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4 Patologies a les Obres d’Amarrament 
 
Descripció 
 
La funció bàsica de les obres d’amarrament és la de fixació dels vaixells per tal 
de facilitar l’accés a aquests des de terra a més d’oferir protecció contra les 
tempestes. Aquests ofereixen un calat vertical suficient perquè els vaixells 
puguin amarrar, generalment de manera perpendicular al moll de tal manera 
que s’optimitza l’espai abrigat. Les estructures que tenim per realitzar aquestes 
funcions són bàsicament dues: 

• Molls 
• Pantalans 

 
La principal diferència entre ambdós és que els molls són estructures massives 
que estan suportades sobre tota la seva base. En canvi, els pantalans són 
estructures més lleugeres suportades puntualment amb pilots o flotadors. És a 
dir, per sota d’un pantalà sempre hi circularà aigua. 
 
Així doncs, per tal de maximitzar la funcionalitat de la zona portuària i 
minimitzar els costos, els molls serveixen com a suport de pantalans (flotants o 
fixos), de tal manera que permeten aprofitar millor l’espai d’aigua abrigada 
d’una manera més econòmica.  
 
Per a la construcció dels murs del moll s’utilitzen diferents tècniques, entre les 
quals les més usuals són els blocs de formigó, calaixos i pilots de formigó o 
fusta. La construcció de molls sòlids (blocs de formigó o calaixos) és adequada 
quan el sòl és de tipus rocós o arenós. En els casos que tinguem un sòl tou 
(fangs o argiles), llavors es recomana instal·lar molls amb pilots de formigó. 
 
A més, els molls també necessiten de construccions complementàries per tal 
de complir correctament les seves funcions, com poden ser els bol·lards, 
defenses, paviments, canalitzacions de serveis, vies per al tràfic rodat, etc. 
 
En alguns casos, la construcció dels molls pot ser similar a la del dic, ja que 
normalment, la part interior del dic de recer actua com a moll. I en el cas 
concret d’utilització de calaixos de formigó armat, aquests poden ser usats tant 
en la construcció del dic, com en la de molls.  
 
En el cas dels pantalans, aquests poden ser fixos (lloses de formigó armat) i 
suportats sobre pilots de formigó o flotants (lloses d’acer o alumini amb 
paviment de travesses de fusta) i suportats per flotadors de polietilè o formigó. 
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Fig. 45: En aquesta planta del Port Olímpic de Barcelona s’indica en color verd la zona 

formada per molls (1.700 metres lineals) i en blau la de pantalans (1.400 metres 
lineals). [Original de Solís, J. (2007)] 

 
Tant els molls de formigó armat com de formigó submergit tenen lesions 
comunes degut a que el seu aspecte d’acabat exterior és similar (parament 
vertical de formigó) i és per això que a continuació els tractarem conjuntament. 
Posteriorment, es fa un incís sobre els molls de formigó armat i pilots de 
formigó, degut a la problemàtica que implica l’ús d’armadures en un ambient 
tant agressiu com el marí. I finalment, també es fa un incís sobre els pantalans 
flotants d’acer i formigó armat.  
 
En els següents apartats referents a obres d’amarrament, els resultats que 
s’obtenen són igualment aplicables a altres estructures de formigó presents en 
un port esportiu com poden ser el dic vertical o els pantalans fixos. 
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4.1 Típiques lesions de molls de formigó submergit i formigó 
armat 

4.1.1 Incorrecta utilització de formigó específic per a ambients 
marins 

 
En el cas que un element estructural de formigó estigui sotmès a un ambient 
que inclogui una classe general del tipus III, el ciment a utilitzar haurà de tenir 
la característica addicional de resistència a l’aigua de mar. Això és perquè 
l’atac que pateix el formigó per l’acció de l’aigua de mar és degut 
fonamentalment a l’acció combinada dels ions sulfats i magnesi. Tot i això, la 
presència dels ions clorur, independentment de l’efecte que produeixen sobre 
les armadures, redueixen notablement l’acció dels sulfats. 
 
Per a la part submergida del moll, és a dir, la part que està submergida 
contínuament, es recomana la utilització de formigó tipus IIIb, de nivell mig de 
protecció contra l’atac de clorurs. Això és degut a que tot i estar en contacte 
directe amb clorurs, la propagació de la corrosió és lenta ja que l’accés 
d’oxigen a les armadures és molt limitat. Per tant, en aquests casos s’acostuma 
a superar el límit admissible per la EHE de 0,4% de contingut de clorurs en pes 
de ciment però sense conseqüències de corrosió sobre les armadures. 
 

 
Fig. 46: Divisió de l’ambient marí i el risc de corrosió associat. [Original de Alaejos, M., 

Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 
 
Per la zona de carrera de marea i esquitxades es recomana la utilització de 
formigó de tipus IIIc, que és el de major resistència a l’ambient marí degut a 
una penetració més lenta de clorurs però amb una major disponibilitat d’oxigen, 
la qual cosa augmenta la velocitat de corrosió de les armadures. Aquesta zona 
queda definida entre els punts de baixamar i plenamar, amb una tolerància de 
20 cm. 
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Fig. 47: En aquest gràfic es mostra el perfil de penetració dels clorurs en formigons 

submergits. La línia vermella és el contingut màxim admissible de clorurs (0,4% en 
pes de ciment) i la línia verda indica la posició de l’armadura, a 4 cm de profunditat. 
Es pot comprovar doncs que a més profunditat del formigó, menys presència de 
clorurs trobem. [Original de Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

 
Finalment, per la part més superior dels calaixos i la resta d’equipaments es 
recomana utilitzar un formigó de tipus IIIa, ja que aquest posseeix una 
resistència a l’ambient marí de nivell baix. 
 
Tot i això, a la pràctica s’acostuma a utilitzar un únic tipus de formigó per tot el 
moll, i això implica que aquest sigui el de tipus IIIc, ja que és el més resistent de 
tots a l’ambient marí, i per tant, així s’assegura una alta durabilitat de 
l’estructura. 
 

• Solució de disseny: per al cas que s’utilitzi formigó de tipus IIIc, es 
recomanen les següents dosificacions i requisits segons Alaejos, M., 
Bermúdez, A. i Grau, J. (alguns més exigents que els dictaminats per la 
EHE) durant la seva construcció per tal d’aconseguir una alta durabilitat 
de l’estructura: 

o La relació aigua/ciment hauria de ser inferior o igual a 0,45 
o El contingut mínim de ciment hauria de ser de 350 kg/m3 
o La resistència mínima del formigó hauria de ser de 35 N/mm2 
o El recobriment nominal hauria de ser de 60 mm 
o La profunditat màxima de penetració d’aigua hauria de ser inferior 

o igual a 50 mm i la profunditat mitjana de penetració d’aigua 
inferior o igual a 30 mm.  

 
• Solució preventiva: en el cas que es detecti que no s’ha utilitzat el 

formigó adequat per a la construcció del calaix, cal fer un seguiment de 
l’evolució de la degradació del formigó per tal de poder anticipar-se i 
actuar en conseqüència. La freqüència d’aquest seguiment dependrà del 
tipus de formigó utilitzat i el grau d’agressivitat de l’ambient marí. Es 
recomanen fer assajos del tipus:  

o Determinació de la porositat. 
o Obtenció de la densitat real i aparent. 
o Determinació de la profunditat de carbonatació. 
o Obtenció del contingut de clorurs i sulfats. 
o Determinació del contingut de ciment i relació aigua/ciment. 
o Obtenció del desgast per fricció. 
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Amb aquests assajos es pot conèixer el grau d’alteració química del 
formigó exposat a un ambient agressiu i comparar-lo amb el d’un formigó 
submergit valorant el grau d’alteració d’aquest. 

 
Per tal de minimitzar les conseqüències de l’acció química marina es pot 
donar una capa de pintura plàstica al formigó de tal manera que aïlli 
aquest de l’agressió química marina. Tot i això, l’agressió física de 
l’onatge i del procés mullat-assecat la deteriorà ràpidament, per la qual 
cosa es recomana fer un sanejament i repintat de les àrees afectades 
amb certa periodicitat. 

 
En la taula següent apareixen els paràmetres a avaluar per tal de conèixer 
l’estat del formigó utilitzat, suposant que aquest és adequat per un ambient IIIc. 
Aquests paràmetres, tot i que s’hagi utilitzat molt possiblement un mateix 
formigó per a tot el calaix, s’han diferenciat en el cas de la resistència del 
formigó depenent de la zona d’extracció de la mostra ja que si per exemple ens 
trobem amb un formigó amb una resistència de 32 N/mm2, la zona exposada 
tipus IIIa no serà necessària de tractar, però sí la resta de zones exposades a 
ambients IIIb i IIIc. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
  IIIa IIIb IIIc IIIa IIIb IIIc  
Resistència del formigó 
depenent del tipus 
d’exposició 

N/mm2 30 35 35 25 30 30  

Profunditat màxima de 
penetració d’aigua 

mm 50 60  

Profunditat mitja de 
penetració d’aigua 

mm 30 40  

Taula 9: Incorrecta utilització de formigó específic per a ambients marins en molls de 
formigó submergit i formigó armat. 

 
Aquests valors preventius han estat extrets de l’article 37 Durabilidad del 
hormigón y de las armaduras de la EHE. En canvi, els valors correctius per a la 
resistència del formigó s’han obtingut a partir de considerar un ambient I per al 
IIIa, i un ambient IIIa per als ambients IIIb i IIIc.  
 
L’assaig de penetració d’aigua  ens mostra com d’impermeable a l’aigua és el 
nostre formigó. Com a mesura preventiva de profunditat mitja s’ha considerat 
30 mm ja que totes les armadures es recomanen que tinguin un mínim de 
recobriment de 30 mm. Així doncs, assegurem que l’aigua marina no ha entrat 
en contacte amb les armadures. En canvi, el valor correctiu de 40 mm significa 
que, excepte casos puntuals d’alt recobriment, l’aigua marina ja haurà entrat en 
contacte amb l’armadura. Els valors de profunditat màxima de penetració 
d’aigua corresponen aproximadament a un 50 % més dels valors de mitja i 
estan extrets de Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. 
 
També es poden utilitzar els ultrasons, un mètode no destructiu que mesura la 
velocitat d’ones de compressió i ens permet conèixer l’estat del formigó. Aquest 
mètode es basa en que la velocitat de les ones depenen de la densitat del 
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material i de la seva rigidesa, ambdós paràmetres relacionats amb la fissuració 
i resistència a compressió del formigó. En el cas que només es tingués accés a 
una de les cares del formigó, també es podria utilitzar l’impacte eco. 
 
Es recomana extreure un mínim de 3 testimonis per lot per tal d’obtenir una 
resistència característica realista. 
 

• Solució correctiva: finalment, si es dóna el cas que la lesió ja està en 
estat avançat, és a dir, que el formigó presenta un fort deteriorament i en 
el cas de tenir armadura, aquesta ja està força afectada per la corrosió, 
llavors, la única possible solució es sanejar les parts afectades i 
posteriorment passivar l’armadura, recobrir amb un formigó adequat i 
donar una capa de pintura plàstica aïllant. El problema d’això és que 
molt sovint les reparacions en la part submergida són costoses i de difícil 
execució, per la qual cosa, aquestes reparacions acostumen a ser 
temporals, ja que al cap de pocs anys es tornen a produir més lesions 
d’aquest tipus. Per tant, en alguns d’aquests casos on la degradació 
estigui en un estat molt avançat cal valorar la possibilitat de reparar tota 
la zona enlloc de fer reparacions puntuals, així evitem diferents qualitats 
de formigó i per tant, diferents respostes de l’estructura. 

 
o Observació 1: cal remarcar que el ciment utilitzat en la fabricació del 

formigó sempre haurà de tenir la característica de ser resistent a l’aigua 
de mar (MR) o als sulfats (SR). És per això que es limita la quantitat de 
C3A (aluminat tricàlcic) ja que és el component del ciment susceptible de 
ser atacat pels sulfats presents a l’aigua de mar. La seva limitació 
depenent del tipus de formigó utilitzat pot variar entre el <5% i <10% de 
percentatge de contingut de C3A. Però en el cas de formigons armats, 
es recomana també l’ús de ciment amb una quantitat mínima de C3A 
(majors o iguals al 4%) ja que aquest component del ciment contribueix 
a fixar els clorurs de l’aigua de mar i així retardar l’inici de la corrosió de 
les armadures. 

 
o Observació 2: la utilització de ciments amb un alt contingut d’addicions 

és també altament recomanable (ciments del tipus III, IV i V), ja que això 
permet aconseguir formigons altament impermeables utilitzant 
dosificacions menys estrictes que les comentades anteriorment. 
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4.1.2 Calaixos no alineats 
 
Sovint ocorre que en fondejar els calaixos i en tractar-se de peces de gran 
tonatge amb una posta en obra difícil degut a les condicions del mar, es 
produeixen desalineacions dels calaixos durant el procés de fondeig. 
 

  
Fig. 48: El calaix de la imatge de l’esquerra està desalineat. En canvi, en la imatge de la dreta 

veiem un exemple de correcta alineació de calaixos. [Original de Alaejos, M., 
Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

 
• Solució de disseny: cal prestar especial atenció a la correcta col·locació 

dels calaixos durant el seu fondeig, ja que la seva incorrecta alineació té 
difícil reparació posterior i això pot afectar a que el moll no es comporti 
com una estructura contínua i presenti punts febles just on els calaixos 
perden la seva alineació.  

 
• Solució preventiva: en el cas que es detecti una desalineació dels 

calaixos posteriorment a la seva construcció, caldrà estudiar quines 
conseqüències pot tenir això sobre l’estructura del moll. Però com a 
primera recomanació s’hauria de segellar els contactes entre els blocs 
desalineats per tal d’evitar que l’aigua de mar penetri entre aquests i es 
produeixi una erosió del formigó i l’armadura que seria difícilment 
detectable fins que no arribés al punt de degradació irreparable.  

 
La taula següent dóna unes toleràncies per tal d’avaluar si l’obertura entre 
calaixos o la desalineació són de caràcter important. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
Obertura entre 
calaixos 

mm perpendiculars 
a la junta 

30 50  

Desalineació mm paral·lels a la 
junta 

30 50  

Taula 10: Calaixos no alineats en molls de formigó submergit i formigó armat. 
 
Ambdós paràmetres s’han obtingut a partir de l’experiència. 
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• Solució correctiva: si la lesió es detecta en estat avançat, és a dir, que el 

fet que el calaix estigui desalineat ja ha produït conseqüències sobre 
l’estructura, llavors es recomana fer un estudi en profunditat de les 
diferents alternatives que es poden adoptar, degut a la seva diversitat de 
casos i complexitat. 
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4.1.3 Fort procés d’erosió 
 
Cal remarcar que en els casos on els calaixos de formigó armat s’utilitzin com a 
moll pel costat interior i com a dic pel costat exterior, aquests patiran un fort 
procés d’erosió degut a l’onatge, classificat segons la EHE com a ambient 
classe E. Tot i això, també a l’interior del port els molls pateixen un fort procés 
d’erosió. 
 

• Solució de disseny: per tal de garantir una qualitat del formigó adequat a 
l’erosió marina es recomana seguir les següents mesures addicionals: 

o Resistència mínima del formigó de 30 N/mm2. 
o Contingut mínim de ciment i màxima relació d’aigua/ciment 

depenent del tipus d’exposició i formigó, tal i com es pot observar 
en la següent taula. 

 
Tipus d’exposició Paràmetre de 

dosificació 
Tipus de 
formigó IIIa IIIb IIIc 

Massa - - - 
Armat 0,5 0,5 0,45 

Màxima relació 
a/c 

Pretesat 0,5 0,45 0,45 
Massa - - - 
Armat 300 325 350 

Mínim 
contingut de 
ciment (kg/m3) Pretesat 300 325 350 

Taula 11: Dosificació del formigó en molls de formigó submergit i formigó armat. 
 

o En la mesura del possible, es recomana la utilització de quars o 
material d’igual o superior duresa com a àrid fi per a l’elaboració 
del formigó. 

o L’àrid gruixut hauria de tenir un coeficient de Los Ángeles inferior 
a 30. 

o El contingut màxim de ciment estarà limitat en funció de la mida 
màxima de l’àrid segons aquesta taula: 

 
dmàx (mm) C (kg/m3) 

10 ≤ 400 
20 ≤ 375 
30 = 350 

Taula 12: Diàmetre màxim de l’àrid segons el contingut de ciment en molls de formigó 
submergit i formigó armat. 

 
o Un curat prolongat, amb una duració mínima d’un 50% superior a 

la que s’aplicaria, en igualtat de condicions, a un formigó no 
sotmès a erosió. 

 
Aquests valors s’han extret de les mesures exposades a l’article 37 
Durabilitat del formigó i de les armadures de la EHE. 
 
A més, durant l’execució i fondeig dels calaixos, es necessari assegurar 
una perfecta alineació del parament del dic, donant un acabat de xamfrà 
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a les cantonades dels calaixos i subjectant adequadament la llosa 
superior, doncs aquesta és susceptible de ser arrancada durant els 
temporals. 

 

  
Fig. 49: Exemples d’acabats defectuosos al port de Torredembarra i port de Premià de mar 

pel tipus d’encofrat utilitzat. Això podrà provocar un ràpida erosió del formigó. 
[Originals de Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 

 

  
Fig. 50: En la fotografia de l’esquerra es pot comprovar com la llosa superior del dic ha esta 

arrancada degut als temporals. A la imatge de la dreta es veu l’erosió soferta per una 
cantonada del dic. [Originals de Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006) i de Solís, 
J. (2007)] 

 
• Solució preventiva: en el cas que es detecti que les onades estan 

començant a erosionar considerablement els calaixos del dic, llavors es 
pot aplicar una capa de formigó projectat per tal de recobrir les erosions 
superficials. Dues coses a destacar: primer de tot cal sanejar la zona fins 
arribar a tenir material en bones condicions; i segon, per assegurar una 
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bona unió entre el nou formigó i l’existent, la profunditat mínima haurà de 
ser de 150 mm segons Tsinker. 

 
Com en altres casos, la resistència del formigó està relacionada amb la seva 
proporció aigua/ciment i contingut de ciment. Aquests paràmetres ens 
permeten estimar l’evolució del formigó respecte a l’evolució de l’erosió.  
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
  IIIa IIIb IIIc IIIa IIIb IIIc  
Resistència del 
formigó depenent 
del tipus 
d’exposició 

N/mm2 30 35 35 25 30 30  

Màxima relació a/c - 0,5 0,45 0,45 0,6 0,5 0,5  
Mínim contingut de 
ciment 

Kg/m3 300 325 350 275 300 325  

Profunditat 
màxima de 
penetració d’aigua 

mm 50 60  

Profunditat mitja 
de penetració 
d’aigua 

mm 30 40  

Taula 13: Fort procés d’erosió en molls de formigó submergit i formigó armat. 
 
Els valors de resistència del formigó utilitzats com a preventius són els 
determinats per l’article 37 Durabilitat del formigó i de les armadures de la EHE. 
En canvi, els correctius provenen de rebaixar el nivell d’exigència del tipus 
d’exposició a un d’inferior. És a dir, els tipus IIIb i IIIc prenen com a referència el 
IIIa; i el IIIa pren al tipus d’exposició I, de tipus no agressiu. Per tant, una 
resistència per sota d’aquests límits ens pot portar a tenir seriosos problemes. 
 

 
Fig. 51: En la següent fotografia es pot veure com l’erosió d’un bloc de formigó provoca un 

buidat de 40 cm d’ample. A més, en aquesta mateixa imatge es pot observar com les 
juntes verticals no coincideixen. [Original de Rey, J. (2003)] 

 
La forma més adequada de reduir els atacs del formigó és aconseguint que els 
seus porus ocupin el menor volum possible i formin una xarxa capil·lar poc 
intercomunicada. Aquest és l’objectiu que es pretén aconseguir mitjançant els 
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requisits de contingut d’aigua i ciment. Els valors preventius estan extrets del 
mateix article que en el cas anterior i utilitzant el mateix criteri per al cas 
correctiu. 
 
També es pot recórrer a indicadors indirectes com pot ser l’assaig de 
penetració d’aigua, que ens mostra com d’impermeable a l’aigua és el nostre 
formigó. Com a mesura preventiva de profunditat mitja s’ha considerat 30 mm 
ja que totes les armadures es recomanen que tinguin un mínim de recobriment 
de 30 mm. Així doncs, assegurem que l’aigua marina no ha entrat en contacte 
amb les armadures. En canvi, el valor correctiu de 40 mm significa que, 
excepte casos puntuals d’alt recobriment, l’aigua marina ja haurà entrat en 
contacte amb l’armadura. Els valors de profunditat màxima de penetració 
d’aigua, també extrets del mateix article 37, corresponen aproximadament a un 
50 % més dels valors de mitja. 
 

 
Fig. 52: En la fotografia de l’esquerra es pot comprovar com l’erosió d’un bloc de formigó ha 

provocat un buidat de 85 cm d’alçada. A la imatge de la dreta es veu l’erosió soferta 
per un altre bloc de formigó. [Originals de Rey, J. (2003)] 

 
Finalment es poden utilitzar els ultrasons, un mètode no destructiu que mesura 
la velocitat d’ones de compressió i ens permet conèixer l’estat del formigó. 
Aquest mètode es basa en que la velocitat de les ones depenen de la densitat 
del material i de la seva rigidesa, amb la qual cosa podem saber l’estat del 
material erosionat. En el cas que només es tingués accés a una de les cares 
del formigó, també es podria utilitzar l’impacte eco. 
 
Però també cal detectar quines zones estan ja erosionades per tal de 
recomanar algun tipus d’actuació. Aquesta és la nomenclatura que s’ha utilitzat: 

o Àrea poc erosionada: aquella que presenta elements en estat 
inicial d’erosió;  
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o Àrea mig erosionada: aquella on l’erosió està avançant clarament;  
o Àrea molt erosionada: és aquella que presenta elements trencats.  

 
El problema està en què les àrees erosionades poden ser petites i puntuals 
però de gran importància estructural, i per tant, és difícil donar una unitat de 
referència. Així doncs, les X pretenen indicar la quantitat d’elements en estat 
d’erosió que trobem en cada cas:  

o -: cap element erosionat 
o X: elements puntualment erosionats 
o XX: força elements erosionats 
o XXX: erosió generalitzada en tots els elements 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
  Molt Mig Poc Molt Mig Poc  
Àrea erosionada - - X XX X XX XXX  

Taula 14: Àrea erosionada en molls de formigó submergit i formigó armat. 
 

• Solució correctiva: En el cas que les erosions fossin puntuals però d’una 
profunditat considerable, llavors es recomana utilitzar mescles molt 
seques o epòxids en capes fines, per tal d’evitar la contracció però 
augmentant la resistència del formigó. També es poden col·locar 
armadures de reforç i ancoratges. Quan les reparacions són per sobre 
del nivell del mar la injecció de formigó es fa per la part superior. I en el 
cas de profunditats inferiors als 20 cm es pot utilitzar formigó projectat. 
En canvi, quan les reparacions són submarines, la injecció del formigó 
submarí es fa inferiorment, deixant unes boques a la part superior que 
evacuen l’aigua a mesura que s’injecta el formigó. 

 

 
Fig. 53: Una de les parts més erosionades dels molls acostuma a ser la zona frontal al nivell 

mig del mar. En aquest cas es tracta d’un mur de mamposteria de coronació. [Original 
de Rey, J. (2003)] 
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Fig. 54: Tres exemples de reparacions superficials a un moll de formigó. El primer és sobre el 

nivell del mar i altres dos són sota el nivell del mar. Nomenclatura: 1. paret existent 2. 
protecció de fons 3. part erosionada de la protecció de fons 4. encofrat 5. ancoratge 6. 
nova armadura de reforç 7. epòxid 8. boca d’accés del formigó 9. boca d’injecció del 
formigó submarí 10. boca de sortida d’aigua 11. barra creuada per subjectar l’encofrat 
12. nou formigó submarí 13. aïllant perimetral. [Original de Tsinker, G. (2004)] 
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4.1.4 Soscavacions als fonaments degut a l’acció de les hèlixs 
 
Aquest fenomen es dóna principalment per l’efecte erosiu dels remolins que 
provoquen les hèlixs dels vaixells actuals. Actualment, els motors són cada cop 
més potents (velocitats de les turbines de fins a 10 m/s que provoquen 
velocitats al fons de fins a 3 m/s) i això té conseqüències sobretot en aquells 
ports que no van ser dissenyats per la potència actual dels vaixells. A més, 
aquest problema s’incrementa quan l’estructura (molls, dics, pantalans…) no 
està suportada sobre una base d’escullera, sent els materials fins els més 
susceptibles de ser rentats amb major facilitat amb els anys. 
 
Aquest fet provoca que l’estructura no se suporti sobre tota la base horitzontal 
degut a la formació de buits, podent provocar fractures, assentaments, 
inclinacions, etc. 
 
Igualment, en el cas que l’estructura actuï com a dic també, no és l’acció de les 
hèlixs la que provoca l’erosió, sinó la força de les onades i corrents naturals. 
 

 
Fig. 55: Tres exemples de soscavació sobre diferents tipologies de molls: moll sobre pilones, 

moll de palplanxes i moll de formigó, respectivament. Significat de les nomenclatures: 
1. vaixell 2. propulsor 3. moll sobre pilones 4. moll de palplanxes 5. moll de formigó 6. 
geometria inicial 7. perfil erosionat. [Original de Tsinker, G. (2004)] 

 

  
Fig. 56: A les imatges següents es pot veure com els fonaments han estat rentats. [Originals 

de Solís, J. (2007) i Rey, J. (2003)] 
 

• Solució de disseny: és obligatori durant la definició del projecte col·locar 
una base d’escullera com a suport de l’estructura que evitarà ser rentada 
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per l’acció erosiva de les hèlixs dels motors més potents o per efecte de 
l’acció del mar. Els principal factors sobre els quals es pot actuar són: 

o Potència dels diferents sistemes de propulsió dels vaixells que 
amarraran (limitant l’accés de determinats vaixells). 

o Distància entre la quilla i el fons. 
o Distància entre el moll i el propulsor. 
o Tipus de sòl. 

 

 
Fig. 57: Taula resum de les dimensions i pes de l’escullera a col·locar en funció de la velocitat 

de fons. [Original de Tsinker, G. (2004)] 
 

 
Fig. 58: Exemples de protecció contra soscavament: (a) berma d’escullera, (b) sistema de 

blocs i sacs de formigó, (c) formigó prefabricat, (d) llit flexible de blocs de formigó. 
Nomenclatura: 1. berma d’escullera sobre filtre geotèxtil 2. sistema de blocs i sacs de 
formigó alternats 3. filtre geotèxtil 4. lloses de formigó prefabricat 5. junta de formigó 
submarí 6. protecció de peu 7. blocs de formigó units per cable. [Original de Tsinker, 
G. (2004)] 

 
• Solució preventiva: en el cas que es detecti que la base no és 

d’escullera i és susceptible de ser rentada, es recomana realitzar segons 
Tsinker: 

o Sanejament de la zona afectada, pel que fa a esculleres i pedres 
fora del perfil, així com el correcte apuntalament de les línies 
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d’atracada de les banquetes on s’observa aquest tipus de 
patologies i la nova aportació de materials a les seccions que ho 
necessitin. 

o Per al rebliment i la regularització de les base descalçada, es 
proposa l’aportació de material a sobre, així com una posterior 
injecció de formigó. El formigó haurà d’injectar-se des de la part 
més profunda del descalçat, i el coronament haurà d’assolir una 
cota superior a la de la base, de manera que es formi una espècie 
de falca que asseguri la nova base de suport en tota la superfície. 

 
Una altra opció consisteix en la col·locació de sacs de formigó plens al 
50% a la cavitat. Com la pasta de ciment normalment s’escola entre els 
porus dels sacs, es crea un cert lligam entre els sacs que afavoreix que 
treballin com una estructura. A més, es pot omplir l’espai buit entre 
aquests amb formigó submarí per millorar-ne l’efecte estructura. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Volum 
soscavat 

m3 0,1 1 També es poden mesurar les 
inclinacions del moll 

Taula 15: Soscavacions als fonaments degut a l’acció de les hèlixs en molls de formigó 
submergit i formigó armat. 

 
Els valors del paràmetre de volum soscavat s’han obtingut a partir de 
l’experiència dels submarinistes que s’encarreguen d’aquest tipus de 
reparacions. 
 
El fet que el moll es descalci junt amb els esforços horitzontals que aquest 
suporta poden provocar que aquest s’inclini i produeixi fissures visibles en 
superfície. Així doncs, un altre mètode de control pot ser mesurar l’evolució 
d’aquestes fissures amb el temps per així poder controlar l’evolució de l’avaria. 
O sinó, utilitzar claus com en d’altres ocasions per veure l’evolució del moll. 
 

 
Fig. 59: Exemple de moll de formigó sobre base d’escullera al port de Calafat. En vermell 

estan marcades les zones amb avaries i es pot comprovar com l’escullera de base 
està afectada, molt probablement per efecte de les hèlixs. [Original de Ruiz J. i 
Romero, D. (2007)] 
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Fig. 60: Aquest esquema mostra una reparació tipus per al cas d’una erosió de la banqueta de 

suport. [Original de Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 
 

• Solució correctiva: en els casos en que ja existeixen soscavacions als 
fonaments, aquests poden avançar ràpidament i en alguns casos arribar 
a 0,5 m de soscavació per mes. Per solucionar-ho es poden reomplir 
amb blocs de pedra melonera o escullera amb una capa d’enrasament 
de pica i finalment, una capa d’acabat de formigó sobre el descalç i la 
banqueta. Posteriorment es pot col·locar una berma d’escullera com la 
utilitzada en el cas anterior per tal d’evitar que el formigó sigui rentat 
amb facilitat, però en aquest cas, potser la berma adquireix unes 
dimensions més importants i això podria limitar l’accés de vaixells de 
major calat a aquestes àrees. En alguns casos, pot sortir més rentable 
tenir una protecció de fons barata i un manteniment continu que un fons 
totalment protegit amb manteniment nul. També es comú la introducció 
de certes limitacions de potència en els vaixells a l’hora d’amarrar. 
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4.1.5 Rentat de juntes 
 
Aquest fenomen es dóna principalment perquè degut al disseny dels calaixos, 
aquests deixen una zona de junta, tal i com es pot veure en la següent imatge, 
que de vegades s’omple amb material que és de fàcil rentat. És per això, i molt 
especialment ocorre en els casos on s’utilitzen calaixos de formigó com a dic, 
degut a l’erosió física de les onades, que amb els anys aquestes juntes es van 
rentant. El principal problema és que al cap i a la fi, no són solucions definitives 
sinó temporals. És a dir, que molt probablement el problema de rentat de juntes 
continuarà i les reparacions hauran de realitzar-se amb certa periodicitat. 
 

 
Fig. 61: Aquesta imatge en planta mostra com en la col·locació de dos calaixos existeix una 

junta que és susceptible de ser rentada per l’acció erosiva del mar. [Modificat de 
Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

 

 
Fig. 62: A les dues imatges submarines es pot veure el rentat de juntes sofert per dos calaixos 

contigus. [Original de Solís, J. (2007)] 
 

• Solució de disseny: durant la fase de realització del projecte cal tenir en 
compte el manteniment d’aquestes juntes i per tant, preveure jordanes 
d’inspecció submarina amb certa freqüència. Una manera d’evitar que 
aquestes juntes siguin rentades és col·locant uns cordons o tubs als 
extrems de les juntes per omplir posteriorment amb formigó submergit a 
pressió tota la junta. Aquest formigó injectat pressiona els taps de les 
juntes cap a l’exterior de tal manera que segellen les juntes i eviten ser 
rentades.  

 
• Solució preventiva: si es detecta en la fase inicial el rentat de juntes, 

només es recomana la col·locació de plaques collades als calaixos i 
posterior segellament amb una resina epòxid. 
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Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Assentament cm 2 5  

Taula 16: Assentament en molls de formigó submergit i formigó armat. 
 
L’assentament, degut a una possible erosió de la banqueta a través de la junta, 
pot servir d’indici per controlar el rentat de juntes entre calaixos. Aquests valors 
estan extrets de l’experiència. 
 
També en els casos on la junta és suficientment ample es pot detectar si s’està 
produint rentat de junta o no, però no s’ha trobat un paràmetre de control per 
aquests casos. L’experiència és l’eina més útil en aquest cas. 
 

 
Fig. 63: Moviment d’un bloc de formigó aïllat degut al rentat de fins entre juntes. [Original de 

Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 
 

• Solució correctiva: si quan es detecta el rentat de juntes, aquest ja està 
en un estat avançat, és a dir, no existeix material de junta, aquestes 
s’haurien de reomplir amb formigó submergit injectat des de la superfície 
amb diverses perforacions sobre la llosa de tal manera que ens permetin 
injectar el formigó submarí a les juntes per tal de donar cohesió a tot el 
conjunt. Tot i això, caldria sempre revisar que la junta de calaixos no 
hagi quedat erosionada per la falta de material de junta o que no hagi 
afectat també a la banqueta. 

 

   
Fig. 64: Juntes irregulars entre blocs de formigó degut al rentat de fins entre juntes. [Originals 

de Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 
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4.1.6 Assentaments que provoquen trencaments de la 
superestructura o inclinacions excessives 

 
Aquest és un tipus de lesió que té difícil reparació però que es pot evitar des de 
bon principi. El problema sorgeix perquè els calaixos són unitats independents 
que poden tenir assentaments diferencials que poden afectar la 
superestructura, que és una estructura que es col·loca sobre els calaixos per tal 
de donar continuïtat a la superfície horitzontal del moll i conté els orificis per 
allotjar els diferents accessoris d’un moll, com poden ser els bol·lards, anelles 
d’amarratge, proteccions contra els impactes dels vaixells, etc. És per això que 
es recomana invertir en la solució de disseny per tal d’evitar costoses i difícils 
reparacions posteriors. 
 

 
Fig. 65: Esquema de les dimensions de blocs de formigó tipus, incloent la col·locació d’una 

superestructura superior que doni continuïtat a la superfície horitzontal del moll i 
permeti la instal·lació dels diferents accessoris. [Original de Sciortino, J.A. (1996)] 

 
• Solució de disseny: els estudis sobre la base de les fonamentacions dels 

calaixos són bàsics per poder determinar l’existència d’assentaments i 
en quina mesura. Un cop tenim coneixement d’aquests, llavors actuem 
en conseqüència. Si l’assentament és de caràcter petit, és a dir, si la 
superestructura el pot absorbir, llavors no cal realitzar cap tasca 
especial. Però en el cas que l’assentament pugui adquirir un caràcter 
important, llavors caldrà tenir-lo en compte a l’hora del disseny de 
l’estructura. Com normalment la major part de l’assentament total es 
produeix durant la seva primera etapa d’assentament, una possible 
solució pot ser col·locar els calaixos i deixar-los un cert període de 
temps, de tal manera que la major part de l’assentament dels fonaments 
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s’hagi produït i per tant, l’assentament residual restant sigui 
menyspreable de cara a afectar la superestructura. Una altra opció pot 
ser utilitzar la tècnica de jet grouting, consistent en millorar les capacitats 
del sòl modificant-lo i creant in situ un sòl millorat. Aquest sistema és 
especialment útil en sòls tous com l’argila. 

 

 
Fig. 66: Esquema d’una típica seqüència per realitzar jet grouting. Nomenclatura: 1. equip 

mòbil 2. peu d’injecció 3. sortida d’aigua a pressió 4. sortida de la mescla especial de 
ciment (grout) 5. estat inicial de la formació de la columna de soilcrete (mescla de 
formigó i terreny original) 6. columna de soilcrete finalitzada. [Original de Tsinker, G. 
(2004)] 

 
• Solució preventiva: si es detecten assentaments i aquests poden afectar 

la continuïtat de la superestructura, llavors es recomana fer injeccions 
verticals o inclinades als fonaments amb ciment submarí, de tal manera 
que això augmentés la capacitat portant d’aquest segons Tsinker. 
També es pot incloure una armadura de reforç a l’interior de les 
injeccions. El principal problema d’aquesta solució és el seu elevat cost 
degut a la dificultat de la seva execució. Aquesta solució es pot combinar 
amb ancoratges posttesats. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Assentament cm 2 5  

Taula 17: Assentament en molls de formigó submergit i formigó armat. 
 
Aquests valors d’assentament també s’han extret de l’experiència. 

 
• Solució correctiva: en els casos en que la superestructura ja comenci a 

presentar fractures degudes a l’assentament, la recomanació seria 
actuar com en el cas anterior però a més, depenent de l’estat de la 
superestructura, reparar-la o substituir-la per una de nova per tal de què 
pugui realitzar les seves funcions correctament. 
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Fig. 67: Esquema de rehabilitació d’un moll de blocs de formigó. Nomenclatura: 1. paret de 

blocs de formigó 2. antiga protecció del moll 3. superfície del fons original 4. muret 
temporal de runes 5. nou mur de palplanxes 6. nova protecció antisocavament 7. guia 
metàl·lica 8. acabat de formigó 9. injeccions verticals de formigó 10. injeccions 
inclinades de formigó. [Original de Tsinker, G. (2004)] 

 

 
Fig. 68: A la següent imatge es pot veure com la superestructura de formigó armat està 

trencada a la junta entre calaixos. [Original de Rey, J. (2003)] 
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4.1.7 Fissures en les parets 
 

 
Fig. 69: Exemple de fissures en les parets d’un calaix de formigó degudes a un assentament. 

[Original de Rey, J. (2003)] 
 
Normalment, l’aparició de fissures és degut a la superació de la resistència del 
formigó. Aquesta fissuració pot produir-se per diversos motius, però en el 
nostre cas els següents són els més comuns: 

• Desencofrat massa d’hora o assentaments, i per tant, el formigó 
presenta rigidesa però una resistència molt baixa. 

• Accions accidentals, com per exemple impactes de vaixells. 
 
Per tant, a continuació es presenta unes recomanacions a seguir per tal d’evitar 
aquest tipus d’avaria. 
 

• Solució de disseny: durant l’execució d’obra s’ha de vetllar per tal 
d’assegurar-ne un temps suficient de curat del formigó a l’hora de retirar 
l’encofrat. També es recomana la col·locació de protectors de cautxú o 
algun altre material esmorteïdor per tal de disminuir les conseqüències 
d’impactes de vaixells contra el calaix de formigó. 

 
• Solució preventiva: en el cas que es detectin petites fissures, aquestes 

no tenen perquè comportar conseqüències estructurals, sinó que més 
aviat poden facilitar la corrosió de les armadures. És per això que en 
aquests casos només es recomana segellar-les amb resines epòxid o 
similars. A continuació es presenta una taula on depenent del tipus 
d’exposició i tipus de formigó es determina les dimensions màximes 
d’obertura de fissura acceptable. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Obertura fissura mm 2 5  
Ultrasons m/s 4000 3000  

Taula 18: Fissures en les parets de molls de formigó submergit i formigó armat. 
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Aquests valors preventius i correctius d’obertura de fissura han estat extrets a 
partir de l’experiència. En aquest cas s’han buscat valors que impliquin 
problemes estructurals i no pas de corrosió de les armadures, ja que segons 
l’article 49 Cálculos relativos a los estados límite de servicio de la EHE, la 
màxima obertura de fissura admissible per evitar problemes de corrosió a 
l’armadura està entre 0,1 i 0,2 mm. 
 
Per tal de mesurar-les es poden utilitzar aparells com fissurímetres, comptafils, 
deformòmetres o extensòmetres. 

 
En el cas d’estructures de formigó pretesat, la influència d’obertura de les 
fissures sobre la corrosió de les armadures pot ser relativament petita, sempre i 
quan dita obertura estigui dintre d’un rang de valors suficientment baixos. Això 
és degut principalment a la tendència d’autosegellat que tenen, que evita 
l’acceleració dels processos de corrosió. 
 
Finalment destacar que en els casos de formigó armat, les fissures orientades 
de forma longitudinal a l’armadura tenen una major transcendència que les que 
són transversals, ja que la seva influència és més generalitzada i a més, 
comporten una major probabilitat de pèrdua de recobriment. 
 
També es poden utilitzar els ultrasons, un mètode no destructiu que mesura la 
velocitat d’ones de compressió i ens permet conèixer l’estat del formigó. Aquest 
mètode es basa en que la velocitat de les ones depenen de la densitat del 
material i de la seva rigidesa, ambdós paràmetres relacionats amb la fissuració 
i resistència a compressió del formigó. En el cas que només es tingués accés a 
una de les cares del formigó, també es podria utilitzar l’impacte eco. 
 

 
Fig. 70: Aquest moll disposa d’elements esmorteïdors per tal de reduir-ne les conseqüències 

dels impactes dels vaixells sobre l’estructura del moll, en aquest cas concret, sobre 
pilots metàl·lics. [Fotografia personal, Bodrum (Turquia, 2007)] 
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• Solució correctiva: donat el cas que es presentin fissures de caràcter 
considerable (superiors a 5 mm) és imprescindible determinar-ne les 
causes i comprovar la seva evolució. És a dir, si les causes ja han deixat 
d’actuar, llavors es pot segellar la zona afectada amb formigó submarí, 
de tal manera que impedim el ràpid avanç de la corrosió i reforcem 
l’estructura. En canvi, si les causes que provoquen aquestes fissures 
continuen actuant, llavors caldria estudiar les conseqüències que això 
pot comportar. 
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4.2 Típiques lesions específiques de molls de formigó armat 

4.2.1 Insuficiència de recobriment de les armadures 
 
La protecció de les armadures contra la corrosió ve donada pel recobriment de 
formigó i el principal paràmetre d’aquest és el seu espessor. També influeixen 
la porositat, permeabilitat, tipus de formigó… però un cop escollit el formigó 
adequat i si l’execució d’obra és la correcta, finalment és l’espessor el factor 
determinant de la protecció de l’armadura. 
 

• Solució de disseny: cal tenir en compte en el disseny inicial l’ambient 
agressiu a què estarà exposada l’armadura i determinar uns 
recobriments suficients en funció de la vida útil que vulguem de 
l’estructura. També cal parar especial atenció a l’execució d’obra per tal 
d’assegurar-ne els recobriments determinats a projecte, sempre utilitzant 
separadors. A continuació es presenta una taula de recobriments de 
referència, depenent del tipus d’exposició del formigó, resistència 
característica i tipus d’element segons la EHE: 

 
Recobriment mínim (mm) depenent del tipus d’exposició 

Resistència característica 
del formigó (N/mm2) 

Tipus 
d’element 

IIIa IIIb IIIc 

General 35 – 45 35 – 45 40 – 50 25 < fck < 40 
Prefabricats 
i làmines 

30 – 40  30 – 40 35 – 45 

General 30 – 40 30 – 40 35 – 45 fck > 40 
Prefabricats 
i làmines 

25 – 35 25 – 35 30 – 40 

Taula 19: Recobriment mínim depenent del tipus d’exposició del formigó armat. 
 

El recobriment mínim només es dóna en els elements prefabricats amb 
un control d’execució intens. En la resta de casos i tal i com es pot veure 
en la taula, depenent del seu control d’execució, el recobriment mínim 
pot augmentar fins a 10 mm. 

 
Cal destacar que el simple fet que l’armadura estigui recoberta per 
formigó fa que es creï una capa passivant molt fina en un ambient alcalí 
(pH d’11 o superior) que la protegeix de ser oxidada. Però un cop el 
formigó és atacat per carbonatació o per clorurs, el pH disminueix (per 
sota de 9,5) fins a tal punt que aquesta protecció es perd i s’inicia el 
procés d’oxidació. 

 
Dintre del procés d’oxidació s’ha de diferenciar dos casos: 

1. Atac per carbonatació: la corrosió de l’armadura està 
uniformement distribuïda per tota l’àrea carbonatada de formigó i 
apareix l’òxid que pot arribar a ocupar varies vegades el volum 
original de ferro, i per tant, el procés de pèrdua de resistència de 
l’armadura és lent i amb signes externs visibles. El seu procés 
d’avanç acostuma a estar al voltant d’un mil·límetre a l’any. 
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2. Atac per clorurs: el diàmetre de les barres d’armadura pot ser 
clarament reduït en determinat punts abans que l’increment de 
volum provoqui fissures (atac per picadura), per la qual cosa la 
pèrdua de resistència es produeix sense cap signe visible 
exteriorment. 

 
En peces formigonades contra el terreny el recobriment mínim serà de 
70 mm, excepte en els casos que s’hagi preparat el terreny i disposat un 
formigó de neteja, on s’aplicaran els valors esmentats a la taula anterior. 

  
Una altra mesura de protecció del recobriment és l’aplicació de 
revestiments superficials específics per a la protecció del formigó, per tal 
d’evitar que aquest es degradi i faciliti el procés de corrosió de 
l’armadura. 

 
També es poden utilitzar inhibidors de corrosió, protecció catòdica per a 
les armadures o galvanitzat (només per armadures passives). 

 
• Solució preventiva: en el cas que es comencin a detectar taques de color 

taronja a la superfície del formigó, això és indicatiu de que el procés 
corrosiu de les armadures ha començat, i aviat aquest procés 
augmentarà la secció de les barres de ferro, provocant tensions en el 
formigó que acabaran per fissurar-lo en direcció paral·lela al sentit de les 
barres i accelerant, per tant, el procés d’oxidació de les armadures, ja 
que els clorurs tindran accés directe a l’armadura. Com a solució 
preventiva es recomana sanejar l’armadura afectada, havent de retirar 
abans el formigó de recobriment. Un cop l’armadura està sanejada, se li 
aplicarà una capa passivant que evitarà la dissolució anòdica i 
posteriorment es tornarà a recobrir la zona afectada amb un formigó 
adequat. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Recobriment mm Recobriment 

màxim de la 
taula anterior 

Recobriment 
mínim de la 
taula anterior  

 

Contingut de 
clorurs sobre 
pes de ciment 

% 0,2 0,4 En estructures 
pretesades no 
hauria de superar 
el valor preventiu. 

Porositat % 10 15  
Profunditat 
màxima de 
penetració 
d’aigua 

mm 50 60  

Profunditat 
mitja de 
penetració 
d’aigua 

mm 30 40  

Coeficient de 
permeabilitat a 

m2 1,5x10-6 3x10-6  
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l’oxigen 
Resistivitat Ωm 500 100  
Intensitat de 
corrosió 

μA/cm2 0,5 1 A partir de 0,1 
μA/cm2 es 
despassiva 
l’armadura 

Pèrdua de 
secció 

% 5 10  

Profunditat de 
carbonatació 

mm Inferior al 
recobriment de 
formigó 

Superior al 
recobriment de 
formigó 

 

Taula 20: Insuficiència del recobriment en les armadures del formigó armat. 
 
Referent al paràmetre de recobriment, la taula anterior ens mostra com a valor 
preventiu un valor extret de l’experiència. En canvi, els valors correctius són 
aquells recobriments mínims que dicta l’article 37 de la EHE. El pacòmetre és 
un aparell magnètic que un cop conegudes les dimensions de les barres de 
l’armadura, permet mesurar a quina distància es troben aquestes de la 
superfície. És a dir, permet saber el recobriment de formigó. 
 
Els valors de contingut de clorurs limitants a 0,4% com a valor correctiu s’han 
obtingut a partir de la EHE. Aquest valor sobre pes de ciment es pot assimilar a 
un 0,1% sobre pes de formigó. El valor preventiu s’ha considerat el cas de 
superar el 50% del valor correctiu. 
 
El control dels sulfats no es considera necessari, ja que la presència de clorurs, 
amb independència dels efectes que produeixi sobre l’armadura, redueix 
notablement l’efecte dels sulfats segons la EHE. 
 

 
Fig. 71: Aquesta és una gràfica de comparació de resultats entre un assaig de contingut de 

clorurs (eix horitzontal mesurat en % en pes de ciment) i un de profunditat màxima de 
penetració d’aigua sota pressió (eix vertical mesurat en mm). Els punts verds són els 
resultats obtinguts per a ciments amb addicions i els punts violetes són per a ciments 
Pòrtland. Com es pot comprovar, els ciments amb addicions tenen una profunditat 
màxima de penetració d’aigua inferior, aconseguint un contingut menor de clorurs 
com a conseqüència. [Original de Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

 
La porositat d’un formigó ens permet avaluar com de permeable és aquest a 
l’aigua. Com a mètodes per extreure aquests valors existeixen la porosimetria i 
la microscopia. Aquest últim també ens permet conèixer la relació a/c, fissures, 
components reactius, carbonatació, clorurs, estat dels àrids, interfase, aire 
oclòs, microfissuració, etc. En canvi, el primer ens permet conèixer la porositat 
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total, la seva distribució i dimensions mitjançant l’ús de mercuri, absorció 
d’aigua o permeabilitat de l’oxigen. Els valors aquí esmentats estan extrets a 
partir de l’experiència.  
 
L’assaig de penetració d’aigua ens mostra com d’impermeable a l’aigua és el 
nostre formigó. Com a mesura preventiva de profunditat mitja s’ha considerat 
30 mm ja que totes les armadures es recomanen que tinguin un mínim de 
recobriment de 30 mm. Així doncs, assegurem que l’aigua marina no ha entrat 
en contacte amb les armadures. En canvi, el valor correctiu de 40 mm significa 
que, excepte casos puntuals d’alt recobriment, l’aigua marina ja haurà entrat en 
contacte amb l’armadura. Els valors de profunditat màxima de penetració 
d’aigua, també extrets del mateix article 37, corresponen aproximadament a un 
50 % més dels valors de mitja. 
 

 
Fig. 72: Aquesta és una gràfica de comparació de resultats entre un assaig de resistència a 

compressió (eix horitzontal mesurat en N/mm2) i un de profunditat de penetració 
d’aigua sota pressió (eix vertical mesurat en mm). Com es pot veure, a menor 
profunditat de penetració d’aigua (major impermeabilitat) major és la resistència del 
formigó en qüestió. [Original de Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

 
En els casos en què la superfície a examinar es troba situada en les zones més 
agressives (de carrera marea i/o d’esquitxades), es recomana aplicar l’assaig 
de penetració d’oxigen com a complement de l’assaig de penetració d’aigua, ja 
que una baixa permeabilitat de l’oxigen pot assegurar un procés lent de 
corrosió segons Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. Aquest control es realitza 
mitjançant l’assaig Cembureau9, que consisteix en mesurar el flux d’oxigen que 
travessa una llesca de formigó de 5 cm d’espessor, que ha estat prèviament 
condicionada (emmagatzematge durant 28 dies en atmosfera de laboratori de 
20 ± 2 ºC i 65 ± 5% d’humitat relativa). 
 
Per tal d’assegurar-ne una lenta propagació de la corrosió és necessari que el 
formigó en qüestió presenti un coeficient de permeabilitat a l’oxigen màxim de 
3x10-6 m2, valor correctiu. El valor preventiu s’ha considerat el 50% del valor 
màxim. Com s’ha comentat anteriorment, aquest assaig només és necessari 
realitzar-lo en mostres de formigó de zones de carrera de marea o 
d’esquitxades (ambient IIIc). Aquest és un assaig no present a la instrucció 
EHE però que es recomana fer per la seva gran utilitat dels resultats, els quals 
s’han extret a partir de diversos estudis. 
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Fig. 73: En la fotografia de l’esquerra es pot observar l’equip necessari per a la realització de 

l’assaig de profunditat de penetració d’oxigen. A la imatge de la dreta es pot veure 
una proveta de formigó de 5 cm de gruix a la cèl·lula d’assaig. [Original de Alaejos, 
M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

 
La resistivitat és un indicador de la humitat present en el formigó, i per tant, és 
un paràmetre útil per saber l’evolució de la corrosió en el nostre element. Com 
més baixa és la resistivitat, la humitat és més alta. S’usen els mètodes de 
Wenner o del disc. També s’utilitza la mesura de potencial, indicador de si 
l’armadura ha perdut la capa passivant, i per tant, és susceptible de ser 
oxidada. 
 
En canvi, la intensitat de corrosió ens indica la velocitat de corrosió. Com més 
alt sigui aquest valor, significa que més ràpid està avançant la corrosió. 
L’equivalència és 1 μA/cm2 és igual a 11,6 μm/any. Per tal de mesurar-ho es 
pot mesurar directament la pèrdua de diàmetre, prèvia neteja dels òxids. Però 
també altres mètodes no destructius com la resistència de polarització. 
 
La pèrdua de secció és un indicador de la importància de l’atac que està patint 
l’armadura. A major pèrdua de secció, més important és l’atac. Aquests valors 
referencials per aquests tres paràmetres (resistivitat, intensitat de corrosió i 
pèrdua de secció) estan extrets del Manual de evaluación de estructuras 
afectadas por la corrosión de la armadura, del projecte Innovación 
CONTECVET. 
 
Pel que fa referència a la profunditat de carbonatació, aquesta no adquireix 
importància fins que no arriba a l’armadura, que és quan la disminució del pH 
del formigó desactiva la capa passivant de l’armadura i facilita que aquesta es 
comenci a oxidar. Així doncs, el punt crític d’aquest atac és just quan arriba a 
l’armadura, i és per això que s’ha de fer un seguiment periòdic del seu avanç 
per tal de poder-se anticipar i actuar abans de que arribi a l’armadura. Per tal 
de mesurar-ho s’utilitza fenolftaleïna, que canvia de color depenent del pH. 
Llavors, s’extreu un testimoni de formigó i es mesura in situ l’avanç de 
carbonatació d’aquest, abans que es contamini el testimoni. Es recomana 
realitzar quatre mesures com a mínim per lot per tal d’obtenir una mitja realista. 
 
Una altra eina molt útil és conèixer el front de clorurs o de diòxid de carboni fent 
perfils de diferents testimonis, el qual ens permet saber quant han avançat des 
de la seva construcció. Així doncs, es pot aplicar la fórmula en ambdós casos 
extreta de Tsinker: 
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Fórmula 2: tvx ≡  
[Original de Tsinker, G. (2004)] 
 
Coneixent el temps i la distància avançada, podem esbrinar la velocitat 
d’avanç, i per tant, fer prediccions de quan aquest front arribarà a l’armadura. 
 

  
Fig. 74: Quan es detecten taques de color taronja a la superfície del formigó és senyal que 

l’armadura ja està en procés d’oxidació, i en breu, el seu augment de secció 
provocarà fissures en el formigó que acceleraran el procés d’oxidació, ja que 
aquestes fissures permeten que els clorurs entrin en contacte directe amb l’armadura 
amb gran facilitat. [Originals de Solís, J. (2007)] 

 
• Solució correctiva: si enlloc de trobar-nos només amb taques de rovell a 

la superfície del formigó, ens trobem directament amb recobriments de 
formigó trencats i barres de ferro en contacte directe amb l’ambient marí 
i en avançat procés d’oxidació (també existeixen taques de color taronja 
que envolten la zona afectada), llavors, el procés de tractament inclouria 
la substitució parcial o total de les barres de ferro afectades, ja que han 
perdut la seva funció com a armadura degut al procés d’oxidació. 

 

  
Fig. 75: Quan ens trobem amb armadures en avançat procés d’oxidació, el seu augment de 

secció provoca fissures i fins i tot trencaments del formigó de recobriment. En aquests 
casos, les barres de ferro afectades s’han de substituir per unes de noves que aniran 
soldades a l’armadura inicial. [Modificades de Solís, J. (2007)] 
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4.2.2 Deteriorament de les cantonades dels calaixos 
 
És molt freqüent que els calaixos de formigó estiguin danyats en les seves 
cantonades, degut normalment a impactes durant la seva fase de col·locació, a 
l’erosió del mar i a impactes puntuals de vaixell. 
 

• Solució de disseny: es recomana que els calaixos tinguin una geometria 
senzilla, amb superfícies arrodonides i llises. Especialment, a la zona de 
carrera de marees s’han d’evitar les cantonades anguloses i els detalls 
d’armat complexos, sent força recomanables els xamfrans amplis en les 
cantonades. La instal·lació de protectors que esmorteixen els impactes 
és força útil i sovint, el cost que suposen és inferior al 5% del cost de tot 
el moll segons Tsinker. És important però un correcte disseny i 
col·locació d’aquests per tal que tinguin un comportament òptim. 

 

 
Fig. 76: La imatge de l’esquerra mostra un esquema incorrecte de col·locació dels protectors 

que pot provocar danys en el moll i vaixell. En canvi, la imatge de la dreta mostra la 
col·locació correcta de les proteccions.  [Original de Tsinker, G. (2004)] 

 
• Solució preventiva: en el cas que es detecti un deteriorament de les 

cantonades dels calaixos durant la seva instal·lació, degut a impactes 
puntuals de vaixells o simplement per efecte erosiu del mar, es 
recomana la seva reparació per tal d’evitar que l’armadura es pugui 
oxidar degut a una disminució del recobriment de formigó. 

 
La taula que es mostra a continuació pretén donar uns valors de referència per 
tal de saber en quins casos estem en situació preventiva o correctiva. 
 

Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Profunditat erosionada mm 10 20  

Taula 21: Deteriorament de les cantonades dels calaixos de formigó armat. 
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No s’ha considerat el tipus d’exposició a l’hora de tenir un valor de referència 
de secció erosionada, ja que tot i tenir uns recobriments superiors en zones 
d’exposició més agressiva, l’avenç de l’atac per clorurs també és superior en 
aquestes zones, i per tant, un descens de 5 mm de recobriment és igual 
d’important en una zona IIIa que en una IIIc.  
 

• Solució correctiva: si aquesta lesió ja porta un temps, abans de reparar 
el formigó afectat, cal comprovar que aquesta lesió no hagi afectat 
també l’armadura. En aquests casos, caldrà fer un sanejament de 
l’armadura i posterior reparació del formigó afectat. 

 

  
Fig. 77: A l’esquerra es pot veure un exemple de deteriorament d’una cantonada del dic de 

recer del Port Olímpic de Barcelona degut a l’acció erosiva del mar. Aquesta 
disminució de recobriment ha facilitat l’oxidació de l’armadura, com es pot deduir de 
les tonalitats ataronjades que es poden observar.  A la dreta es poden veure 
desperfectes sense reparar en una aresta d’un calaix acabat de fondejar. [Originals 
de Solís, J. (2007) i Alaejos, M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

  
 
 
 



Patologies i protocol d’anàlisi en ports esportius  Patologies a les Obres d’Amarrament 

75 

4.3 Típiques lesions de molls de pilots de formigó 
 

   
Fig. 78: Diferents exemples d’avançat deteriorament de pilots de formigó, on el formigó ha 

estat erosionat en gran mesura, reduint substancialment la capacitat estructural dels 
pilots i deixant les armadures en contacte directe amb els clorurs de l’aigua marina. 
[Originals de Rey, J. (2003)] 

 
En el cas de pilots de formigó, les lesions són similars al cas de molls de 
formigó i formigó armat, i per tant, la seves reparacions de caràcter molt similar. 
Tot i això, la seva diferència d’ús es deu a que els molls sobre pilots són més 
adequats en zones en les que el sòl és molt tou (fangs o argiles) i a la vegada 
les aigües força tranquil·les, com per exemple en les proximitats d’un riu. 
 
A continuació es detallen algunes de les lesions més freqüents: 

• Insuficiència de recobriment de les armadures. 
• Fissuració. 
• Baixa qualitat d’acabat del formigó. 
• Assentaments. 
• Soscavacions als fonaments degut a l’acció dels hèlixs. 
• Fort procés d’erosió. 
• Pèrdua de verticalitat dels pilots. 
• Incorrecta utilització de formigó específic per a ambients marins. 

 
Tot i això, en aquest cas concret, com les avaries són força similars a les de 
molls, a continuació tractarem les reparacions tipus que es divideixen 
bàsicament en dos tipus:  

• de pilots de formigó,  
• o de la passarel·la. 
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4.3.1 Reparació dels pilots de formigó armat 
 

• Solució de disseny: durant la fase de projecte s’ha de tenir en compte 
que la zona de carrera marea és la més susceptible de patir erosions, 
fissuracions, disminució de recobriment de formigó, etc., per la qual cosa 
caldrà reforçar aquesta zona. Com normalment no és pràctic fer un 
reforç d’aquesta zona amb un augment de secció de recobriment de 
l’armadura o la utilització d’un millor formigó, el disseny de tot el pilot 
s’ha de fer resistent a aquestes sol·licitacions. 

 
• Solució preventiva: quan ens trobem amb pilots de formigó amb fissures, 

insuficiència de recobriment de les armadures, erosionades a la part de 
carrera marea, etc., la reparació més comuna acostuma a ser la tècnica 
del jacketing. Aquesta reparació consisteix en instal·lar una jaqueta al 
voltant de la part afectada del pilot i a continuació aplicar formigó 
submarí a l’espai que es troba entre la jaqueta i el pilot. 

 

  
Fig. 79: Típica reparació amb jacketing d’un pilot de formigó deteriorat. A la dreta es veu un 

treballador subaquàtic aplicant la tècnica d’aigua a pressió per tal de sanejar l’àrea 
afectada. [Originals de Tsinker, G. (2004)] 

 
A continuació es mostren les mateixes taules que en el cas de falta de 
recobriments de formigó, també aplicables en aquest cas però recordant que es 
recomana tenir en compte els paràmetres corresponents al tipus d’exposició 
més exigent IIIc. També es fa una recopilació de la resta de paràmetres 
obtinguts per a molls de formigó i formigó armat que són aplicables a aquest 
cas. 
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Recobriment mínim (mm) depenent del tipus d’exposició 

Resistència característica 
del formigó (N/mm2) 

Tipus 
d’element 

IIIa IIIb IIIc 

General 35 – 45 35 – 45 40 – 50 25 < fck < 40 
Prefabricats 
i làmines 

30 – 40  30 – 40 35 – 45 

General 30 – 40 30 – 40 35 – 45 fck > 40 
Prefabricats 
i làmines 

25 – 35 25 – 35 30 – 40 

Taula 22: Recobriment mínim depenent del tipus d’exposició per a pilots de formigó. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Recobriment mm Recobriment 

màxim de la 
taula anterior 

Recobriment 
mínim de la 
taula anterior 

Es recomana l’ús 
d’un pacòmetre 

Contingut de 
clorurs sobre 
pes de ciment 

% 0,2 0,4 En estructures 
pretesades no hauria 
de superar el valor 
preventiu. 

Profunditat de 
carbonatació 

mm Inferior al 
recobriment 
de formigó 

Superior al 
recobriment 
de formigó 

S’extreu un testimoni 
de formigó i es 
mesura in situ 
l’avanç de 
carbonatació 
d’aquest, abans que 
es contamini el 
testimoni. 

Assentament cm 2 5  
Profunditat 
erosionada 

mm 10 20  

Obertura 
fissura 

mm 2 5  

Volum 
soscavat 

m3 0,1 1 També es poden 
mesurar les 
inclinacions del moll 

Porositat % 10 15  
Taula 23: Reparació de pilots de formigó armat. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
  IIIa IIIb IIIc IIIa IIIb IIIc  
Resistència del 
formigó depenent 
del tipus 
d’exposició 

N/mm2 30 35 35 25 30 30  

Màxima relació a/c - 0,5 0,45 0,45 0,6 0,5 0,5  
Mínim contingut de 
ciment 

Kg/m3 300 325 350 275 300 325  

Profunditat 
màxima de 

mm 50 60  
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penetració d’aigua 
Profunditat mitja 
de penetració 
d’aigua 

mm 30 40  

Taula 24: Resultats d’assajos sobre pilots de formigó armat. 
 

• Solució correctiva: aquest és el cas en que els pilots estan en un 
avançat estat de degradació on les armadures són vistes, tot i que 
aquestes no estiguin en un avançat estat d’oxidació ja que només és 
qüestió de temps que aquestes s’oxidin ràpidament un cop han perdut el 
recobriment de formigó que les protegeix. Així doncs, en aquests casos 
es recomana la utilització d’una estructura especial flotant que permet 
treballar l’àrea afectada en sec. Amb aquest sistema s’aconsegueix un 
acabat millor que treballant en mullat segons la V Jornades Tècniques i 
de treball de l’Associació catalana de ports esportius i turístics. 

 

 
Fig. 80: Esquema d’utilització de càmeres hermètiques per poder treballar en sec les 

reparacions de les pilones. A partir dels 12 m de profunditat la pressió és massa 
elevada per poder treballar en sec. [Originals de la V Jornades Tècniques i de treball 
de l’Associació catalana de ports esportius i turístics (2007)] 
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4.3.2 Reparació de la passarel·la 
 
Les avaries més comunes a les passarel·les són degudes a impactes de 
vaixells, corrosió de les armadures, sobrecàrrega de l’estructura, etc. El 
problema més comú és la corrosió de les armadures per la part inferior de les 
passarel·les ja que està sotmesa a constants esquitxades i una alta humitat, 
que penetren en el formigó i ataquen les armadures. Aquest procés és comú en 
estructures marines però en aquest cas s’afegeix el fet que la inspecció i 
reparació d’aquesta part de l’estructura és de difícil accés. 
 

• Solució de disseny: cal tenir en compte les càrregues que suportarà 
l’estructura, col·locar protectors a les zones més susceptibles de rebre 
impactes de vaixells i aplicar els recobriments correctes per tal de 
protegir les armadures. 

 
• Solució preventiva: totes les avaries que s’han comentat anteriorment 

impliquen la reparació de formigó i aquest pot ser reparat bàsicament de 
tres maneres: formigó projectat, amb morters epòxids o resines epòxids.  

 

 
Fig. 81: Reparació típica amb morter epòxid. Nomenclatura: 1. superfície original 2. superfície 

deteriorada 3. armadura 4. on comença el formigó en bon estat 5. formigó a substituir 
6. formigó en bon estat 7. reparació amb formigó epòxid 8. reforç lateral. [Original de 
Tsinker, G. (2004)] 

 
La solució de formigó projectat es recomana quan la profunditat de 
l’avaria no és massa important però sí en superfície, l’armadura està en 
unes condicions acceptables, i a més la seva reparació és de difícil 
accés, com és el cas de la part inferior de les passarel·les.  

 
L’aplicació de morters epòxids consisteix en substituir el formigó malmès 
per un de nou amb un morter epòxid. El principal factor determinant 
d’aquesta substitució és aconseguir una mescla que sigui compatible 
amb el formigó existent i no produeixi fissures de retracció per efecte 
tèrmic segons Tsinker. 

 
Finalment, les resines epòxids s’utilitzen per omplir fissures. Aquestes 
són bombejades a pressió per tal d’assegurar que s’omplen tots els 
buits. De vegades s’instal·len unes grapes que asseguren que el formigó 
afectat acabi treballant com un sol bloc i en reforça l’estructura. 
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Fig. 82: Pèrdua de recobriment de formigó a la part inferior i lateral d’una passarel·la, sotmesa 

a constants esquitxades i processos de mullat-assecat. [Original de Ruiz J. i Romero, 
D. (2007)] 

 
A continuació es mostren les mateixes taules que en el cas de falta de 
recobriments de formigó, també aplicables en aquest cas però recordant que es 
recomana tenir en compte els paràmetres corresponents al tipus d’exposició 
més exigent IIIc ja que les passarel·les estan sempre sotmeses a continus 
processos de mullat-assecat i esquitxades per la part inferior d’aquesta, la de 
més difícil accés per a posteriors reparacions. 

 
Recobriment mínim (mm) depenent del tipus d’exposició 

Resistència característica 
del formigó (N/mm2) 

Tipus 
d’element 

IIIa IIIb IIIc 

General 35 – 45 35 – 45 40 – 50 25 < fck < 40 
Prefabricats 
i làmines 

30 – 40  30 – 40 35 – 45 

General 30 – 40 30 – 40 35 – 45 fck > 40 
Prefabricats 
i làmines 

25 – 35 25 – 35 30 – 40 

Taula 25: Recobriment mínim depenent del tipus d’exposició de passarel·les de formigó 
armat. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Recobriment 
de l’armadura 

mm Recobriment 
màxim de la 
taula anterior 

Recobriment 
mínim de la 
taula anterior 

Es recomana l’ús 
d’un pacòmetre 

Contingut de 
clorurs sobre 
pes de ciment 

% 0,2 0,4 En estructures 
pretesades no hauria 
de superar el valor 
preventiu. 

Profunditat de 
carbonatació 

mm Inferior al 
recobriment 
de formigó 

Superior al 
recobriment 
de formigó 

S’extreu un testimoni 
de formigó i es 
mesura in situ 
l’avanç de 
carbonatació 
d’aquest, abans que 
contamini el 
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testimoni. 
Obertura 
fissura 

mm 2 5  

Profunditat 
erosionada 

mm 10 20  

Porositat % 10 15  
Taula 26: Reparació de passarel·les de formigó armat. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
  IIIa IIIb IIIc IIIa IIIb IIIc  
Resistència del 
formigó depenent 
del tipus 
d’exposició 

N/mm2 30 35 35 25 30 30  

Màxima relació a/c - 0,5 0,45 0,45 0,6 0,5 0,5  
Mínim contingut de 
ciment 

Kg/m3 300 325 350 275 300 325  

Profunditat 
màxima de 
penetració d’aigua 

mm 50 60  

Profunditat mitja 
de penetració 
d’aigua 

mm 30 40  

Taula 27: Resultats d’assajos sobre passarel·les de formigó armat. 
 

 
Fig. 83: Esquema de col·locació de grapes. Nomenclatura: 1. Elements de formigó 2. fissura 

3. grapa 4. aïllant 5. boca d’accés de la resina epòxid 6. resina epòxid. [Original de 
Tsinker, G. (2004)] 

 
• Solució correctiva: en el casos on la passarel·la està en un avançat estat 

de degradació, amb armadures vistes i tot, es recomana afegir una 
armadura de reforç per tal d’augmentar la capacitat portant de l’element 
a reparar tal com mostra la figura següent. 
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Fig. 84: Reforç d’una reparació amb morter epòxid. Nomenclatura: 1. element de formigó 2. 

fissura 3. punt d’accés del morter epòxid 4. armadura de reforç 5. boca d’entrada del 
morter epòxid. [Original de Tsinker, G. (2004)] 
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4.4 Típiques lesions de pantalans flotants 
 
Segons Tsinker, els pantalans flotants s’utilitzen normalment perquè les 
càrregues que han se suportar, tant per part dels vaixells com d’operacions, 
són petites i a més, la diferència entre baixamar i plenamar és superior als 1,2 
metres. En molts casos la seva construcció és més econòmica que la de molls, 
consistint en l’acoblament de mòduls prefabricats que garanteixen una qualitat 
d’acabat.  
 
Acostumen a estar fabricats en acer, poliestirè, fibra de vidre o formigó amb 
passarel·la de fusta en alguns casos. I estan subjectes a través d’ancoratges o 
per pilones verticals que eviten desplaçaments horitzontals. 
 
Els elements bàsics de tot pantalà flotant són: 

• Superfície flotant: que permet acomodar els vaixells, les seves 
mercaderies, el tràfic de passatgers, l’equipament, etc. 

• Pont d’accés: que permet un accés convenient tant de passatgers com 
mercaderies independentment del nivell del mar. 

• Sistema d’ancoratge: dissenyat perquè la superfície flotant i el pont 
d’accés no es moguin horitzontalment. 

• Sistema de defensa: que evita danys tant al vaixell com al pantalà. 
• Accessoris d’amarrament: que permeten un bon sistema d’amarratge del 

vaixell al pantalà. 
 
De tipus de superfícies flotants n’hi ha quatre: un únic pontó, diversos pontons 
units, petits pontons amb petites superfícies units entre ells, i petits pontons 
amb una única superfície. El primer de tots és el més econòmic de construir 
però en canvi, el més car de realitzar reparacions. El cas contrari és l’últim 
tipus. 
 

 
Fig. 85: Tipus de superfícies flotants. 1. Pontó 2. Superfície de la passarel·la 3. junta 

articulada. [Original de Tsinker, G. (2004)]  
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De tipus de ponts d’accés també n’hi ha quatre: pont articulat, pont flotant, 
cunya mòbil i pont vertical tipus ascensor. L’elecció d’un o altre depèn de les 
característiques del terreny, el cost, la funció i l’estètica. 
 

 
Fig. 86: Mètodes típics d’accés a pantalans flotants mitjançant diferents tipus de ponts 

d’accés. [Original de Tsinker, G. (2004)] 
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4.4.1 Lesions als sistemes d’ancoratge 
 
Sistemes d’ancoratges bàsics n’hi ha quatre: amb un únic cable a terra, amb 
cable a terra i a mar, amb cables sota l’aigua de doble sentit i amb sistema 
dofins. Aquests depenen de la distància a la costa, profunditat i del preu. 
 
Independentment però de l’esquema d’ancoratge, tenim diferents tècniques que 
ens permeten evitar els desplaçaments horitzontals del nostre pantalà flotant:  

• Ancoratges convencionals de ferro 
• Ancoratges per gravetat 
• Pilones guia 
• Pilones de succió 

 
L’últim tipus no el tractarem perquè s’ha començat a utilitzar recentment i és 
d’us per a grans pantalans flotants, que no és el cas dels ports esportius. 
 

  
Fig. 87: A l’esquerra exemple de cadena de fondeig de 33 mm de diàmetre instal·lada al port 

de Mataró. A la dreta una cadena en bon estat del port de Premià de Mar. [Originals 
del Full informatiu de les activitats del Consorci Mataró (2002) i Ruiz J. i Romero, D. 
(2007)] 

 

  
Fig. 88: Exemple de pantalà flotant amb pilones guia al port de Premià de Mar. [Originals de 

Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 
 

• Solució de disseny: basat en Tsinker, els sistemes d’ancoratge 
convencionals de ferro són adients per a sòls tous, ja que aprofiten que 
aquests penetren en el sòl i desplacen aquest. Això els serveix com a 
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força de sustentació. Com a valors de referència, la càrrega de treball 
hauria de ser igual al 60% de la capacitat màxima d’ancoratge de 
l’element; i també hauria de ser inferior al 50% de la càrrega de 
trencament de la cadena d’ancoratge. En canvi, els de gravetat basen la 
seva sustentació en el seu pes propi i el fregament amb el sòl del mar. 
Finalment, les pilones guia són elements més cars que basen la seva 
sustentació en la pressió lateral del sòl i el fregament de pell. La seva 
avantatge és que resisteixen tant càrregues laterals com verticals. La 
decisió final del tipus d’ancoratge es fonamenta bàsicament en la 
profunditat d’aigua i tipus de terreny del fons marí. 

 

 
Fig. 89: Típics sistemes d’ancoratge per a pantalans flotants. 1. Pantalà flotant 2. Pont d’accés 

3. Ancoratge a terra 4. Terreny 5. Ancoratge a mar 6. Pilona d’ancoratge [Original de 
Tsinker, G. (2004)] 

 
• Solució preventiva: es recomana fer revisions periòdiques de les 

cadenes o cables en els dos primers casos d’ancoratge, ja que aquestes 
es poden oxidar, disminuir la seva capa de protecció o per culpa de 
soldatges defectuosos (força freqüent), trencar-se prematurament. Cal 
destacar que els cables que van a terra ferma són més fàcils 
d’inspeccionar que no pas els que van al fons del mar, que necessiten 
d’inspeccions submarines i per tant, es recomana que els coeficients de 
seguretat siguin més conservadors en aquest últim cas. En canvi, per les 
pilones guia s’han de revisar els sistemes de rodaments que permeten 
que el pantalà es mantingui al nivell de l’aigua. Aquests de vegades 
pateixen oxidacions, processos de gelada al hivern, etc. Tot i això, els 
paràmetres en aquests apartats que cal revisar s’obtenen a partir de 
l’experiència.  
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Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Angle de la cadena 
amb el sòl 

º 3 6 Superior en ancoratges 
per gravetat 

Taula 28: Lesions al sistema d’ancoratge del pantalà flotant. 
 
En el cas d’ancoratges per gravetat, com la seva sustentació està basada en el 
seu propi pes i no en el pes del sòl desplaçat (ancoratge convencional) es 
poden acceptar angles superiors que permeten escurçar la longitud d’aquesta. 
 
Degut a les marees i corrents, aquests ancoratges són susceptibles de ser 
desplaçats i perdre l’angle de la cadena òptim, i per tant, és necessari fer un 
seguiment d’aquests, ja que si les cadenes es tensen o destesen perden la 
seva eficàcia. Al cap i a la fi, aquest és un procés molt variable depenent de 
cada cas particular, així que en aquí és molt útil aplicar l’experiència particular 
de cada port.  
 
Destacar que els punts d’unió entre cadena i ancoratge acostumen a ser els 
punts més febles de l’estructura. 
 

 
Fig. 90: Sistema d’ancoratge a terra basat en dos tubs d’acer i diversos cables. [Original de 

Tsinker, G. (2004)] 
 

  
Fig. 91: Dos exemples d’ancoratge a terra amb tub d’acer i ròtula. A més, el segon disposa 

d’un absorbidor d’energia. [Originals de Tsinker, G. (2004)] 
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• Solució correctiva: en el cas de sobrepassar l’angle de la cadena amb el 
sòl, és a dir, que els ancoratges han estat desplaçats, es recomana 
desplaçar-los per mitjans submarins al seu lloc original. Normalment 
s’utilitzen globus que s’inflen sota l’aigua i permeten elevar les càrregues 
i desplaçar-les a seu lloc original. Si es dóna el cas que alguna baula de 
la cadena està trencada o a punt de trencar (per causa d’oxidació o 
soldatge defectuós) és obligatori reparar-la. El cas de substituir-la per 
una de nova és força costós i no s’acostuma a fer, només en els casos 
que es recomana substituir tota la cadena, perquè degut al pas dels 
anys està tota ella deteriorada. 
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4.4.2 Lesions a les plataformes flotants d’acer 
 
La ductilitat, tant a tensió com a compressió, junt amb la seva durabilitat fan de 
l’acer un dels materials més utilitzats per a la construcció de plataformes 
flotants, usant la mateixa tecnologia que per la construcció de vaixells. La seva 
esperança de vida és de 15 a 40 anys, però es pot augmentar amb aliatges, 
capes protectores o protecció catòdica. 
 
Els factors que influeixen en la corrosió de l’acer són: temperatura de l’aigua, 
pH, concentració d’oxigen, salinitat, velocitat de l’aigua, organismes marins, 
pol·lució, vent, pluja, humitat, sol, partícules de sal a l’aire, corrents elèctriques i 
metalls de diferents tipus. 
 
També és important la zona d’actuació de la corrosió, ja que existeixen tres 
zones ben diferenciades: 

o Zona atmosfèrica: per sobre del nivell del mar i on la corrosió és 
baixa. 

o Zona de carrera marea: al nivell de carrera marea i esquitxades, 
on la corrosió és més elevada. 

o Zona submergida: per sota del nivell del mar i on la corrosió és 
mitja. 

 
A les dues últimes zones el control de la corrosió es fa per criteris estructurals i 
de seguretat, però en canvi, en la zona atmosfèrica sovint preval el criteri 
estètic, ja que és de fàcil inspecció per part de l’usuari.  
 

 
Fig. 92: Pantalà flotant d’acer galvanitzat amb pis de fusta tropical. [Original de 

http://www.itpsl.es/pantalanes_flotantes/sistema_atlantic.htm (2007)] 
 

• Solució de disseny: cal evitar que en el disseny es formin cavitats que 
facilitin l’acumulació d’aigua, i per tant, accelerin el procés de corrosió en 
aquestes parts. A més, si es facilita una ventilació adequada de l’interior 
de l’estructura es pot aconseguir una disminució de la corrosió. 
Finalment, les soldadures són els punts més forts de l’estructura, però 
de vegades, degut a problemes d’elevada tensió, forma inadequada o 
ràpid refredament es poden trencar prematurament. És per això que es 
recomana fer inspeccions visuals i en cas de detectar indicis d’alguna 
anomalia, aplicar mètodes d’inspecció de partícules magnètiques, 
colorants, radiografies o ultrasons. A més, es recomana que tant les 
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soldadures com els cargols siguin catòdics per evitar una ràpida oxidació 
d’aquests, perquè sinó formarien una pila amb l’estructura.  

 
• Solució preventiva: existeixen dues formes bàsiques de protegir l’acer de 

la corrosió: amb l’ús de capes protectores o amb protecció catòdica. 
o Capes protectores: normalment s’utilitzen materials com resines 

epòxid, zinc o alumini, que necessiten d’un netejat de la superfície 
previ mitjançant raig de sorra. La seva durabilitat acostuma a 
estar al voltant dels 15 anys. L’avantatge de les resines epòxid és 
que són més barates que les capes metàl·liques (gairebé tres 
vegades més cares), però en canvi, les resines no són adequades 
per la zona atmosfèrica, ja que es deterioren ràpidament sota 
l’acció del sol. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
Espessor capa protectora epòxid mm 0,2 0,1  
Espessor capa protectora 
metàl·lica 

mm 0,1 0,05  

Taula 29: Lesions a les plataformes flotants d’acer del pantalà flotant. 
 
Per aquesta taula s’ha tingut en compte que per materials epòxids es 
col·loquen capes d’un espessor mínim de 0,5 mm. I de 0,2 mm per materials 
metàl·lics segons Tsinker. En ambdós casos hem considerat una vida útil amb 
aquesta protecció d’uns 10 anys. Per tant, El caràcter preventiu comença quan 
resten uns 5 anys de vida de protecció, i en canvi, les mesures correctives 
s’hauran de prendre a partir del moment en què estem per sota dels 2 anys de 
vida de la capa protectora. 
 

 
Fig. 93: Sistemes catòdics bàsics utilitzats per protegir els metalls de la corrosió: (a) sistema 

d’ànode galvànic i (b) sistema de corrent impresa. 1. Estructura marina 2. Ànode de 
sacrifici (Zn, Al o Mg) 3. Ions metàl·lics perduts en la solució 4. Flux de corrent elèctric 
5. Cable aïllat 6. Flux d’electrons en un circuit extern 7. Ànode inert (grafit, aliatge de 
plom, etc.) 8. Font externa de corrent contínua. [Original de Tsinker, G. (2004)] 
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Per un correcte amidament caldrà netejar bé la superfície i prendre varies 
mesures en punts diferents per realitzar una mitja i comprovar que cap zona 
està molt per sota de la mitja. 
 

o Protecció catòdica: és un mètode electroquímic de control de la 
corrosió per estructures totalment submergides, invertint el flux de 
corrent elèctric a través de l’aigua fent que l’estructura es 
converteixi en el càtode d’una pila externa. Existeixen també dos 
tipus: 

 Sistema d’ànode galvànic: consisteix en un ànode de 
sacrifici generalment de magnesi, zinc o alumini que 
acostuma a durar uns 10 anys. L’avantatge és que no 
necessita gairebé de manteniment ni energia externa, però 
a canvi ofereix una baixa intensitat de protecció per sota 
dels 5 amperes. 

 Sistema de corrent impresa: que necessita d’una font 
d’alimentació, un transformador de corrent alterna en 
corrent contínua i uns ànodes, normalment de grafit, 
aliatges de plom o de sílice. Aquests tenen una durabilitat 
més variable entre 5 i 15 anys depenent de les condicions, 
a més d’un manteniment més exhaustiu. Però a canvi, són 
capaços d’oferir intensitats més elevades (superiors als 5 
A) per protegir estructures massives o amb condicions molt 
agressives. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Pes d’ànode consumit % 65 85  

Taula 30: Lesions del sistema de protecció catòdica del pantalà flotant. 
 
Cal remarcar que l’ànode no es recomana consumir-lo totalment per evitar una 
densitat de corrent excessiva degut a una disminució de la superfície exposada 
de l’ànode. Així que es recomana la seva substitució a partir del 85% del seu 
consum, que és equivalent a dir que resten aproximadament 2 anys de vida de 
l’ànode. En canvi, amb el 65% del pes consumit estem al voltant dels 2 anys 
abans d’arribar al valor correctiu, és a dir, 4 anys per sota del total consum de 
l’ànode.1 
 
Per al sistema de corrent impresa no s’ha determinat un paràmetre, ja que no 
existeix desgast d’aquest i per tant, la seva funcionalitat es recomana sigui 
controlada a través del període de vida útil estimat pel fabricant. 

                                            
1 Aquests valors s’han extret dels càlculs realitzats amb valors mitjos com poden ser un consum 
mig 0,4 kg/A·any, 35 kg d’ànode de grafit i 7 A de corrent continu proveït, donant una vida 
màxima de 12,5 anys. El 65% de consum d’ànode correspon a 22,4 kg i 8 anys. El 80% 
correspon a 28 kg i 10 anys. 
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Fig. 94: Propietats dels ànodes galvànics. [Original de Tsinker, G. (2004)] 
 

 
Fig. 95: Propietats dels ànodes utilitzats per protecció catòdica mitjançant corrent impresa. 

[Original de Tsinker, G. (2004)] 
 

• Solució correctiva: destacar que un cop la protecció perd el seu efecte, 
es recomana la seva substitució o renovació, ja que la corrosió es 
produeix a un ritme mig de 0,1 mm/any (Tsinker) en cas de què 
l’estructura estigui exposada per una cara. Si es dóna el cas que és 
atacada per les dues cares, llavors la velocitat de corrosió es duplica. I 
per tant, en pocs anys podem tenir problemes estructurals importants. 
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4.4.3 Lesions a les plataformes flotants de formigó armat 
 
Una altra opció per als pantalans és construir les plataformes flotants a base de 
formigó armat. La principal avantatge que té aquest material respecte a l’acer 
en front a un medi tan agressiu és el seu baix cost de manteniment, ja que 
l’únic problema està relacionat amb la corrosió de l’armadura, però que aquesta 
es veu fortament protegida pel formigó si es prenen les mesures adequades 
tant en disseny com en manteniment. 
 
Així doncs, com a única particularitat de disseny diferent al de molls de formigó 
armat, tenim que per les plataformes flotants es creen estructures individuals 
tipus cel·la de tal manera que si una es trenca o pateix una fissura, l’estructura 
encara floti i es mantingui estable. Normalment l’estructura es dissenya perquè 
es mantingui estable tot i trencar-se dues cel·les contigües. 
 

  
Fig. 96: Pantalà flotant de formigó armat ancorat al fons mitjançant morts de formigó al port de 

Premià de Mar. [Originals de Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 
 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu es necessita d’uns acabats òptims de 
l’estructura, i això s’aconsegueix utilitzant el màxim d’estructures prefabricades 
enlloc de in situ, ja que aquestes permeten controlar millor el seu procés de 
fabricació. 
 
Per tant, per tal de realitzar el seu manteniment es poden utilitzar com a base 
els apartats referents a lesions de molls de formigó i de formigó armat tenint en 
compte les petites particularitats que es poden donar en aquest cas: 

• Entrada d’aigua a l’interior de l’estructura que pot accelerar el procés de 
corrosió de l’armadura. 

• Inestabilitat de l’estructura si entra aigua en alguna cel·la de l’estructura. 
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Fig. 97: Sistema de cel·les per a l’estructura de pantalans flotants de formigó armat. 1. Paret 

externa 2. Placa inferior 3. Mampara hermètica 4. Superfície del pantalà flotant. 
[Original de Tsinker, G. (2004)]  

 


