coulomb, en el model Hardening‐Soil el mòdul d’elasticitat del sòl
depèn de l’estat tensional. Això significa que tots els mòduls d’elasticitat augmenten amb la pressió.
ENDURIMENT ISÒTROP

A diferència d’ un model de sòl elàstic perfectament‐plàstic, la superfície de fluència d'un model
d'enduriment de plasticitat no és fixa en l'espai de tensions principals, ja que aquesta es pot ampliar a
causa de la deformació plàstica. Es pot distingir entre dos tipus principals d'enduriment, l'enduriment
de cisallament i l'enduriment de compressió. L’enduriment de cisallament s'utilitza per modelar
deformacions irreversibles a causa de la càrrega desviadora primària. L’enduriment de compressió
s'utilitza per modelar deformacions plàstiques irreversibles a causa de la compressió primària en càrrega
edomètrica i en càrrega isòtropa. Ambdós tipus d'enduriment estan contemplats en aquest model de
sòl.

FIGURA 30. LA SUPERFÍCIE LÍMIT DE FLUÈNCIA DEL MODEL DE HARDENING‐SOIL EN UN ESPAI DE TENSIONS PRINCIPALS (C=0)

El model d'enduriment del sòl és un model avançat per simular el comportament de diferents tipus de
sòl, tant sòls tous com sòls rígids, Schanz (1998). En ser sotmès a una càrrega desviadora primària, el sòl
mostra una disminució de la rigidesa i al mateix temps desenvolupa unes deformacions plàstiques
irreversibles. En el cas especial d'una prova triaxial drenada, la relació observada entre la deformació
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axial i la tensió desviadora pot ser aproximada a una hipèrbola. Aquesta relació va ser formulada per
primera vegada per Kondner (1963) i posteriorment es van utilitzar en el conegut model hiperbòlic
(Duncan i Chang, 1970).
El model d'enduriment del sòl, però, supera amb diferència l’anterior model hiperbòlic en tres aspectes:
en primer lloc amb l'ús de la teoria de la plasticitat en lloc de la teoria de l'elasticitat; en segon lloc
través de la inclusió de la dilatància del sòl i finalment, en introduir un límit de fluència (yield cap).
Algunes de les característiques bàsiques del model són:
‐
‐
‐
‐
‐

Dependència potencial de la rigidesa respecte la tensió.
Deformació plàstic a causa de la càrrega desviadora primària.
Deformació plàstic a causa de la compressió primària.
Descàrrega / recàrrega elàstica.
Comportament a ruptura segons el criteri de Mohr‐Coulomb.

La característica bàsica de l'actual model Hardening‐Soi és la relació hiperbòlica entre la deformació
axial εa i la tensió desviadora q, que es mostra en la següent figura.

FIGURA 31. RELACIÓ HIPERBÓLICA TENSIÓ‐DEFORMACIÓ PER A ENSAJOS TRIAXILAS CONSOLIDATS DRENATS

5.4.3 EL MODEL DE SÒL TOU AMB FLUÈNCIA (SOFT‐SOIL‐CREEP MODEL)
L'anterior model enduriment del sòl és adequat per a tots els sòls, però no té en compte els efectes
viscosos, és a dir, la fluència i la relaxació. De fet, tots els sòls presenten certa fluència i compressió
primària, seguida per una certa quantitat de compressió secundària.
Aquesta última és més dominant en sòls tous, és a dir, en argiles normalment consolidades, llims i torba.
Per a problemes de descàrrega, que normalment es troben en els problemes de túnels i d’altres tipus
d’excavació, el model de sòl tou amb fluència (Soft‐Soil‐Creep) amb prou feines supera el simple model
de Mohr‐Coulomb. Com el model de Mohr‐Coulomb, les condicions inicials de sòl també són essencials
quan s'utilitza el model de Soft‐Soil‐Creep. Per als model Hardening‐Soil i Soft‐Soil‐Creep això també
inclou dades sobre la tensió de preconsolidació, ja que aquests models tenen en compte l'efecte de
preconsolidació.
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Com a sòls tous es considera argiles gairebé normalment consolidats, llims argilosos i torba. La
característica especial d'aquests materials és el seu alt grau de compressibilitat. En general, en els
assajos edomètric les argiles normalment consolidades es comporten de forma deu vegades més toves
que les sorres normalment consolidades. Això posa de manifest l’extrema compressibilitat del sòls tous.

FIGURA 32. CONSOLIDACIÓ I COMPORTAMENT DE FLUÈNCIA EN UN TEST ODOMÈTRIC ESTÀNDARD

Una altra característica dels sòls tous és la tensió lineal de dependència de la rigidesa del sòl.

C OMPORTAMENT EN FUNCIÓ DEL TEMPS
Encara que el model de Hardening‐Soil és perfectament adequat per als problemes de sòls tous, aquest
model no és adequat quan es considera la fluència, i per tant, la compressió secundària. Tots els sòls
presenten certa fluència, de manera que la compressió primària és sempre seguida per una certa
quantitat de compressió secundària. Suposant que la compressió secundària (per exemple, durant un
període de 10 o 30 anys) és un percentatge de la compressió de primària, és clar que la fluència pot ser
important per a problemes relacionats amb la grans compressions primàries.
Aquest és per exemple el cas de que la construcció de terraplens sobre sòls tous. De fet, els grans
assentaments principals de les preses i els dics són generalment seguides per importants assentaments
de fluència en els següents anys. En aquests casos és convenient estimar la fluència a través de càlculs
per MEF.
Les preses o els edificis també poden estar fonamentats sobre capes de sòl inicialment
sobreconsolidades que produeixen assentaments primaris relativament petits. Llavors, com a
conseqüència de la càrrega, es pot arribar a un estat de consolidació normal que pot ser seguit per una
fluència significativa. Aquesta és una situació perillosa ja que una compressió secundària considerable
no és precedida pels signes d'advertència habituals d’una gran compressió primària. En aquests casos,
són recomanables els càlculs amb un model de fluència.
Les característiques bàsiques del model Soft‐Soil‐Creep són:
‐
‐
‐
‐
‐

Dependència de la rigidesa respecte la tensió (comportament logarítmic a compressió).
Distinció entre càrrega primària i descàrrega‐recàrrega.
Compressió secundària (dependència respecte el temps).
Memòria de tensions de preconsolidació.
Comportament a ruptura segons el criteri de Mohr‐Coulomb.
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6. VIABILITAT DE L’ESTUDI.
6.1

METODOLOGIA.

Es realitzaran diversos models de càlcul amb el programa d’Elements Finits PLAXIS v8.2 per analitzar el
comportament d’una fonamentació superficial correguda davant un augment seqüencial de càrrega i
com el recalçat per micropilotatge influència en l’assentament final d’aquesta.
L’esquema de fases de càrrega i de reforç és el següent:
1.

Fase inicial:
Es calcularà l’estat tensional i deformacional del terreny sotmès només a la càrrega del seu
propi pes.

2.

Sabata sota carrega puntual:
Es calcularà l’estat tensional i deformacional del terreny sota una sabata correguda de 1x1m i
d’un cantell d’un metre per a cinc nivells de càrrega diferents.
Sabata ‐> p1

3.

Sabata sota carrega puntual total:
Es calcularà l’estat tensional i deformacional del terreny sota una sabata correguda de 1x1m i
d’un cantell d’un metre per a cinc nivells de càrrega diferents superiors en un 20% als de la fase
anterior.
Sabata ‐> p1+Δp=1.2∙ p1

4.

Sabata sota carrega puntual inicial i sabata micropiotada sota càrrega total:
Es sotmetrà la sabata correguda inicial a un augment de càrrega d’un 20% de la càrrega inicial i
es micropilotarà. Es calcularà l’estat tensional i deformacional del terreny sota la sabata
micropilotada per als cinc nivells de càrrega i per a diferents longituds i diàmetres del micropiló.
Sabata ‐> p1 ; Sabata + micropilotatge ‐> p1+Δp=1.2∙p1

5.

Micropilotatge sota càrrega total:
Es calcularà l’estat tensional i deformacional del terreny sota una micropiló per a cinc nivells de
càrrega diferents superiors en un 20% als de la fase inicial.
Micropilotatge ‐> p1+Δp=1.2∙p1

L’anàlisi es realitzarà en condicions drenades per simular l’estat final d’assentament d’aquestes
fonamentacions.
Es compararan els resultats obtinguts dels diferents anàlisis prestant especial atenció en la diferència
d’assentaments obtingut entre les fases 3 i 4.
A continuació es mostra un exemple d’un dels models realitzats amb els resultats per a cada una de les
fases.
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FIGURA 33. DIAGRAMA DE DESPLAÇAMENTS. SABATA SOTA CÀRREGA P1.
ST1=95.5∙10‐3m.

FIGURA 34. DIAGRAMA DE DESPLAÇAMENTS. SABATA SOTA CÀRREGA P1+ΔP.
‐3
STF=134.97∙10 m.

FIGURA 35. DIAGRAMA DE DESPLAÇAMENTS. SABATA SOTA CÀRREGA P1 I SABATA
‐3
MICROPILOTADA SOTA CÀRREGA P1+ΔP. STFP=104.9•10 m.
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FIGURA 36. FIGURA 39. DIAGRAMA DE TENSIONS VERTICALS EFECTIVES. SABATA SOTA
2
CÀRREGA P1 σT1=195.10kN/m .

FIGURA 37. DIAGRAMA DE TENSIONS VERTICALS EFECTIVES. SABATA SOTA CÀRREGA
2
P1+ΔP. σTF=195.10kN/m .

FIGURA 38. DIAGRAMA TENSIONS VERTICALS EFECTIVES. SABATA SOTA CÀRREGA P1 I
2
SABATA MICROPILOTADA SOTA CÀRREGA P1+ΔP. σtfp=170.74kN/m .
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FIGURA 39 DIAGRAMA TENSIONS TANGENCIALS EFECTIVES. SABATA SOTA CÀRREGA P1.
2
τt1=37.13kN/m .

FIGURA 40 DIAGRAMA TENSIONS TANGENCIALS EFECTIVES. SABATA SOTA CÀRREGA
2
P1+ΔP. τtf=39.66kN/m .

FIGURA 41 DIAGRAMA TENSIONS TANGENCIALS EFECTIVES. SABATA SOTA CÀRREGA P1
2
I SABATA MICROPILOTADA SOTA CÀRREGA P1+ΔP. τtfp=38.16kN/m .
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6.1.1 MODEL MOHR‐COLOUMB
Es realitza el primet anàlisi per un sòl segons els criteris prescrits pel model de sòl de Mohr‐Coloumb. El
sòl és un argila mitjanament dura amb les característiques geotècniques següents:
PROPIETATS DEL MODEL

Model sense consolidació. Condicions drenades.

Mohr‐Coloumb
3

Sabata B=1m

Micropiló Ø100mm

Micropiló Ø150mm

γsat=

16.00 kN/m

EA=

2.73E+05

kN/m

2.44E+05

kN/m

5.05E+05

kN/m

γunsat=

18.00 kN/m3

EI=

2.27E+04

kNm2/m

1.47E+02

kNm2/m

7.42E+02

kNm2/m

2500.00 kN/m2

d=

1

m

8.86E‐02

m

1.33E‐01

m

Eref=

2

Eincrement=

0.00 kN/m /m

ph =

340.00

kN

ν=

0.40

qh =

340.00

kN/m2

20.00 kN/m2
20.00 ⁰

cref=
φ=
ψ=

0.00 ⁰

Rinter=

0.85

L’anàlisi es realitza per una sabata correguda d’un metre de cantell i un metre de base i per a dos tipus
de micropilotatge (150 i 100mm de diàmetre) i de quatre longituds diferents (2, 4, 6 i 8m).
Primerament s’estudia la reducció de l’assentament que es produeix al micropilotar una sabata ja
carregada abans d’assumir noves càrreguesa través de la ràtio de reducció d’assentament o ratio of
settlement reduction(RSR).

RSR

On RSR=STFP/STF és la ràtio de reducció d’assentament o ratio of settlement reduction [(assentament amb
pilotatge)/(assentament sense pilotatge)].

Relació RSR‐Càrrega
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Com es pot observar la reducció d’assentament proporcionada pel pilotatge creix a mesura que
augmentem la càrrega que sol∙licita a la sabata. En els estadis de càrrega més baixos el pilotatge no és
capaç d’assumir pràcticament cap càrrega, al contrari dels estadis on la càrrega s’acosta a la càrrega
d’enfonsament de la sabata on la transferència de càrrega al pilotatge és molt major, i per tant la ràtio
de reducció d’assentament és molt menor i el conjunt s’assenta proporcionalment menys.
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Les línies que representen els resultats dels assajos són pràcticament paral∙leles excepte en el cas del
micropiló més curt entre sí, indicant que la disminució de la ràtio de reducció d’assentament respecte a
la càrrega és la mateixa per als tipus de pilots estudiats. Aquesta relació no es compleix en el cas del
micropiló de 2 metres de longitud, ja que a causa de la seva poca llargària no és capaç d’assumir
l’augment de càrrega i per tant deixa de treballar a partir d’un cert nivell de càrrega.
Aquesta relació és molt semblant pel micropilotatge de diàmetre inferior (100mm).

Relació RSR‐Càrrega
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RRSR

Per comprendre millor l’eficiència del recalçat amb pilotatge en la reducció d’assentament, es pot
estimar quina reducció d’assentament es produirà en la fonamentació després del recalçat.
Evidentment, l’assentament ocorregut abans de l’execució del pilotatge Sti no pot ser compensat i per
tant no s’ha de tenir en compte en l’avaluació de l’eficàcia del recalçat. Per tant, l’eficàcia del pilotatge
eb projectes de recalçat es pot expressar en forma de RRSR (ràtio de reducció d’assentament remament
o ratio of remaining settlement reduction):

Relació RRSR‐Càrrega
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La proporció de càrrega que assumeix el recalçat per micropilotatge varia en funció del grau de
sol∙licitació inicial de la sabata i de la relació de rigideses entre la sabata i el piló. A mesura que
augmenta la rigidesa del pilotatge respecte a la sabata, el primer es capaç d’assumir més càrrega.
Alhora, a partir d’un determinat estat de sol∙licitacions, a mesura que ens costem a la càrrega
d’enfonsament de la sabata el pilotatge assumeix també major protagonisme en el repartiment de
càrregues i augmenta l’eficàcia del recalçat.
S’observa que per a càrregues sobre la sabata per sota de 1/3 de la càrrega d’enfonsament del terreny,
la magnitud de la càrrega no és significant a l’hora de calcular la reducció d’assentament remanent, és a
dir, que el micropilotatge té la mateixa efectivitat per sota d’aquest llindar..

RRSR

Relació RRSR‐Càrrega
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L’eficàcia del recalçat creix de forma pràcticament lineal a mesura que augmenta la longitud del
micropiló, excepte per a càrregues molt elevades i longitud de micropilotatge molt curtes. En aquests
casos, el micropiló no és capaç d’absorbir completament l’augment de càrrega i deixa de col∙laborar en
la reducció d’assentaments al sobrepassar una determinada càrrega.

Relació RRSR‐Longitud del micropiló per a un sòl Mohr‐Coloumb
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0.2
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0.0
2
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8
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Resultat de l’anàlisi en condicions drenades per a un micropiló de 150mm de diàmetre segons un model de sòl Mohr‐Coloumb.
Ø150mm

p1

Mohr‐Coloumb

kN

Δp
p1+Δp kN
Lp

50

100

150

200

250

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

60

m

2

4

120
6

8

2

4

180
6

8

St1

mm

30.95

30.95

30.95

30.95

62.41

62.41

62.41

62.41

Stf

mm

37.14

37.14

37.14

37.14

75.58

75.58

75.58

75.58

Stfp

mm

34.49

33.64

32.97

72.35

69.59

67.84

66.48

RSR

Stfp/Stf

35.79

RRSR

4

6

8

100

100

100

4

300
2

4

100 165.14 165.14 165.14 165.14

264.64

264.64

264.64 264.64

135.69 135.69 135.69 135.69 240.75 240.75 240.75 240.75

407.38

407.38

407.38 407.38

117.96 111.06

2

108.3 106.22 212.96 180.63

6

8

6

176.3 173.38

342.15

286.76

279.36 275.29

0.9286 0.9058 0.8877 0.9573 0.9207

0.8976 0.8796

0.8693 0.8185 0.7981 0.7828 0.8846 0.7503 0.7323 0.7202

0.8399

0.7039

0.6857 0.6758

0.7819

0.5719 0.4346 0.3263 0.7547 0.5452

0.4123 0.3090

0.5032 0.3099 0.2326 0.1743 0.6325 0.2049 0.1476 0.1090

0.5430

0.1550

0.1031 0.0746

21.4

21.26

13.71

24.09

24.74

25.47

32.13

30.75

33.13

39.31

39.14

40.32

54.14

52.33

50.47

2

22.06

21.74

16.25

26.81

27.32

28.85

36.18

35.27

37.66

50.86

49.78

49.71

66.85

62.78

64.02

2

38.17

35.87

24.48

57.95 0.3623

35.86

120.11

37.46

52.05

211.91

40.64

52.12

58.96

53.45

21

13.77

31.86

32.13

33.25

42.36

39.26

kN/m

τtf

kN/m

τtp

kN/m

2

8

0.9637

2

τt1

τtfp

kN/m

21.51

RτR

τtf/τtfp

1.0256

RRτR

240

2

1.0352 1.1801

0.1667 ‐0.5417 0.0236

26.08

‐

26.14

25.3

40.34

53.88

50.9

50.09

1.0280 1.0451

1.1403

1.1356 1.0977 1.1326

1.2007 1.2680 1.2323

1.2407

1.2334

1.2781

0.7316 0.5426 ‐0.0503

‐0.0667 0.3053 0.0265

0.2641 0.0113 0.0021

‐0.0205 ‐0.1368 ‐0.0280
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Resultat de l’anàlisi en condicions drenades per a un micropiló de 100mm de diàmetre segons un model de sòl Mohr‐Coloumb.
Ø100mm
p1

Mohr‐Coloumb

kN

Δp
p1+Δp kN
Lp

m

2

50

100

150

200

250

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

60

120

180

240

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

100

100

8

2

4

300
6

8

2

4

6

8

St1

mm

30.95

30.95

30.95

30.95

62.41

62.41

62.41

62.41

100

100 165.14 165.14 165.14 165.14

264.64

264.64

264.64 264.64

Stf

mm

37.14

37.14

37.14

37.14

75.58

75.58

75.58

75.58

135.69 135.69 135.69

135.69 240.75 240.75 240.75 240.75

407.38

407.38

407.38 407.38

Stfp

mm

35.8

34.53

33.7

33.05

72.37

69.66

67.96

66.65

118.24 111.26 108.56

106.56 212.45 180.79 176.55 173.73

343.25

286.97

279.7 275.76

RSR

Stfp/Stf

RRSR

0.9639

0.9297 0.9074 0.8899 0.9575 0.9217

0.8992 0.8818

0.8714 0.8200 0.8001

0.7853 0.8825 0.7509 0.7333 0.7216

0.8426

0.7044

0.6866 0.6769

0.7835

0.5784 0.4443 0.3393 0.7563 0.5505

0.4214 0.3219

0.5111 0.3155 0.2398

0.1838 0.6257 0.2070 0.1509 0.1136

0.5507

0.1564

0.1055 0.0779

2

21.4

21.26

13.71

24.09

24.74

25.47

32.13

30.75

33.13

39.31

39.14

40.32

54.14

52.33

50.47

2

22.06

21.74

16.25

26.81

27.32

28.85

36.18

35.27

37.66

50.86

49.78

49.71

66.85

62.78

64.02

21

13.77

26.08

26.14

25.3

31.86

32.13

33.25

42.36

39.26

40.34

53.88

50.9

50.09

1.0280 1.0451

1.1403

1.1356 1.0977 1.1326 #DIV/0! 1.2007 1.2680 1.2323

1.2407

1.2334

1.2781

0.7316 0.5426 ‐0.0503

‐0.0667 0.3053 0.0265 #DIV/0! 0.2641 0.0113 0.0021

τt1

kN/m

τtf

kN/m

τtfp

kN/m

21.51

RτR

τtf/τtfp

1.0256

RRτR

2

1.0352 1.1801

0.1667 ‐0.5417 0.0236

‐0.0205 ‐0.1368 ‐0.0280
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6.1.2 MODEL HARDENING‐SOIL
Es realitza el primet anàlisi per un sòl segons els criteris prescrits pel model de sòl de Hardening‐Soil. El
sòl és un argila mitjanament dura amb les característiques geotècniques següents:
PROPIETATS DEL MODEL

Model sense consolidació. Condicions drenades.

Hardening‐Soil

Sabata B=1m
3

γsat=
γunsat=
E50=

16.00 kN/m
18.00 kN/m3
5360.00 kN/m2

Eoed=
Eur=

5360.00 kN/m2
16080.00 kN/m2

Eincrement=
m=
K0 =
ν=
νur=
cref=
φ=
ψ=
Rinter=

0.00
0.6
0.657
0.40
0.20
20.00
20.00
0.00
0.85

Micropiló Ø100mm Micropiló Ø150mm

EA= 2.73E+05 kN/m
2.44E+05 kN/m
5.05E+05 kN/m
EI= 2.27E+04 kNm2/m 1.47E+02 kNm2/m 7.42E+02 kNm2/m
d= 1
m
8.86E‐02 m
1.33E‐01 m
ph= 340.00
qh= 340.00

kN
kN/m2

kN/m2/m

kN/m2
⁰
⁰

L’anàlisi es realitza per una sabata correguda d’un metre de cantell i un metre de base i per a dos tipus
de micropilotatge (150 i 100mm de diàmetre) i de quatre longituds diferents (2, 4, 6 i 8m).

Relació RSR‐Càrrega

0.95
0.90
0.85
0.80

Ø150mm L=2m

0.75
RSR

Ø150mm L=4m

0.70
Ø150mm L=6m

0.65

Ø150mm L=8m

0.60
0.55
0.50
0

50

100

150

200
250
Càrrega (kN)

300

350

Al igual que amb l’estudi sobre un sòl Mohr‐Coloum, es pot observar la reducció d’assentament
proporcionada pel pilotatge creix a mesura que augmentem la càrrega que sol∙licita a la sabata. En els
estadis de càrrega més baixos el pilotatge no és capaç d’assumir pràcticament cap càrrega, al contrari
dels estadis on la càrrega s’acosta a la càrrega d’enfonsament de la sabata on la transferència de càrrega
al pilotatge és molt major, i per tant la ràtio de reducció d’assentament és molt menor i el conjunt
s’assenta proporcionalment menys.
En aquest segons estudi sobre un sòl Hardening‐Soil, a diferència del model sobre un sòl Mohr‐Coloumb,
el micropiló més curt és capaç d’assumir l’augment de càrrega contribueix a la reducció d’assentaments
independentment del nivell de càrrega al que es sotmeti.
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Relació RSR‐Càrrega

0.95
0.9
0.85
0.8
RSR

0.75

Ø100mm L=2m

0.7

Ø100mm L=4m

0.65
0.6

Ø100mm L=6m

0.55

Ø100mm L=8m

0.5
0

50

100

150

200

250

300

350

La reducció d’assentaments amb un micropiló de diàmetre més petit manté un patró de comportament
molt similar.

Relació RRSR‐Càrrega
0.6
0.5

RRSR

0.4

Ø150mm L=2m

0.3

Ø150mm L=4m

0.2

Ø150mm L=6m

0.1

Ø150mm L=8m

0
0

50

100

150

200
250
Càrrega (kN)

300

350

La proporció de càrrega que assumeix el recalçat per micropilotatge varia en funció del grau de
sol∙licitació inicial de la sabata i de la relació de rigideses entre la sabata i el piló. A mesura que
augmenta la rigidesa del pilotatge respecte a la sabata, el primer es capaç d’assumir més càrrega.
Alhora, a partir d’un determinat estat de sol∙licitacions, a mesura que ens costem a la càrrega
d’enfonsament de la sabata el pilotatge assumeix també major protagonisme en el repartiment de
càrregues i augmenta l’eficàcia del recalçat d’una forma bastant lineal.
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Relació RRSR‐Càrrega
0.60
0.50

RRSR

0.40

Ø100mm L=2m

0.30

Ø100mm L=4m

0.20

Ø100mm L=6m

0.10

Ø100mm L=8m

0.00
0

100

200
Càrrega (kN)

300

400

L’eficàcia del recalçat creix de forma pràcticament lineal a mesura que augmenta la longitud del
micropiló, excepte per longitud de micropilotatge molt curtes en qualsevol rang de càrregues. En
aquests casos, el micropiló no és capaç d’absorbir completament l’augment de càrrega i
proporcionalment no és tan eficaç com els micropilons d major longitud.

Relació RRSR‐Longitud del micropiló per a un sòl Hardening‐Soil
0.9
0.8
0.7
0.6

60 kN

RRSR

0.5

120 kN

0.4
0.3

180 kN

0.2

240 kN

0.1

300 kN

0.0
2

3

4

5
6
Longitud (m)

7

8
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Resultat de l’anàlisi en condicions drenades per a un micropiló de 150mm de diàmetre segons un model de sòl Hardening‐Soil.
Ø150mm
p1

Hardening‐Soil

kN

Δp
p1+Δp kN
Lp

m

2

St1

mm

30.87

Stf

mm

Stfp

mm

RSR

Stfp/Stf

RRSR

150

200

250

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

60

120

180

240

4

6

8

2

4

6

8

30.87

30.87

30.87

73.35

73.35

73.35

73.35

38.27

38.27

38.27

38.27

92.35

92.35

92.35

92.35

34.74

32.94

32.2

31.8

82.68

78.13

76.31

75.3

2

4

6

8

2

4

300
6

8

125.77 125.77 125.77 125.77 195.94 195.94 195.94 195.94
165.3

165.3

165.3

165.3 276.31 276.31 276.31 276.31

142.65 133.68 130.55 128.85 224.94 207.52 202.79

2

4

297.1

297.1

486.79

486.79

200.2

354.06

313.11

6

297.1
305.9

0.8607 0.8414 0.8309 0.8953 0.8460

0.8263 0.8154

0.8630 0.8087 0.7898 0.7795 0.8141 0.7510 0.7339 0.7245

0.7273

0.6432

0.6284 0.6216

0.2797 0.1797 0.1257 0.4911 0.2516

0.1558 0.1026

0.4270 0.2001 0.1209 0.0779 0.3608 0.1441 0.0852 0.0530

0.3003

0.0844

0.0464 0.0290

21.26

13.71

24.09

24.74

25.47

32.13

30.75

33.13

39.31

39.14

40.32

54.14

52.33

50.47

21.74

16.25

26.81

27.32

28.85

36.18

35.27

37.66

50.86

49.78

49.71

66.85

62.78

64.02

21

13.77

26.08

26.14

25.3

31.86

32.13

33.25

42.36

39.26

40.34

53.88

50.9

50.09

1.0280 1.0451

1.1403

1.1356 1.0977 1.1326

1.2007 1.2680 1.2323

1.2407

1.2334

1.2781

0.7316 0.5426 ‐0.0503

‐0.0667 0.3053 0.0265

0.2641 0.0113 0.0021

2

302.6

0.5230

21.4

kN/m

297.1

0.9078

22.06

τtf

8

486.79 486.79

2

kN/m

τtfp

kN/m

21.51

RτR

τtf/τtfp

1.0256

Ø100mm

100

2

τt1

RRτR

50

1.0352 1.1801

0.1667 ‐0.5417 0.0236

‐0.0205 ‐0.1368 ‐0.0280
Hardening‐Soil
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Resultat de l’anàlisi en condicions drenades per a un micropiló de 100mm de diàmetre segons un model de sòl Hardening‐Soil.
Ø100mm
p1

Hardening‐Soil

kN

Δp
p1+Δp kN
Lp

m

2

St1

mm

30.87

Stf

mm

Stfp

mm

RSR

Stfp/Stf

RRSR

100

150

200

250

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

0.2∙p1

60

120

180

240

6

8

2

4

30.87

30.87

30.87

73.35

73.35

38.27

38.27

38.27

38.27

92.35

92.35

92.35

92.35

165.3

34.77

33

32.3

31.91

82.78

78.27

76.51

75.53

143.07

4

6

73.35

8

73.35

2

4

6

8

2

4

300
6

125.77 125.77 125.77 125.77 195.94 195.94 195.94
165.3

165.3

165.3 276.31 276.31 276.31

133.9 130.87 129.23 225.08 207.82

8

2

4

195.94

297.1

297.1

6

297.1

297.1

276.31

486.79

486.79

486.79 486.79

203.1

200.76

354.06

313.52

306.44

303.3

0.8623 0.8440 0.8338 0.8964 0.8475

0.8285 0.8179

0.8655 0.8100 0.7917 0.7818 0.8146 0.7521 0.7350

0.7266

0.7273

0.6441

0.6295 0.6231

0.5270

0.2878 0.1932 0.1405 0.4963 0.2589

0.1663 0.1147

0.4376 0.2057 0.1290 0.0875 0.3626 0.1478 0.0891

0.0600

0.3003

0.0866

0.0492 0.0327

2

21.4

21.26

13.71

24.09

24.74

25.47

32.13

30.75

33.13

39.31

39.14

40.32

54.14

52.33

50.47

2

22.06

21.74

16.25

26.81

27.32

28.85

36.18

35.27

37.66

50.86

49.78

49.71

66.85

62.78

64.02

21

13.77

26.08

26.14

25.3

31.86

32.13

33.25

42.36

39.26

40.34

1.0280 1.0451

1.1403

1.1356 1.0977 1.1326

0.7316 0.5426 ‐0.0503

‐0.0667 0.3053 0.0265

kN/m

τtf

kN/m

τtfp

kN/m

21.51

RτR

τtf/τtfp

1.0256

2

8

0.9085

τt1

RRτR

50

1.0352 1.1801

0.1667 ‐0.5417 0.0236

1.2007 1.2680 1.2323 #DIV/0!

53.88

50.9

50.09

1.2407

1.2334

1.2781

0.2641 0.0113 0.0021 #DIV/0! ‐0.0205 ‐0.1368 ‐0.0280
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6.1.3 COMPARACIÓ DE MODELS DE SÒL
El comportament tenso‐deformacional d’un sòl Mohr‐Coloumb i d’un sòl Hardening‐Soil sotmès a una
carrega superficial distribuïda és molt semblant, encara que el model de sòl amb enduriment isòtrop
trenca a sota una càrrega lleugerament inferior a la que ho fa un sòl Mohr‐Coloumb. En ambdós casos,
abans del trencament d’aquest sòl s’han produït assentaments superiors als admissibles per a qualsevol
fonamentació d’un edifici convencionl.

Relació càrrega‐deformació. Sabata 1x1m.

400
350
300

Càrrega (kN)

250
200
Mohr‐Coloumb

150
100

Hardening‐Soil

50
0
0.0

0.2

0.4
0.6
Defomació (m)

0.8

El comportament d’aquests dos sòls però, no és tan semblant quan la càrrega que suporten és
transmesa al terreny a través d’una fonamentació profunda per pilotatge. En aquest cas el model de
Mohr‐Coloumb mostra primerament un clar comportament lineal seguit d’un estat on es perd
clarament aquesta linealitat al ser sotmès a càrregues més elevades.

Relació càrrega‐deformació. Pilotatge.

700
600
500

Càrrega (kN)

400

MC Ø150 L=8m

300

MC Ø150 L=6m

200

MC Ø150 L=4m

100

MC Ø150 L=2m

0
0.00

0.05

0.10

0.15
0.20
Defomació (m)

0.25

0.30

En canvi, el sòl estudiat segons un model d’enduriment en profunditat no és en cap cas elàstic i permet
absorbir majors càrregues abans del trencament.
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Relació càrrega‐deformació. Pilotatge.

900
800
700
600

HS Ø150 L=8m

Càrrega (kN)

500
400

HS Ø150 L=6m

300

HS Ø150 L=4m

200
HS Ø150 L=2m

100
0
0.00

0.05

0.10

0.15
0.20
Defomació (m)

0.25

0.30

Els recalçats amb micropilotatge calculats segons els models amb enduriment isòtrop mostren
clarament una eficàcia més elevada que els calculats segons els models de Mohr‐Coloumb per a
qualsevol estat de càrregues i per a qualsevol longitud del pilotatge. Addicionalment, aquesta major
eficàcia es produeix independentment de la càrrega aplicada de forma lineal, a diferència del model de
Mohr‐Coloumb que per estats de càrrega reduïts el grau d’eficàcia varia molt lleugerament.

Relació RRSR‐Càrrega

0.7
0.6
0.5

HS Ø150mm L=4m

RRSR

0.4
0.3

HS Ø150mm L=8m

0.2

MC Ø150mm L=4m

0.1

MC Ø150mm L=8m

0
0

100

200

300
Càrrega (kN)

400
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6.2

PLA DE TREBALL
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7. CONCLUSIONS PRELIMINARS
7.1

VERIFICACIÓ DE L’OBJECTIU

L’objectiu d’aquest treball pretenia la verificació de dues hipòtesis relacionades amb el comportament
d’una fomentació superficial davant un increment moderat de les càrregues que la sol∙liciten.
‐

Els sòls cohesius consolidats per càrregues d’edificació durant llargs períodes de temps són
capaços d’assumir augments de càrrega amb assentaments inferiors als del mateix sòl sense
consolidar.
‐
‐
‐

‐

Les fonamentacions superficials assentades sota càrregues d’edificació quan són recalçades per
micropilotatge continuen treballant després del reforç i poden assumir gran part d’un hipotètic
augment de càrregues.
‐
‐

‐
‐

7.2

Segons l’àmplia bibliografia recollida, aquesta hipòtesi es pot verificar amb la
modelització d’un sòl amb fluència segons el model de Soft‐Soil‐Creep.
En el present treball no s’ha aconseguit demostrar aqueta hipòtesi, a causa de la
dificultat de caracterització d’un sòl segons aquest model de comportament.
En treballs posteriors s’intentarà verificar adequadament aquesta hipòtesi.

Amb els models de càlcul realitzats per elements finits s’ha verificat que aquesta
hipòtesi es compleix.
S’ha comprovat aquesta hipòtesi per a dos models de comportament i caracterització
del sòl (Mohr‐Coloumb i Hardening‐Soil) i s’ha estudiat les diferències entre els
resultats d’ambdós.
S’ha analitzat les variacions de comportament segons la magnitud de la càrrega i de la
longitud i el diàmetre del micropilotatge.
En futurs treballs s’aprofundirà en aquest estudi i s’investigarà quins canvis en el
comportament es produeixen segons el sistema d’injecció dels micropilons.

CONCLUSIONS INTUÏDES

C ONCLUSIONS GENERALS SOBRE EL TREBALL CONJUNT D ’ UNA FONAMENTACIÓ RECALÇADA
‐

‐

‐

L’eficàcia en la reducció d’assentaments addicionals que proporciona el micropilotatge d’una
fonamentació superficial de sabates corregudes està en funció de la càrrega total que ha
d’assumir el conjunt. L’eficàcia del recalçat és molt major per a càrregues elevades pròximes a
la càrrega d’enfonsament de la sabata que per a càrregues menors.
Aquest comportament pot indicar que el recalçat per micropilotatge d’una fonamentació no
comença a treballar fins que la fonamentació original comença a patir grans desplaçaments, és
a dir, el micropilotatge comença a treball a mesura que la sabata s’acosta progressivament a la
seva fallada.
La longitud del micropiló té una relació algebraica pràcticament lineal amb l’eficiència del
recalçat, amb una lleugera millora no proporcional per als pilons més llargs. Aquesta relació es
manté per a tots els rangs de longitud i càrregues estudiats excepte per a micropilons molt
curts, on el recalçat no és capaç de col∙laborar proporcionalment en el repartiment de
càrregues. Aquesta pèrdua sobtada de quasi‐linealitat es pot atribuir a una longitud insuficient
del piló per absorbir càrrega i contribuir proporcionalment al repartiment de la càrrega.
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C ONCLUSIONS ESPECÍFIQUES SEGONS EL MODEL DE SÒL EMPRAT EN L ’ ANÀLISI
‐

‐

‐

‐

‐

El comportament de la sabata recalçada varia en funció del model de sòl escollit per fer
l’anàlisi, essent més eficaç el comportament que mostra el recalçat al utilitzar el model
d’enduriment isòtrop que el model convencional de Mohr‐Coloumb.
Aquesta variació en el comportament es podria explicar per la millora de les característiques
geotècniques que presenten les capes de sòl que es troben a una certa profunditat en utilitzar
el model Hardening‐Soil, ja que no s’han trobat variacions significatives de comportament en
l’anàlisi de les fonamentacions superficials sense recalçar. La confirmació d’aquesta hipòtesi
està subjecte a la realització de més investigacions especifiques.
La millora en l’eficàcia en la reducció d’assentaments que proporciona el recalçat per
micropilotatge d’una fonamentació té una relació lineal amb la càrrega que suporta el
fonament en el cas del model d’enduriment isòtrop. Quan més gran és la càrrega més alt és el
rendiment.
En el cas del model de comportament segons Mohr‐Coloumb aquesta relació no és lineal, i fins i
tot no s’observa cap millora en l’eficàcia del sistema per a càrregues allunyades de
l’enfonsament de la sabata.
La relació quasi‐lineal entre la longitud del micropiló i l’eficàcia del recalçat es perd en els dos
models de sòl per als micropilons més curts. En el model Hardening‐Soil, aquesta pèrdua és
menys brusca que en el de Mohr‐Coloumb, però en canvi afecta a tots els rangs de càrrega
estudiats.
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