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B.1. Introducció 

Aquest annex està dedicat al càlcul dels elements de fonamentació i la solera. Dins la 
fonamentació es pot trobar el càlcul i disseny de les diferents parts que l’integren: enceps, llosa 
repartidora d’esforços horitzontals, bigues centradores i pilons. Pel que fa a la solera s’exposa el 
model de càlcul, dimensionat de l’armat i el procés d’explanació. 
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B.2. Fonamentació 

B.2.1. Solució de fonamentació 

A partir de les característiques del terreny recollides en el geotècnic s’opta per fer una 
fonamentació profunda amb pilons encastats en la capa de sorres fines a grolleres (estrat C), 
situada entre 7 i 16 metres de profunditat. Els pilons treballaran per fust i punta. La 
fonamentació estarà formada per enceps de dos pilons per cada pilar, units entre ells per bigues 
centradores i a la vegada per una llosa repartidora d’esforços horitzontals. 

Els pilons emprats seran de secció circular i aniran encastats a un mínim de 6 diàmetres en la 
unitat resistent, tenint una longitud de pilons de 12 metres per una secció circular de 0,65 m. 

B.2.2. Dades del terreny 

Els valors de resistència per fregament i per punta que proporciona el geotècnic, sense minorar, 
es mostren en la taula següent: 

 

    Estrat Qpk 
(MPa) 

Qfk 
(MPa) 

3 
m

. 

3 
m

. Reblert (R)  - - 

7 
m

. 

4 
m

. Unitat de llims sorrencs – argilosos 
(B) 

- 0,025 

16
 m

. 

 

 

11
 m

. Unitat de sorres fines a grolleres (C) 9,950 0,050 

Taula B.2.1 Resistència per fust i punta del terreny 

B.2.3. Hipòtesis de càrrega pèssimes 

Les hipòtesis de càrrega pèssimes obtingudes del model de càlcul pel disseny de la 
fonamentació són les que corresponen als axils màxims, tant de compressió com de tracció, i la 
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hipòtesis de tallant màxim. Pel que fa als moments màxims no es comproven degut a que els 
moments són de l’ordre dels casos anteriors. 

A continuació s’exposen en tres taules les hipòtesis citades, així com la distribució de pilars del 
model per seguir amb detall les reaccions dels nuclis de pilars: 

 
Rx- Rx+ Ry- Ry+ Rz- Rz+ Mx- Mx+ My- My+ Mz- Mz+ node 
kN kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm kNm 

30 -196.4 -196.4 86 86 2.5 2.5 -1.6 -1.6 -0.8 -0.8 15.8 15.8 
33 9.6 9.6 -212.3 -212.3 -25.1 -25.1 -2.2 -2.2 0 0 -43.1 -43.1 
36 45.7 45.7 -153 -153 -21.1 -21.1 -3 -3 -0.6 -0.6 -19 -19 
39 868.9 868.9 276 276 -93.5 -93.5 -7.4 -7.4 0.9 0.9 -64.8 -64.8 
42 890.6 890.6 1324 1324 -104.4 -104 -31.1 -31 2.3 2.3 -134 -134 
92 -205.1 -205.1 355.1 355.1 38.5 38.5 -8.3 -8.3 -2.3 -2.3 9.8 9.8 
95 10.6 10.6 21 21 29.7 29.7 -7 -7 0 0 -45.9 -45.9 
98 37.5 37.5 109.5 109.5 28.7 28.7 -9.4 -9.4 -2.2 -2.2 -24.3 -24.3 

101 933.6 933.6 578.5 578.5 11.2 11.2 -13.7 -14 2.6 2.6 -64.9 -64.9 
104 934.5 934.5 1572 1572 -29.5 -29.5 -54.8 -55 3.8 3.8 -135.1 -135 
153 194.7 194.7 130.3 130.3 2.6 2.6 -1.5 -1.5 0.8 0.8 -17.9 -17.9 
156 -20.1 -20.1 -214 -214 -24.2 -24.2 -2.1 -2.1 0 0 41.5 41.5 
159 -46.8 -46.8 -138.9 -138.9 -21 -21 -3 -3 0.6 0.6 17.3 17.3 
162 -868.9 -868.9 257 257 -93.4 -93.4 -7.4 -7.4 -0.9 -0.9 63.3 63.3 
165 -892.1 -892.1 1266 1266 -104.1 -104 -31.1 -31 -2.3 -2.3 132.1 132 
214 203 203 398 398 37.5 37.5 -8.3 -8.3 2.3 2.3 -11.8 -11.8 
217 -21.1 -21.1 18.3 18.3 30.2 30.2 -7 -7 0 0 44.4 44.4 
220 -39.2 -39.2 122.8 122.8 28.8 28.8 -9.4 -9.4 2.2 2.2 22.7 22.7 
223 -933.8 -933.8 558.8 558.8 11.4 11.4 -13.7 -14 -2.6 -2.6 63.4 63.4 
226 -936.1 -936.1 1516 1516 -29.5 -29.5 -54.9 -55 -3.8 -3.8 133.3 133 
276 -192.9 -192.9 62.3 62.3 -36.6 -36.6 5.5 5.5 0.9 0.9 18.7 18.7 
279 8.7 8.7 -194 -194 -55.9 -55.9 3.3 3.3 0 0 -40.7 -40.7 
282 47 47 -145.5 -145.5 -48.2 -48.2 4.5 4.5 1.7 1.7 -15.4 -15.4 
285 821.5 821.5 273.8 273.8 -101.2 -101 -7.7 -7.7 -0.6 -0.6 -63.8 -63.8 
288 866.9 866.9 1295 1295 -63.9 -63.9 -9.9 -9.9 2.1 2.1 -131.1 -131 
337 191.3 191.3 106.8 106.8 -35.4 -35.4 5.5 5.5 -0.9 -0.9 -20.8 -20.8 
340 -19.2 -19.2 -195.2 -195.2 -55.6 -55.6 3.3 3.3 0 0 39.2 39.2 
343 -48.2 -48.2 -131.3 -131.3 -48.3 -48.3 4.4 4.4 -1.5 -1.5 13.8 13.8 
346 -821.7 -821.7 253.4 253.4 -100.9 -101 -7.3 -7.3 0.7 0.7 62.3 62.3 
349 -868.2 -868.2 1243 1243 -65.4 -65.4 -10.2 -10 -2.5 -2.5 129.2 129 
399 -324 -324 171.9 171.9 -34.1 -34.1 6.1 6.1 0.9 0.9 44.1 44.1 
402 2.7 2.7 -202.8 -202.8 -45.3 -45.3 4.4 4.4 0 0 -24.3 -24.3 
405 -118.3 -118.3 -113.3 -113.3 -55.2 -55.2 3.7 3.7 1 1 1.4 1.4 
408 643.4 643.4 324 324 11.9 11.9 12.3 12.3 -2 -2 -48 -48 
411 758.1 758.1 1248 1248 49.6 49.6 58.6 58.6 -4.1 -4.1 -110.8 -111 
441 -310.4 -310.4 113.6 113.6 90.4 90.4 -1 -1 -0.7 -0.7 41.8 41.8 
444 3.3 3.3 -231.2 -231.2 86.4 86.4 -1.2 -1.2 0 0 -26 -26 
447 -100.5 -100.5 -120 -120 75 75 -3.9 -3.9 -1.3 -1.3 -0.1 -0.1 
450 660.6 660.6 181.8 181.8 153.9 154 14.5 14.5 -0.5 -0.5 -50 -50 
453 765.7 765.7 1143 1143 162.1 162 35.5 35.5 -3.6 -3.6 -113.8 -114 
482 324.4 324.4 231.8 231.8 -32.6 -32.6 6.1 6.1 -0.9 -0.9 -46.2 -46.2 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 7 

 

485 -13.2 -13.2 -204.6 -204.6 -46.2 -46.2 4.2 4.2 0 0 22.6 22.6
488 118.9 118.9 -94.4 -94.4 -55.2 -55.2 3.6 3.6 -0.9 -0.9 -3.1 -3.1
491 -642.2 -642.2 303 303 11.6 11.6 12.6 12.6 1.9 1.9 46.4 46.4
494 -757.7 -757.7 1184 1184 49.7 49.7 58.6 58.6 4 4 108.6 109
523 309.9 309.9 173.4 173.4 88.9 88.9 -1.1 -1.1 0.7 0.7 -43.8 -43.8
526 -13.9 -13.9 -232.1 -232.1 85.6 85.6 -1.2 -1.2 0 0 24.5 24.5
529 99.2 99.2 -101.8 -101.8 75 75 -3.7 -3.7 1.1 1.1 -1.5 -1.5
532 -661 -661 155.8 155.8 152.7 153 12.8 12.8 0.3 0.3 48.8 48.8
535 -766.1 -766.1 1074 1074 164.1 164 36.2 36.2 4.2 4.2 112.2 112
701 -27.9 -27.9 229.1 229.1 13.4 13.4 11.8 11.8 0 0 68.4 68.4
735 15.2 15.2 197.1 197.1 13.4 13.4 11.8 11.8 -0.1 -0.1 -68.5 -68.5

Taula B.2.2 Reaccions de la hipòtesis pèssima1 a compressió (ELS CR 6) 

 
Rx- Rx+ Ry- Ry+ Rz- Rz+ Mx- Mx+ My- My+ Mz- Mz+ node 
kN kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm kNm 

30 -224.5 -224.5 77.6 77.6 139.1 139.1 9.9 9.9 0.9 0.9 22.7 22.7
33 8 8 -251.6 -251.6 5.9 5.9 0.1 0.1 0 0 -38.7 -38.7
36 12.2 12.2 -180.9 -180.9 34.7 34.7 2.2 2.2 0.4 0.4 -13.9 -13.9
39 810 810 228.9 228.9 -77.6 -77.6 -6.3 -6.3 0.3 0.3 -61.5 -61.5
42 858.8 858.8 1251 1251 -101.4 -101.4 -30.5 -30.5 2.2 2.2 -130.7 -130.7
92 -285.9 -285.9 233 233 113.2 113.2 2.4 2.4 -0.5 -0.5 31.6 31.6
95 5.8 5.8 -116.3 -116.3 49.7 49.7 -4.8 -4.8 0 0 -32.5 -32.5
98 -64.7 -64.7 -15.3 -15.3 63.7 63.7 -4.7 -4.7 -1.2 -1.2 -8.2 -8.2

101 751.3 751.3 399.8 399.8 19.1 19.1 -12.1 -12.1 2 2 -54.2 -54.2
104 814.9 814.9 1328 1328 -29.4 -29.4 -54.2 -54.2 3.5 3.5 -119.4 -119.4
153 223.3 223.3 124.5 124.5 139.7 139.7 9.9 9.9 -0.9 -0.9 -24.8 -24.8
156 -18.5 -18.5 -253.5 -253.5 6 6 0.1 0.1 0 0 37.1 37.1
159 -12.9 -12.9 -166.3 -166.3 34.6 34.6 2.2 2.2 -0.4 -0.4 12.2 12.2
162 -809.7 -809.7 209.1 209.1 -77.5 -77.5 -6.3 -6.3 -0.3 -0.3 60 60
165 -859.9 -859.9 1190 1190 -100.8 -100.8 -30.5 -30.5 -2.2 -2.2 128.8 128.8
214 284.3 284.3 277.4 277.4 112.4 112.4 2.5 2.5 0.5 0.5 -33.6 -33.6
217 -16.3 -16.3 -118.6 -118.6 49.8 49.8 -4.8 -4.8 0 0 30.9 30.9
220 63.5 63.5 -1.4 -1.4 63.7 63.7 -4.7 -4.7 1.2 1.2 6.6 6.6
223 -751.1 -751.1 379.7 379.7 19.2 19.2 -12.1 -12.1 -2 -2 52.7 52.7
226 -816.1 -816.1 1270 1270 -29.5 -29.5 -54.2 -54.2 -3.5 -3.5 117.5 117.5
276 -168 -168 130.8 130.8 15.3 15.3 15.6 15.6 2.4 2.4 11 11
279 10.4 10.4 -137.2 -137.2 -39 -39 5.3 5.3 0 0 -45.5 -45.5
282 83.8 83.8 -78.8 -78.8 -17.6 -17.6 8.8 8.8 2.3 2.3 -21.3 -21.3
285 886.2 886.2 328.1 328.1 -89.9 -89.9 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -68 -68
288 911.2 911.2 1379 1379 -59.8 -59.8 -8.2 -8.2 0.8 0.8 -139 -139

                                                 

 

 

1 El node marcat en gris correspon al pilar sotmès a més compressió 
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337 167.4 167.4 176.5 176.5 15.3 15.3 15.7 15.7 -2.4 -2.4 -13.3 -13.3 
340 -20.9 -20.9 -138.4 -138.4 -39.1 -39.1 5.2 5.2 0 0 43.8 43.8 
343 -83.7 -83.7 -63.4 -63.4 -17.7 -17.7 8.8 8.8 -2.3 -2.3 19.5 19.5 
346 -885.3 -885.3 307.9 307.9 -89.8 -89.8 -1.4 -1.4 1.2 1.2 66.4 66.4 
349 -911.7 -911.7 1320 1320 -61.1 -61.1 -8.2 -8.2 -0.9 -0.9 137.2 137.2 
399 -335.5 -335.5 306.4 306.4 -11.7 -11.7 9.8 9.8 1.7 1.7 42.3 42.3 
402 3.1 3.1 -154.2 -154.2 -39.5 -39.5 5.3 5.3 0 0 -25.2 -25.2 
405 -125.2 -125.2 -32.7 -32.7 -42.2 -42.2 6.1 6.1 1.4 1.4 -0.5 -0.5 
408 665.6 665.6 363.6 363.6 14.7 14.7 14.2 14.2 -2.2 -2.2 -48.1 -48.1 
411 769.2 769.2 1261 1261 50 50 59.4 59.4 -4.4 -4.4 -111.7 -111.7 
441 -357.9 -357.9 -18.3 -18.3 114.4 114.4 2.7 2.7 0 0 57.3 57.3 
444 -0.1 -0.1 -360.2 -360.2 95.2 95.2 0 0 0 0 -16.5 -16.5 
447 -159.9 -159.9 -247.3 -247.3 91.9 91.9 -1.1 -1.1 -0.5 -0.5 12 12 
450 519.9 519.9 4.6 4.6 155.3 155.3 9.5 9.5 -0.5 -0.5 -43.4 -43.4 
453 672 672 925.6 925.6 165.5 165.5 35.5 35.5 -3 -3 -102.8 -102.8 
482 335.9 335.9 366.5 366.5 -10.3 -10.3 9.9 9.9 -1.7 -1.7 -44.4 -44.4 
485 -13.6 -13.6 -155.5 -155.5 -39.9 -39.9 5.3 5.3 0 0 23.5 23.5 
488 125.9 125.9 -13.7 -13.7 -42.3 -42.3 6 6 -1.4 -1.4 -1.2 -1.2 
491 -664.3 -664.3 342.6 342.6 14.7 14.7 14.2 14.2 2.2 2.2 46.5 46.5 
494 -768.6 -768.6 1197 1197 50.1 50.1 59.5 59.5 4.4 4.4 109.5 109.5 
523 357.9 357.9 42 42 112.8 112.8 2.7 2.7 0 0 -59.3 -59.3 
526 -10.5 -10.5 -360.8 -360.8 94.9 94.9 0 0 0 0 14.9 14.9 
529 159.7 159.7 -228.3 -228.3 91.8 91.8 -1.1 -1.1 0.5 0.5 -13.6 -13.6 
532 -519.5 -519.5 -18.1 -18.1 155.1 155.1 9.1 9.1 0.4 0.4 41.9 41.9 
535 -671.8 -671.8 857.4 857.4 167.2 167.2 35.6 35.6 3.1 3.1 101 101 
701 -22.8 -22.8 120.9 120.9 13.6 13.6 12.3 12.3 0 0 60.1 60.1 
735 11 11 117.9 117.9 13.6 13.6 12.3 12.3 0 0 -59.9 -59.9 

Taula B.2.3 Reaccions de la hipòtesis pèssima1 a tracció (ELS CR 33) 

 
Rx- Rx+ Ry- Ry+ Rz- Rz+ Mx- Mx+ My- My+ Mz- Mz+ node 
kN kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm kNm 

30 -165.7 -165.7 80.2 80.2 -66.3 -66.3 -4.2 -4.2 -0.2 -0.2 9.3 9.3 
33 11.2 11.2 -194.2 -194.2 -12.1 -12.1 -0.4 -0.4 0 0 -47.5 -47.5 
36 86.4 86.4 -145.9 -145.9 -8.3 -8.3 0.1 0.1 0 0 -23.7 -23.7 
39 921.1 921.1 309.9 309.9 -63.9 -63.9 -3.9 -3.9 0.3 0.3 -69.1 -69.1 
42 930.7 930.7 1376 1376 -91 -91 -28.4 -28.4 1.3 1.3 -141.8 -141.8 
92 -146.8 -146.8 190 190 -0.9 -0.9 -10.4 -10.4 -1.7 -1.7 4 4 
95 12.1 12.1 -62.6 -62.6 33.1 33.1 -5.4 -5.4 0 0 -50.3 -50.3 
98 109.9 109.9 -23.9 -23.9 27.5 27.5 -6.6 -6.6 -1.6 -1.6 -27.2 -27.2 

101 958.7 958.7 491.5 491.5 19.8 19.8 -10 -10 2 2 -70.9 -70.9 

                                                 

 

 

1 El node marcat en gris correspon al pilar sotmès a més tracció 
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104 956.9 956.9 1541 1541 -47.2 -47.2 -52 -52 2.7 2.7 -143.3 -143.3
153 163.6 163.6 123.5 123.5 -66.2 -66.2 -4.1 -4.1 0.2 0.2 -11.3 -11.3
156 -21.7 -21.7 -196 -196 -11.5 -11.5 -0.4 -0.4 0 0 46 46
159 -88.1 -88.1 -132.3 -132.3 -8.1 -8.1 0.1 0.1 0 0 22.1 22.1
162 -921.7 -921.7 291 291 -64 -64 -3.9 -3.9 -0.3 -0.3 67.6 67.6
165 -932.7 -932.7 1319 1319 -90.7 -90.7 -28.4 -28.4 -1.3 -1.3 140.1 140.1
214 144.6 144.6 232.5 232.5 -1.9 -1.9 -10.4 -10.4 1.7 1.7 -6 -6
217 -22.7 -22.7 -65.1 -65.1 33.5 33.5 -5.4 -5.4 0 0 48.8 48.8
220 -111.7 -111.7 -10.7 -10.7 27.7 27.7 -6.6 -6.6 1.6 1.6 25.6 25.6
223 -959.1 -959.1 472.4 472.4 19.8 19.8 -9.9 -9.9 -2 -2 69.4 69.4
226 -958.7 -958.7 1486 1486 -47.3 -47.3 -52 -52 -2.7 -2.7 141.4 141.4
276 -189 -189 211.3 211.3 -74.5 -74.5 3.3 3.3 1.5 1.5 11.4 11.4
279 10.4 10.4 -82.7 -82.7 -51.4 -51.4 4.7 4.7 0 0 -45.3 -45.3
282 58.9 58.9 -6.2 -6.2 -46.3 -46.3 7.1 7.1 1.9 1.9 -22 -22
285 898.7 898.7 398.6 398.6 -90.4 -90.4 1.1 1.1 -1.3 -1.3 -66.4 -66.4
288 911.9 911.9 1436 1436 -61.9 -61.9 -6.2 -6.2 0.1 0.1 -136.8 -136.8
337 187.1 187.1 254.3 254.3 -73.4 -73.4 3.3 3.3 -1.5 -1.5 -13.5 -13.5
340 -20.9 -20.9 -84 -84 -51.2 -51.2 4.8 4.8 0 0 43.7 43.7
343 -60.4 -60.4 7.7 7.7 -46.3 -46.3 7.1 7.1 -1.9 -1.9 20.3 20.3
346 -899.2 -899.2 378.9 378.9 -90.4 -90.4 1.2 1.2 1.3 1.3 64.9 64.9
349 -913.5 -913.5 1379 1379 -63.3 -63.3 -6.2 -6.2 -0.1 -0.1 135.2 135.2
399 -336.8 -336.8 234.5 234.5 -63.1 -63.1 5.3 5.3 1.6 1.6 43.1 43.1
402 2.9 2.9 -137.5 -137.5 -50.8 -50.8 5 5 0 0 -24.6 -24.6
405 -134.8 -134.8 -24.6 -24.6 -57.1 -57.1 6 6 1.1 1.1 -0.1 -0.1
408 667.4 667.4 408.4 408.4 -2.9 -2.9 16.8 16.8 -2.3 -2.3 -47.1 -47.1
411 778.3 778.3 1344 1344 32.2 32.2 61.6 61.6 -5.3 -5.3 -111 -111
441 -278.7 -278.7 25.4 25.4 61.7 61.7 -1.8 -1.8 -0.1 -0.1 39.7 39.7
444 4.1 4.1 -311.1 -311.1 81.5 81.5 -0.3 -0.3 0 0 -28.1 -28.1
447 -53.5 -53.5 -228.4 -228.4 73 73 -1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
450 657.8 657.8 63.9 63.9 156.3 156.3 12.3 12.3 -0.6 -0.6 -54.2 -54.2
453 765 765 1033 1033 158.3 158.3 37.7 37.7 -4.1 -4.1 -119.6 -119.6
482 336.9 336.9 293.9 293.9 -61.6 -61.6 5.4 5.4 -1.6 -1.6 -45.2 -45.2
485 -13.3 -13.3 -139.2 -139.2 -51.4 -51.4 4.9 4.9 0 0 23 23
488 135 135 -6.1 -6.1 -57.1 -57.1 5.9 5.9 -1.1 -1.1 -1.6 -1.6
491 -666.5 -666.5 387.4 387.4 -2.9 -2.9 16.8 16.8 2.3 2.3 45.5 45.5
494 -778 -778 1280 1280 32.2 32.2 61.6 61.6 5.3 5.3 108.9 108.9
523 278.8 278.8 85 85 60.2 60.2 -1.8 -1.8 0.1 0.1 -41.8 -41.8
526 -14.7 -14.7 -310.9 -310.9 81 81 -0.4 -0.4 0 0 26.5 26.5
529 53.5 53.5 -209.1 -209.1 72.9 72.9 -1.2 -1.2 0.8 0.8 -0.9 -0.9
532 -657.7 -657.7 41.5 41.5 155.9 155.9 11.7 11.7 0.5 0.5 52.7 52.7
535 -764.8 -764.8 965.7 965.7 159.8 159.8 37.8 37.8 4.1 4.1 117.8 117.8
701 -26.1 -26.1 136.9 136.9 3 3 13.6 13.6 0 0 69.6 69.6
735 14.3 14.3 131.3 131.3 3 3 13.6 13.6 0 0 -69.4 -69.4
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Taula B.2.4 Reaccions de la hipòtesis pèssima1 a tallant (ELS CR 25) 

 

Fig B.2.1 Distribució dels nodes dels pilars en el model de càlcul 

B.2.4. Dimensionat dels pilons 

La resistència característica a l’enfonsament d’un piló aïllat correspon a la suma de la seva 
resistència per punta i la seva resistència per fust. 

Rck = Rpk + Rfk   (Eq. B.2.1) 

On: Rck  és la resistència enfront a la càrrega vertical que produeix l’enfonsament 

 Rpk  és la resistència per punta 

 Rfk  és la resistència per fust deguda al contacte entre el piló i el terreny 

La càrrega admissible serà la resistència característica a l’enfonsament afectada d’un coeficient 
de seguretat 3. 

La resistència per punta és: 

3
· ppk

pd

AQ
R =    (Eq. B.2.2) 

On: Rpd  és la resistència per punta admissible 

 Qpk  és la resistència per punta del terreny 

 Ap  és l’àrea per punta del pilot 

                                                 

 

 

1 Els nodes marcats en gris corresponen al nucli de pilars sotmesos a més tallant 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 11 

 

La resistència per fust és: 

3
···

3
· ∑∑ ==

HQAQ
R pfkffk

fd

φπ
  (Eq. B.2.3) 

On: Rfd  és la resistència per fust admissible 

 Qfk  és la resistència per fust del terreny en cada tram 

 Af  és l’àrea de contacte entre el fust del piló i el terreny 

 Øp és el diàmetre del piló 

 H és la profunditat del piló de cada tram 

L’estrat B comença a 3 metres de profunditat i l’estrat C és entre 7 i 16 metres de profunditat. 
Els pilons començaran a partir de de la superfície, tenint en compte el cantell dels enceps i 
travessaran els estrats B i C. 

Per a una secció circular de 65 cm encastada en l’estrat C: 

kNNmmMPaRpd 11011100572
3

331831·95,9 2

===  

kNNmmmmMPaR Bfd 6868068
3

4000·650··025,0
, ===

π
 

kNNmmmmMPaR Cfd 170170169
3

5000·650··05,0
, ===

π
 

On Rpd és la resistència per punta del piló, Rfd,B és la resistència per fust en l’estrat B per una 
profunditat HB, Rfd,C és la resistència per fust en la capa C i Hc és la profunditat del pilot en la 
capa C. Obtenint que: 

kNRRRR CfpBfppdcp 1340,, =++=   (Eq. B.2.4) 

On Rcp és la resistència enfront la càrrega vertical dels pilons que produeix l’enfonsament. 

La resistència característica mínima del formigó del piló és de 3,5 MPa, considerant que es 
troba el nivell freàtic a 4 metres de profunditat i que és complicat controlar els paràmetres de 
barrinat. Segons la taula de l’apartat 5.3.8.1 del DB SE-C [14] el valor recomanat pel “tope 
estructural” dels pilons és: 
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kNNMPammTope 11601161408
4

5,3·650·""
2

===
π

  (Eq. B.2.5) 

S’opta per dos pilons separats una distància un de l’altre 1,70 m, la qual dona una eficiència 
dels pilons del 94% segons l’apartat 3 de l’apartat 5.3.4.1.4 del DB SE-C [14], i es dimensionen 
pel “tope estructural”. 

La càrrega admissible del terreny del grup per piló és: 

kNkN
n

R
Q cp

terrenyadm 1260
2

94.0·1340·
, ===

η
  (Eq. B.2.6) 

On: n és el número de pilons 

 Rcp és la resistència enfront la càrrega vertical dels pilons que produeix l’enfonsament 

 η és l’eficiència del grup de pilons 

Per piló s’agafa com a valor de càlcul el menor entre Qadm,terreny i Rcp, 1160kN, i com a longitud 
del piló 12 metres. 

B.2.5. Dimensionat dels enceps 

L’encep repartirà els esforços que arribin entre el grup de pilons, que estarà format per dos 
pilons de secció circular de 65 cm. Per a que l’encep sigui rígid el vol v de l’encep, que 
correspon a la distància entre la cara del suport i l’eix del pilot, ha de ser inferior a 2 cops el 
cantell de l’encep. En aquest cas es calcula pel mètode de bieles i tirants, considerant que es 
tracta d’una regió D formant un triangle de barres articulades, en les que les diagonals estan 
comprimides i la barra inferior traccionada. 
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Fig. B.2.2 Esquema del model de bieles i tirants 

Les dimensions en planta dels enceps vindran determinades per la dimensió dels pilons. El 
cantell vindrà determinat per la càrrega que ha de transmetre del suport als pilons. 

El cantell de l’encep no serà inferior a 40 cm ni a 1,5 cops el diàmetre del piló. 

La distància entre la cara del piló i la vora de l’encep vp serà superior a la meitat del costat del 
piló i a 25 cm. Per tant s’agafa un vol igual a 32,5 cm, determinant les dimensions en planta: 3 
metres de longitud i un 1,30 metres d’ample. 

El cap del piló entrarà dins l’encep entre 10 i 15 cm. 

Per a complir la resistència a compressió de les bieles comprimides s’ha de verificar: 

σcb,b ≤ f1cd,e  (Eq. B.2.7) 

f1cd,e=0,7· fcd,e  (Eq. B.2.8) 

Essent σcb,b la tensió del formigó de la biela i fcd,e la resistència del formigó de l’encep de 25 
MPa. 

ecd
p

d

b

bd
bcb f

A

N

A
N

,, ·7,0
·sin

sin ≤==
α

ασ   (Eq. B.2.9) 

On: Nbd és la càrrega de compressió de la biela 

 Nd és la càrrega majorada del piló 

 Ab és l’àrea de la biela 
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 Ap és l’àrea per punta del pilot 

ecd
p

d

f
A

N

,·7,0
·sin

sin ≤
α

α  

( )
( )22 sin

5,1
25·7,0·

4
·650

1160000 α
π

≤
MPamm

N
 

º33≥α  

A partir de l’angle que forma la biela amb el tirant es pot calcular el cantell de l’encep per 
trigonometria. 

2

·85,0tan
S

d
=α    (Eq. B.2.10) 

Sent S la separació dels pilons. 

m

m

d 65,0
85,0

2
70,1º·33tan

=≥  

Com el cantell és inferior a 1,5 cops el costat del piló, la distància entre pilons ha de ser inferior 
a 2 cops el cantell de l’encep i s’ha de sumar entre 10 i 15 cm del cap del piló s’opta per un 
cantell de 1,20 metres. 

Així doncs les dimensions finals de l’encep són 3,00x1,30x1,20 m3. 
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Fig. B.2.3 Dimensions finals de l’encep 

Es comprova que el disseny pel cas d’axil màxim a compressió, 1572,2 kN, compleix els 
requeriments de disseny: 

kN
m
kNkNkN

S
MPN

Q CRELSfCRELS
p 1160

7,1
1,135

2
1,3162,1572

2
104,6,104,6, <±

+
=±

+
=  (Eq. B.2.11) 

On. NELS,CR6,104 és l’axil pèssim a compressió corresponent al node 104 

 MELS,CR6,104 és el moment de l’axil pèssim a compressió corresponent al node 104 

 Pf és el pes corresponent al grup de pilons 

 S és la separació entre pilons 
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B.2.6. Dimensionat de la llosa repartidora d’esforços horitzontals 

Segons els resultats obtinguts en el model de càlcul, es pot constatar que els esforços 
horitzontals en la base dels pilars transmesos a fonamentació són elevats. Per pal·liar els seus 
efectes s’opta per repartir-los en una llosa. 

Considerant que el nucli més afectat pel tallant és el corresponent als nodes 153, 156, 159, 162, 
165, 214, 217, 220, 226, 337, 340, 343, 346 i 349 amb un sumatori de tallants igual a 5415,1 kN 
i que aquest es repartirà en els 30 pilons, s’obté que cada piló tindrà una càrrega horitzontal en 
el seu cap de 180,5 kN. 

Per dimensionar la llosa es considera que degut al tallant màxim, 959,1 kN, aquesta es 
comprimeix o tracciona repartint-se el tallant en una amplada de 3 metres, obtenint que cada 
metre ha d’absorbir 319,7 kN. 

Tenint el valor a tracció que ha de treballar la llosa es pot dimensionar l’armat d’aquesta 
majorant els esforços per un coeficient de seguretat 1,5, s’obté que l’armadura ha de suportar 
479,6 kN. 

Considerant que una barra d’acer corrugat de 12 mm de diàmetre d’acer B500-S té una 
capacitat mecànica de 49,2 kN a tracció, per metre en són 10, cinc per cada cara de la llosa, o 
el que és el mateix, un 12 cada 20 cm. Partint que s’ha près com hipòtesis que la càrrega es 
reparteix en un ample de 3 metres, s’opta per col·locar un 12 cada 15 cm d’engraellat de la 
llosa. La llosa tindrà un cantell de 0,30 metres.  

 

Fig. B.2.4 Dimensions i armat de la llosa de repartiment d’esforços horitzontals 

 

B.2.7. Armadura dels enceps 

L’encep es dimensiona per al “tope estructural” dels pilons, i per tant la càrrega axial 
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considerada és 1160 kN. 

 

Fig. B.2.5 Esquema de bieles i tirants 

 

Segons l’apartat 59.8.2 de la EHE [6] les separacions entre barres de les armadures superior, 
inferior, vertical i horitzontal no ha de superar 30 cm. Aconsella no utilitzar barres de diàmetre 
inferior a 12 mm. 

Les armadures es calculen segons l’apartat 59.4.1.2.1 de la EHE [6]. 

L’armadura principal inferior ha de resistir la tracció de càlcul Td. 

( )
d

avNT d
d ·85,0

·25,0· +
=   (Eq. B.2.12) 

La resistència característica de l’acer per al càlcul d’enceps serà de 400 MPa. 

( ) kN
cm

cmcmkNTd 5,958
105·85,0

45·25,05,62·1160
=

+
=  

yd

d
s f

TA ≥   (Eq. B.2.13) 

22 56,272756

15,1
400

5,958 cmmmMPa
kNAs ==≥  

Per tant, l’armadura inferior principal serà de 10Ø20. Es col·locarà en tota la longitud de l’encep. 
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L’armadura secundària longitudinal superior serà de capacitat mecànica com a mínim del 10% 
de la de l’armadura inferior. 

ss AA ·10,0'≥   (Eq. B.2.14) 

22 76,256,27·10,0' cmcmAs =≥  

Per a tenir una separació entre armadures no gaire distant i utilitzar barres del Ø12, es podria 
agafar una armadura formada per 5Ø12, que es col·locaria en tota la seva longitud de l’encep, 
però en comptes de posar armadura nova, s’utilitza l’armadura base longitudinal superior de la 
llosa repartidora d’esforços horitzontals com armadura secundària longitudinal superior. 

L’armadura secundària dels enceps de dos pilons disposada com estreps és molt important, ja 
que té la funció d’evitar que es trenquin les bieles de formigó horitzontalment. 

La quantia mínima de l’armadura secundària vertical Av i horitzontal Ah és del 4‰ referida a la 
secció de formigó perpendicular a la seva direcció. Si l’ample supera la meitat del cantell de 
l’encep, s’agafa un ample igual a la meitat del cantell. 

ahAv ·
2

·
1000

4
=   (Eq. B.2.15) 

hhAh ·
2

·
1000

4
=   (Eq. B.2.16) 

Essent h el cantell i a la llargada de l’encep. 

263300·
2

105·
1000

4 cmcmcmAv ==  

21,22105·
2

105·
1000

4 cmcmcmAh ==  

Es disposarà una armadura vertical de 28Ø12 com cèrcols tancats que lliguen l’armadura 
longitudinal superior i inferior. Es disposarà una armadura horitzontal de 10Ø12 com cèrcols 
tancats que lliguen l’armadura vertical. 
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Fig. B.2.6 Disposició de l’armadura de l’encep 

 

B.2.8. Dimensionat de les bigues centradores 

Suposant que hi hagi una excentricitat de la càrrega de 10 cm respecte l’eix, es dimensionen les 
bigues centradores. Com a càrrega descentrada es considera el “tope estructural” descontant-li 
el pes propi dels pilons, obtenint una càrrega de 2004 kN, que produeix un moment de 200,4 
kN·m. 

La biga serà de 0,70 m de cantell i 0,50 m d’ample. A partir de les escales funcionals pel càlcul 
de seccions rectangulars sotmeses a flexió simple o composta del llibre Hormigón Armado [15], 
conegut col·loquialment com “Montoya”, s’obté que la secció necessita una capacitat mecànica 
de 525 kN, que equival a col·locar d’armadura 4Ø20. L’armadura es col·locarà igual a dalt i a 
baix per la incertesa del sentit del moment, així com 2Ø12 d’armadura de pell. L’armadura 
creurà tot l’encep. L’estribat de la biga es col·locarà un 10 cada 20 cm. 

 

Fig. B.2.7 Armat de la biga centradora 
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B.2.9. Armadura dels pilons 

Els pilons s’hauran d’analitzar a dos tipus de sol·licitacions, en primera instància s’analitza a 
tracció per determinar fins a quina profunditat s’ha de col·locar l’armadura. A banda s’ha de 
comprovar la resistència a l’arrencament segons l’apartat 5.3.5 del DB SE-C [14] en el que 
s’especifica que la sol·licitació no ha de superar la capacitat de resistència a l’arrencament. 
Aquesta és igual al 70% de la resistència per fust a compressió. 

)·(7,0
2 ,,

526,33,
CfdBfd

fCRELS RR
PN

+≤
−

  (Eq. B.2.17) 

Essent NELS,CR33,526 és l’axil pèssim a tracció corresponent al node 526. 

)17068·(7,0
2

1,3168,360 kNkNkNkN
+≤

−
 

kNkN 6,1664,22 ≤  

Compleix la restricció, però si es considera que només actua com a llast l’encep, s’obté: 

)17068·(7,0
2

1178,360 kNkNkNkN
+≤

−
 

kNkN 6,1669,121 ≤  

Considerant la segona hipòtesis, es determina la superfície de fregament que contraresta l’axil, 
la qual serà la profunditat on arribarà l’armat del piló, que se li haurà de sumar la longitud 
d’ancoratge corresponent a l’armadura resultant. 

( ) tCfkBBfk
p NLQHQ =+ ···

3
·

,,

φπ
  (Eq. B.2.18) 

On: L és la profunditat de fregament en l’estrat C 

 Nt és l’axil a tracció del pilot 

( ) NLMPamMPam 121900·05,04·025,0·
3
65,0·

=+
π

 

mL 58,1=  

L’armadura haurà d’arribar un mínim de 1,58 metres dins l’estrat C. 
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Per altra banda, els pilons estan sotmesos a càrregues horitzontals considerables, la qual cosa 
porta a utilitzar mètodes que apareixen en la norma, però que precisen d’estudis geotècnics 
més acurats, per tant, s’opta recórrer a bibliografia especialitzada. Segons Geotecnia y 
Cimientos III [16], es pot estimar que els pilons sotmesos a forces horitzontals es poden utilitzar 
mètodes simplificats de càlcul, en els quals el terreny actua com un encastament estructural 
fictici. Aquest es situa en una profunditat L’, des de la superfície del terreny, que s’ha 
d’especificar prèviament. 

En aquest mètode pràctic es considera que el terreny és un semiespai elàstic homogeni, en el 
que es poden determinar desplaçaments i moments màxims d’un piló, tant considerant 
aïlladament com en grup, sota càrregues estàtiques i cícliques horitzontals en pilons. 

Per determinar la posició de l’encastament fictici equivalent es segueix el criteri d’equivalència 
de deformacions entre el piló i l’encep, cosa que s’ha de tenir en compte en el moment de 
calcular els esforços. 

A partir de la teoria de l’elàstica i dels moviments produïts en una biga en voladís es pot situar 
l’encastament fictici a una profunditat 1,1 a 1,2 vegades la longitud elàstica, a partir de la 
superfície del terreny. Aquest és un resultat vàlid per un terreny uniforme en el que es pot 
prendre el mòdul de deformació transversal G constant al llarg de tot el piló, com a 
conseqüència, es pot prendre G com un terç del mòdul elàstic E. Però en sorres, el mòdul de 
deformació, E, o el transversal, G, varien amb la profunditat, suposant una variació lineal. 

A partir d’estudis realitzats de pilons embeguts en un semiespai elàstic no homogeni, amb una 
variació del mòdul de deformació, E, en funció de la profunditat, és possible determinar la 
profunditat de l’encastament fictici. Per poder obtenir resultats és necessari tenir en compte el 
“grau d’heterogeneïtat” del terreny, X, definit per la relació entre el mòdul de deformació en la 
superfície del terreny, E0, i el mòdul d’elasticitat en la punta del pilot, EL, o sigui a una profunditat 
L. 

En resum, la profunditat L’, a la que s’ha de situar l’encastament fictici pot prendre’s com: 

a) Argiles: e
pp L

E
IE

L ·2,1

3

·
·2,1'
4

==   (Eq. B.2.19) 

b) Sorres i sòls preconsolidats: eL
L

pp Lf
E

IE
fL ··2,1

3

·
··2,1'
4

==   (Eq. B.2.20) 

On: Ep és el mòdul elàstic del piló 

 IP és la inèrcia del piló 
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 Le és la longitud elàstica 

 f és un coeficient corrector depenent del grau d’heterogeneïtat X: 

  f = 1,70; si X = 0 

  f = 1,25, si X = 0,5 

  f = 1,00, si X = 1,0 

  essent 
LE

E
X 0=   (Eq. B.2.21) 

 

Fig. B.2.8 Perfil litològic amb les distàncies a considerar 

Considerant que el terreny no és homogeni, a partir de taules de Geotécnia y Cimientos III [16], 
s’obtenen els valors de E0, que en aquest cas se li assignarà el nom EB, i el valor de EL, que 
serà EC, per poder obtenir el grau d’heteregenoeïtat: 

EB = 8,2 MPa 

Ec = 192 MPa 

70,1004,0
192

2,8
=→≅=== f

MPa
MPa

E
EX

C

B  
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El mòldul d’elasticitat del piló Ep és el propi del formigó (21500 MPa). 

La inèrcia del piló Ip és: 

4
444

876240
64

65·
64
· cmcmI p ===

πφπ
  (Eq. B.2.22) 

Trobant que: 

mmMPa
cmMPa

E
IE

fL
C

pp 7,230,1·7,1·2,1

3
192

876240·21500·7,1·2,1

3

·
··2,1'

4

4

4
====  

El moment màxim Mmàx del piló pot obtenir-se a partir del gràfic de la B.2.9, obtenint el valor de 
m. 

 

Fig. B.2.9 Diagrama pel càlcul del moment màxim extret de [16] pg. 419Considerant que el piló 
té el seu extrem encastat, el moment màxim en la part enterrada és: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
2

'·· LlHmM màx  (Eq. B.2.23) 

On: m és el valor obtingut de la fig. B.2.9 
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H és l’esforç horitzontal 

l1 és la longitud de l’extrem lliure 

L’ és la profunditat de l’encastament fictici 

Per tant, 

mkNmmkNM màx ·8,272
2

7,295,1·5,180·65,0 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=  

Considerant la hipòtesis que el terreny que es deforma és únicament l’estrat B, ja que 
l’encastament es troba per sobre de l’estrat C, s’opta per l’opció de terreny homogeni, i s’obté: 

mm
MPa

cmMPaL 5,39,2·2,1

3
2,8

876240·21500·2,1'
4

4

===  

L’encastament fictici en aquest cas estaria a 3,5 metres. La m obtinguda de la fig B.2.9 és 0,58. 
I per tant el moment màxim és: 

mkNmmkNM màx ·3,285
2

5,395,1·5,180·58,0 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=  

Partint que els pilons estan sotmesos al seu “tope estructural”, 1160 kN, i a un moment degut al 
tallant de 285,3kN·m. A partir dels diagrames d’interacció adimensionals del “Montoya” [15]: 

5,1
·

5,1"·"
ck

c
fA

tope
=υ  (Eq. B.2.24) 

p
ck

c

d

fA

M

φ
µ

·
5,1

·
=  (Eq. B.2.25) 

On: ν és l’axil reduït 

                                                 

 

 

1 El terreny de reblert no es considera resistent, tota la seva longitud es pot considerar lliure, tot i que es 
considerarà aquesta descontant el cantell de l’encep. 
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Ac és l’àrea de formigó 

µ és el moment reduït 

Md és el moment de disseny 

31,0

5,1
25·

4
650·

5,1·1160000
22 ==

MPamm
N

π
υ  

12,0
65,0·

5,1
25·

4
650·

5,1··283500
22 ==

mMPamm
mN

π
µ  

Obtenint que: 

25,0

5,1
·

·
==

ck
c

ydy

fA

fA
ω  (Eq. B.2.26) 

On: ω és la quantia mecànica 

Ay·fyd és la capacitat mecànica 

kNMPammfA ydy 6,139225,0·
5,1

25·
4

650··
22

==
π

 (Eq. B.2.27) 

Que equival a armar amb 8Ø25 el piló amb un ancoratge de l’armadura de 1,30 m en el piló i 
0,90 en l’encep. Per tant, l’armadura del piló arribarà fins els 10 metres de profunditat. 

Com la secció de piló és traccionada, s’obvia la contribució a tallant del formigó i només es 
considera la de l’acer per suportar el tallant, Vsu, el corresponent al tallant màxim, 180,5 kN: 

S
fAkNkNV ydysu

φ·8,0·9,0··8,2705,180·5,1 ≤==  (Eq. B.2.28) 

On: S és la separació dels estreps 

Obtenint per una armadura a tallant del diàmetre 10 cada 10 cm, que té una capacitat mecànica 
per barra de 31,4 kN amb un acer B 400-S: 

kN
m

mkNkN 90,293
10,0

65,0·8,0·9,0·2·4,318,270 =≤  
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Per tant, es col·locarà des del cap del pilot fins a l’encastament ficitici, fins 6 m, estreps del 
diàmetre 10 cada 10 cm i d’aquí fins els 10 metres que arribarà l’armadura un 10 cada 20 cm, 
quedant el piló: 

 

Fig. B.2.10  Armat dels pilons 
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B.3. Solera 

En la solera de la nau es considera, segons criteris de Pavement for Airfields [12], que carrega 
un 60% del pes d’enlairament de l’aeronau. Segons estudis realitzats a França sobre la 
circulació de l’Airbus A380 en paviments flexibles [13], es distribueix el pes del tren d’aterratge 
en les rodes com una distribució de càrregues puntuals en el paviment. Per altra banda dins 
l’hangar es preveu la circulació dels remolcadors, quedant com a càrregues d’ús, a banda del 
pes propi de la solera: 

 Càrregues puntuals       171,6 kN 

 Càrrega uniforme       20 kN/m2 

Com a consideracions resistents del terreny es pren un coeficient de balast de 1·10-8 N/m3 i una 
resistència de 0,1 MPa. 

Per modelitzar la solera s’opta per discretizar l’element amb una malla de 1x1 m2, amb juntes 
cada 5 metres, formant lloses de 5x5 m2, donant un gruix de la llosa de 0,30 m, amb el 
programari de càlcul per elements finits SAP2000. 

Com a condicions d’enllaç de la solera es restringeixen els moviments i es permeten els girs en 
les vores i cantonades, en la resta de nodes es col·loca una molla que simula el balast del 
terreny. Per simular les juntes de dilatació i retracció, s’uneixen les lloses amb unes barres del 
mateix cantell de la llosa i com a longitud la corresponent a les juntes, amb un extrem articulat i 
l’altre encastat, permetent d’aquesta forma que tinguin els mateixos desplaçaments, però que 
una respecte es permeti el gir. 

 

Fig. B.3.1 Model de càlcul 
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A partir del valors obtinguts del model de càlcul, s’observa que el formigó no supera en cap cas 
fcd (16,7 MPa), el valor màxim de tensió és 3 MPa, ni la tensió admissible del terreny, ja que la 
tensió màxima exercida sobre el terreny és de 0,07 MPa. 

 

Fig. B.3.2  Tensió màxima del formigó de la solera en MPa 

Pel que fa a les deformacions són més que acceptables, ja que la màxima és de 5,2 mm. 

 

Fig B.3.3 Deformada de la solera en mm 
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Pel que fa el dimensionat de l’armat de la solera es dimensiona a partir del moment màxim per 
metre, contemplant les dues direccions. A partir de les escales funcionals pel càlcul de seccions 
rectangulars sotmeses a flexió simple o composta del “Montoya” [15], a partir del moment 
màxim per metre, 31 kN·m s’obté que la capacitat mecànica a resistir per l’armadura és de 310 
kN. 

 

Fig. B.3.4 Moments en la direcció 11 en kN·m 

 

Fig. B.3.5 Moments en la direcció 22 en kN·m 
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Pel que fa a les juntes de dilatació i retracció de la solera, s’opta en una direcció tallar el formigó 
un terç del cantell i en l’altra es col·loquen passadors, quedant la solera en tires de 5 metres de 
profunditat per l’ample que li escaigui, unint cadascuna de les tires amb un passador. 

Per dimensionar el passador s’escull, la solució comercial Titan™ , dels qual s’opta per la 
tipologia G-20-0, els quals en una junta de 10 mm per una llosa de cantell 0,30 m sense cèrcols 
de vora admeten una càrrega de 52,79 kN. Segons el catàleg comercial el passador ha de 
suportar 1,8 vegades el tallant màxim sol·licitant, 50 kN, portant a col·locar un passador cada 60 
cm. 

Per preparar l’esplanada on s’ubicarà la solera, es pren com a referència l’ ”Orden Circular 
10/2002” [17] sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferm. Segons les tipologies de 
càrrega que és sol·licitada la solera es pot classificar com a T00, corresponent a vehicles 
pesants. El terreny degut a les seves males propietats resistents es cataloga com a material E3, 
sòl inadequat o marginal, portant a escollir la solució del ferm sobre 0,3 m de reblert de tot-u. 




