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PREFACI

Contràriament a les patologies per defecte dels materials o per defectes de
projecte, les que són atribuïbles a defectes del sòl tenen la seva base en fenò-
mens naturals. Moltes d’elles són causa de la reacció d’un material molt com-
plex no fabricat per a resistir el pes d’un edifici o per a suportar, sense canviar
d’estat, un petit increment d’humitat, per exemple. Enfront d’un acte humà, tan
intrínsec al seu tarannà com és el d’edificar, s’hi oposa un material amb una
resposta que no sempre segueix les lleis generals (la teoria de l'elasticitat, per
exemple). De fet, la resposta de la natura no sempre és previsible; em va bé de
recordar la sensació de relatiu fracàs que envaí els astrònoms quan els impac-
tes del Shoeneker-Levi-9 sobre Júpiter no va tenir els efectes previstos, ja que
el fenomen no va seguir la llei general que havia permès la modelització numè-
rica prèvia.

Un sòl és un material divers format a base de redigestions successives dels
materials que componen el planeta. Si els volíem atribuir una propietat comuna
podríem convenir que compleixen la condició de romandre relativament esta-
bles (a l’escala dels temps històrics, que no dels geològics) en contacte amb els
gasos atmosfèrics (no tenen necessàriament implícita l’exigència de ser esta-
bles enfront d’una variació de càrrega o de geometria. Tot i això hi agraïm que
hagin permès que subsistissin suficients residus de construccions anteriors, que
ens permeten d’entendre quelcom del fil de l’evolució i poder construir la més
suggerent de les disciplines: la història).

És cert que s’ha fet un gran esforç per a trobar lleis que representin les diverses
respostes d’un sòl, que subministrin mètodes numèrics relativament segurs, però
el fet és que solen ser lleis particulars obtingudes de l’anàlisi de casos concrets
en què la seva generalització (extrapolació) sol implicar un cert risc. La particu-
laritat de les conclusions dels diversos investigadors es palesa quan en parlar
de les seves troballes (per exemple d’aspectes relacionats amb certes patologi-
es), sempre es fa referència a l’origen, al locus: …pero tu no hallarás siempre
macizo en todo lugar, si no se te ofrece región, com es junto a Adria y a Venecia,
donde debaxo de los montes halles otra sino una loma suelta,  Y nos vimos una
torre junto a Mestri, pueblo de venecianos, la cual después de algunos años que
fué acabada con su peso agujereado el suelo sobre que estaba, flaco y débil se
hundió hasta las almenas altas,… (Alberti), o quan s’esmenta el comportament
de les argiles de Londres o de les de Xicago o els llims de la Zona Franca, etc.

En el cas de la Mecànica de Sòls és necessària la difusió ràpida de les experièn-
cies, de les patologies, ja que, sovint, el tècnic que té l’oportunitat d’estudiar una
anomalia i arriba a conclusions sobre el que l’ha produïda, té la sensació que ell
hauria caigut en un error semblant  per desconeixement de les causes. Sòls ben
identificats, estudiats amb procediments sancionats per la pràctica, han donat
respostes anòmales, que s’han palesat en comportaments estranys de l’estruc-
tura rígida que suporta.

Des dels criteris esmentats, des d’una certa relativització de l’esperança d’acon-
seguir entendre les complexes patologies que tenen com a origen el sòl, inten-
tarem redactar aquest manual, que no vol tenir altra missió que la d’apropar el
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tècnic de l’edificació als fenòmens que solen determinar deformacions i ruptures
a les seves estructures i, també, presentar, amb més o menys fortuna, una sèrie
de procediments que poden ser emprats en l’estabilització i la reparació de les
que s’han deteriorat.

Aquest és un àmbit en què és necessària una forta especialització, segurament
no tant per a conèixer la part més acadèmica, el cos més teòric de l’assumpte
com per a estar connectat als canals a través dels quals es distribueixen les
experiències. Per aquest motiu el tècnic haurà de recolzar-se en geotècnics i/o
geòlegs, intentant aconseguir la necessària simbiosi de coneixements entre l’ex-
pert en el comportament dels edificis i els de qui sap com responen els sòls,
amb la finalitat de, primer, determinar les causes i, després si escau, plantejar
un sistema idoni d’intervenció.
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1. Primera part

LA RESPOSTA DE
L’EDIFICI
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1.1 Comportament del sistema mixt edifici-fonaments enfront d'una de-
formació imposada

Abans de parlar de les patologies és interessant que parlem dels tipus edificatoris
que considerarem. Una mateixa causa determina respostes força diferents se-
gons el tipus d'edifici sobre la qual s'aplica. En la informació que hem utilitzat,
sovint es matisen les dades en funció de les diverses característiques de les
construccions. Intentarem definir uns tipus edificatoris típics des d'un bon co-
mençament i intentarem uniformitzar la informació referint-la sempre a aquests
tipus.

Almenys hauríem d'acceptar quatre tipus de construccions que tenen compor-
taments diferents:

TIPUS I. Estructures (normalment de nus articulat) en què l'arriostament s'acon-
segueix bàsicament per panys triangulats.

TIPUS II. Estructures de nus rígid en què els tancaments o són molt deforma-
bles o estan desvinculats de l'estructura.

TIPUS III. Estructures de nus rígid amb els tancaments poc deformables i soli-
daris a l'estructura. Estructures de parets amb elements d'arriostament de for-
migó armat (congrenys o faixes armades).

TIPUS IV. Estructures en torre.

Des d'un nivell inicial, qualitatiu, es pot fer una llista de les singularitats de ca-
dascun enfront d'una deformació diferencial imposada.

En el Tipus I, la resposta sol ser molt dolenta. En triangular els elements estruc-
turals més primaris es conformen elements complexos de gran rigidesa. Sent,
aquest, els més rígids de tot el sistema, a la pràctica, hauran de resistir tots els
esforços causats per la deformació imposada, fins arribar ràpidament a la ruptu-
ra abans que es notin anomalies aparents com fissures en els tancaments, de-
formacions,...

En el Tipus II, com en el cas anterior, l'esforç és resistit bàsicament per l'estruc-
tura. En produir-se esforços molt localitzats en els nusos s'afavoreix que es
presentin plastificacions locals, sense cap gran minva de la resistència als es-
forços gravitatoris, que permeten girs considerables. L'estructura es deforma i
presenta fissuracions característiques en els nusos abans d'arribar a situacions
de baixa seguretat.

En el Tipus III, el més habitual en la construcció actual, sobre el qual més enda-
vant parlarem amb més gran desenvolupament, els esforços causats per la de-
formació s'apliquen, en les primeres èpoques, sobre els elements de tanca-
ment, molt rígids però gens preparats per a absorbir esforços de flexió. Una
vegada col·lapsats amb ruptures, guerxaments,.. força espectaculars, entra en
càrrega el sistema estructural i, llavors, el tipus s'ajusta al que s'ha dit del tipus
anterior.
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En el Tipus IV, hi entrarien tots aquells tipus constructius en torre en què els
assentaments diferencials causen moviments de sòlid rígid, fonamentalment
pèrdues de verticalitat. En aquest cas, el col.lapse arriba per exhauriment de la
resistència a la compressió de les seccions en què s'acumula la càrrega, o per
bolcament. Aquest darrer cas es presenta quan hi ha implícit un fenomen d'ines-
tabilitat del sistema edifici-sòl.

En el Tipus I, la relació causa-efecte, valor de les deformacions imposades res-
pecte a les tensions produïdes, per a determinar la seguretat que resta, es pot
determinar a base dels mètodes de càlcul habituals basats en l'elasticitat lineal.
Normalment es tracta d'estructures de barres d'acer, material que s'ajusta prou
bé a les hipòtesis elàstiques i a la resistència de materials. Hom sap, però, que
en un sistema geomètricament rígid aviat s'arribarà a la ruptura si els nusos són
forçats a desplaçar-se.

En el Tipus II, normalment de barres i nusos de formigó, els esforços de flexió,
solidaris de les deformacions, s'apliquen localment sobre un material
especialment sensible a donar respostes diferents segons la velocitat de posa-
da en càrrega i segons l'edat de l'element. S'ha demostrat, en gran quantitat de
casos, que una aplicació lenta de la càrrega, sobretot a les primeres èpoques,
determina deformacions considerables amb tensions relativament baixes (res-
posta no lineal). En una primera aproximació això es podria concretar segons el
que es diu a la figura 1.1.1.

Figura 1.1.1

Si T
r

és la tensió real
T

e
la determinada en la hipòtesi elàstica

K un coeficient inferior a 1

Es proposa que:

T Tr e= ⋅K

En què K pot tenir valors semblants a aquests.

Consolidació Consolidació
en argiles en sorres

Edat del formigó en t ≥10 anys 0,6 0,8
començar la deformació t ~ 0 anys 0,5 0,25

En qualsevol cas, si coneixem l'edat del formigó i el temps de consolidació del
sòl, a base de la teoria de la fluència (veure textos i normes sobre formigó ar-
mat) es poden determinar valors de k amb una precisió més gran.

El Tipus III es caracteritza per tenir l'estructura i els tancaments rígids solidaris
de manera que, en una primera època, els esforços de flexió imposats per la
deformació es distribueixen entre tots els elements seguint la llei de les rigide-
ses relatives. Per a fer-nos una primera idea és vàlida la següent dada: El pro-
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ducte E.I d'una jàssera plana de 80 x 30, d'un formigó habitual d'obra, val 4.500
t.m². El producte E.I d'un envà de maó, de 0,1 m. de gruix, que emplenés com-
pletament un tram, val de l'ordre de 45.000 t.m². Enfront d'un moment flector
que sol·licités el conjunt, l'envà s'enduria el 91% d'aquest moment; és a dir el
91% de la sol·licitació de flexió causada per la deformació hauria de ser resistida
pel tancament.

Això ens permet de formular una sèrie de principis que regeixen la relació cau-
sa-efecte d'aquest Tipus.

1. Quan es presenta un assentament diferencial, la llei de com es distribueixen
els esforços sobre l'estructura (fins i tot els gravitatoris) és desconeguda i el més
probable és que aquests esforços no s'assemblin gens a les hipòtesis realitza-
des durant el seu càlcul. Els elements suportants es poden haver convertit en
suportats i a l'inrevés.

2. En la primera fase de la deformació, els esforços són resistits pels tanca-
ments i quan aquests trenquen, llavors, les sol.licitacions passen a l'estructura.

3. Tots els edificis del Tipus III, qualsevol que sigui la seva estructura (de parets,
de jàsseres, de sostres plans) que tinguin els tancaments atracats a l'estructura,
en la primera fase de la deformació, presenten símptomes semblants.

Per a fixar una mica millor el comportament del sistema mixt s'ha desenvolupat
un model numèric, per elements finits, per mitjà del programa SAP90. Es tracta
d'un requadre estructural constituït per dues jàsseres de 0,80 x 0,30 i dos pilars
de 0,30 x 0,30 d'unes mides globals de 6 x 3 m. S'ha suposat simetria respecte
al pla vertical que passa pel suport fix A (Vegeu la figura 1.1.2). El punt B ha
estat obligat a tenir un desplaçament vertical de 0,01 m. El càlcul s'ha realitzat
en dues etapes: en la primera, les barres que constitueixen el pòrtic poden de-
formar-se lliurement; en la segona, el requadre s'ha emplenat amb un element
de tancament de ceràmica de 0,1 m de gruix.

En la figura 1.1.2, en el gràfic a) es representa el diagrama de moments flectors
en la primera etapa. En el gràfic b) es representa el diagrama de moments
flectors, sobre les barres, en la segona etapa. En el gràfic c) es representen els
esforços principals màxims sobre el tancament. En el gràfic d) es representen
els esforços principals mínims sobre el tancament.

Figura 1.1.2



14

a) Diagrama de moments. 1a. etapa

b) Diagrama de moments. 2a. etapa
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c) Esforços principals màxims sobre el tancament. 2a etapa

d) Esforços principals mínims sobre el tancament. 2a etapa

Com a singularitats es pot observar: En el gràfic c) s'identifica un esforç màxim
de tracció en el tancament de 24,1 t/m, i com que és aplicat sobre un gruix de
0,1 m, significa una tensió de 241 t/m², és a dir de 24,1 kp/cm² (evidentment
inassolible). El valor de la compressió màxima és de 25,5 kp/cm².

Si algú vol establir comparacions entre els moments màxims dels gràfics a) i b),
arribarà a conclusions que li semblarà que es contradiuen amb el que s'ha dit
abans, ja que són més grans si el requadre té la deformació confinada que si té
una deformació lliure. El motiu és que, en els càlculs, el tancament s'ha introduït
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amb el seu pes i com que el conjunt està en voladís respecte al punt A, s'ha
introduït, implícitament, un gran moment de pes propi que en la primera etapa
no existia.

A base dels càlculs realitzats es podria esperar que sobre el tancament s'hi
presentessin, quasi simultàniament, les dues lesions que es grafien en la figura
1.1.3, que més o menys s'ajusta al recorregut de les tensions principals de com-
pressió.

Figura 1.1.3

En el cas del Tipus IV, hem dit que el cos gira rígidament. Si sabem la diferència
d'assentament entre dues cares, la deformació en el coronament es pot deter-
minar senzillament per geometria. Una vegada situat el centre de gravetat so-
bre la figura deformada, es pot determinar l'excentricitat amb què s'apliquen els
pesos propis sobre les diverses seccions i calcular els increments de tensió que
es produeixen per causa del desplaçament. Com a referència es pot esmentar
que la Torre de Pisa transmet als fonaments una compressió mitjana de 5 kp/
cm², per causa del desplom i que, avui, la màxima és de l'ordre de 9 kp/cm².

L'acceptabilitat de les tensions originades és funció del nivell d'esforços assolit i
de la qualitat de les fàbriques. Tornant a la Torre de Pisa, s'ha pogut constatar
que pràcticament no s'ha pres cap decisió fins que ha començat a fallar l'estruc-
tura de pedra, per compressió. La torre de Sant Marc, a causa de la seva feble-
sa estructural (de maó) va fallar per una deformació molt inferior a la de la Torre
de Pisa. (Vegeu la figura 1.1.4).
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Figura 1.1.4  Colapse de la Torre de Sant Marc, 1902

Ja hem dit que l'aspecte més singular d'aquestes estructures és que poden
entrar en un procés d'inestabilitat i la seva deformació no pari fins que caiguin o
s'aixafin. Aquest tema ha estat tractat de manera especialment intel.ligent en el
tom núm. 3 de la col.lecció Geotecnia y Cimientos (de diversos autors coordi-
nats pel doctor Jiménez Salas). (Vegeu la figura núm. 1.1.5).

Figura 1.1.5

F·h+P·h· α = K·α

F

h

∝

∝

h·∝

M=K·∝

Si F 0

h hc = 
K
P
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Si suposem una força horitzontal, F, aplicada en el centre de gravetat d'una
construcció esvelta i aquesta força causa un desplaçament dels pesos i una
reacció del sòl que podem valorar com el producte d'una certa rigidesa a la
flexió multiplicada per l'angle girat, en la situació d'equilibri estricte, podem es-
criure:

F·h + P·h· α = K·α

En principi podria semblar que si la força F, introduïda, tendeix a zero, l'alçada h
del c.d.g. sobre el terra podria tendir a infinit, ja que en no haver-hi causa de
desequilibri l'alçada de l'edifici no hauria de tenir cap limitació. Però, evident-
ment, no és així.

En la fórmula, quan F tendeix a 0 la h ho fa cap a un valor límit:

h
K

Pc =

en què l'alçada límit és igual a la rigidesa que s'oposa a la flexió del sòl dividida
pel pes de la construcció.

Malgrat la senzillesa aparent, és francament difícil resoldre un problema d'aquest
tipus, ja que el valor de K és funció del mòdul de deformació del sòl, E, i aquest
varia al llarg del temps en funció del grau de consolidació assolit. A més a més,
la relació entre K i E només s'ha obtingut en alguns casos molt concrets.

El 1967, Shield obté que en una llosa circular de radi "r":

K 1,33
E r

1

3

2= ⋅
− µ

µ- mòdul de Poisson

En els tipus I, II i III la ruïna de la construcció es presenta a causa de ruptures
localitzades (en els tancaments o en els elements estructurals o en ambdós) en
els punts de màxima tensió. En el tipus IV, a més, pot presentar-se un problema
d'inestabilitat manifesta del conjunt.

En les construccions dels tipus I, II i III mal arriostades o en aquelles en què les
primeres ruptures per assentament han aïllat elements esvelts (per exemple,
s'ha independitzat la façana) es poden presentar inestabilitats locals idèntiques
a les que són característiques del tipus IV. Només així es poden justificar els
nombrosos col.lapses, parcials o totals que se solen presentar en construccions
antigues, amb esquerdes de gran abast, quan es modifica lleugerament l'en-
torn, quan es rebaixa la rasant del carrer o quan s'enderroca una finca veïna.
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  1.2 Formes típiques de les lesions d'assentament

Si tractéssim de materials que seguissin estrictament les lleis de l'elasticitat,
aquest capítol no seria necessari o, en tot cas, es podria limitar a palesar allò
que quedava implícit cap a la meitat del capítol anterior: el recorregut de les
lesions, en materials de comportament petri (resistents a la compressió i, relati-
vament poc a tracció) han de ser perpendiculars a les forces isostàtiques de
tracció, és a dir, sensiblement coincidents amb les de compressió. Si tenim cla-
res unes quantes famílies d'isostàtiques, per comparació amb la forma en què
es presenten les lesions que observem, podrem deduir quina deformació (direc-
ció i situació) les ha generat. Aquest és l'objectiu fonamental de l'observació i de
la representació de les esquerdes.

En la figura 1.2.1 podem veure una sèrie de lesions típiques, tot coincidents
amb les isostàtiques de compressió.

Figura 1.2.1

a) Assentament extrem curt b) Assentament extrem llarg

c) Assentament central curt d) Assentament central llarg

e) Assentament central molt llarg f) Desplaçament horitzontal
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Hi ha una llei més senzilla a considerar: si els assentaments són curts, és a dir,
si la zona que es desplaça és petita respecte al cantell mobilitzat, predominaran
els esforços de tall. En aquest cas el tema es pot simplificar referint-lo només a
aquest tipus d'esforç (figura 1.2.2). Si els assentaments són molt llargs, llavors
predominen els esforços normals i ens podem referir a un símil basat en el
comportament com a biga. (figura 1.2.1.e).

Figura 1.2.2

Aquestes consideracions de caire general només són aplicables a materials
sensiblement homogenis. En la realitat solen necessitar reajustaments impor-
tants, ja que els sistemes solen estar infestats de discontinuïtats i d'altres man-
ques d'homogeneïtat. Aquí tractarem de les que són més freqüents i que se
sobreposen a les lesions d'assentament, i les distorsionen.

En la figura 1.2.3 s'il.lustren les lesions d'assentament en presència de juntes
fredes, de faixes verticals de resistència desigual, de parets amb finestres, de
faixes horitzontals resistents a la tracció,...

A la figura 1.2.3.c, cal assenyalar que la presència d'aquests tipus de lesions a
les parets dels celoberts i a les façanes són l'indicador més representatiu de
l'existència d'assentaments.

La disposició d'elements resistents a la tracció és causa d'una difusió de les
lesions que té els seus avantatges però també algun inconvenient. Entre els
avantatges hi ha que les lesions són més petites i que és difícil que es presentin
situacions d'inestabilitat local per desvinculació (figura 1.2.3.d). Entre els incon-
venients, podem dir que un problema local, que malmetria una petita quantitat
d'obra és traspassat al conjunt i així afecta molts més elements dels que seria
convenient (figura 1.2.3.e).

Figura 1.2.3

a) Lesió d'assentament + junta freda
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b) Lesió d'assentament + faixa vertical de menor resistència c) Lesió d'assentament + finestres

d) Lesions d'assentament + corretges a cada pis e) Efecte de transport a causa dels congrenys

Fins ara hem suposat que el comportament d'una construcció enfront d'un as-
sentament diferencial podia quedar ben representat per l'estudi d'un únic para-
ment. Això passa relativament poques vegades. Les construccions tenen for-
mes complexes i els assentaments no solen presentar-se d'una manera orde-
nada (segons els eixos principals d'inèrcia de la planta de fonaments, per exem-
ple). Per a il·lustrar-ho, en la figura 1.2.4 s'exposen les lesions causades per la
deformació per torsió d'un paral·lelepípede quan és sol·licitat per una deforma-
ció vertical imposada a una de les cantonades.

Figura 1.2.4
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Com a singularitats podríem destacar:

1. Hi ha recorreguts de les esquerdes que poden enganyar respecte al lloc on es
presenta la deformació vertical, perquè es marquen en sentit contrari.

2. Hi haurà llocs en què l'esquerda, a més a més, es desplaça en sentit perpen-
dicular al pla de la paret. Símptoma inequívoc que hi ha torsions i/o tallants que
actuen en l'altre pla.

3. És difícil determinar l'origen d'aquestes deformacions de caire massiu si no
es compta amb una bona representació espacial de les lesions en què es palesi
l'amplada de les fissures, tant en el pla de la paret com en el que li és perpendi-
cular.

En el cas de construccions dels tipus I i II, la relació causa-efecte queda ben
representada en models numèrics que simulin l'aplicació de desplaçaments del
tipus i mida mesurats. Per exemple, una deformació vertical sobre el suport de
la dreta d'una llinda de formigó armat encastada en els seus extrems determina-
rà una resposta semblant a la de la figura 1.2.5.

Figura 1.2.5

a) Deformada b) Diagrama de moments

c) Diagrama de tallants d ) Armadura per a resistir les accions
gravitatòries

e) Fissures esperables
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1.3 Altres patologies que determinen lesions semblants i que poden
ser origen d’errors

Tipus de lesions que poden confondre sobre el seu origen

En el capítol anterior s'ha intentat establir una certa relació causa-efecte, forma
de la lesió-localització del desplaçament. S'ha considerat que el tema no queda-
ria prou complet si no exposàvem aquelles altres situacions que, com que deter-
minen lesions semblants, podrien induir l'observador a conclusions errònies.

Com a més freqüents es poden indicar les següents:

Fletxes excessives de sostres i jàsseres.

D'ençà que s'ha posat de moda construir sostres sense bigues aparents, s'ha
fet evident un clar dèficit de la rigidesa d'aquests elements. Els sostres actuals
(poc rígids i molt pesants), amb el temps, solen presentar deformacions no ac-
ceptables pels tancament que suporten i, amb molta freqüència, els tancaments
es trenquen. Com que es tracta de lesions que també tenen el seu origen en
deformacions verticals diferencials, no és d'estranyar que els recorreguts de les
esquerdes puguin assemblar-se als d'assentament. La confusió no hauria de
durar més del que es triga a representar les lesions sobre un plànol, ja que un
s'adona immediatament que les lesions tenen el seu origen en un desplaçament
situat al mig d'un tram sotmès a flexió (figura 1.3.1.a) i no en el desplaçament
d'un suport (figura 1.3.1.b).

Figura 1.3.1

a) Esquerdes per deformació de sostres b) Esquerdes per assentaments de pilars

Retracció de sostres.

Els sostres actuals es monolititzen abocant formigó per a fer una llosa contínua
superior. A més a més, aquest sostres es fan solidaris de les parets per mitjà
dels prescriptius congrenys de formigó armat. Aquests sostres, en assumir les
inevitables retraccions hidràuliques, causen sobretensions sobre les vores de
l'entorn ceràmic, que es manifesten, preferentment, en lesions de tallant. (Aquesta
patologia és molt freqüent en el tipus constructiu d'habitatges unifamiliars). En el
cas d'edificis baixos aquestes lesions podrien ser confoses amb assentaments
localitzats a les cantonades.
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Figura 1.3.2

Dilatació tèrmica del sostre superior.

L'increment relatiu de temperatura que sol presentar-se en l'últim sostre com-
porta un esforç de recorregut diferencial horitzontal respecte a la resta de la
construcció. Les sobretensions que s'originen poden causar lesions de tracció-
tallant a les vores. Aquestes lesions podrien ser confoses amb les d'un assenta-
ment central. En aquest cas, el dubte s'aclareix si es poden observar esquerdes
de recorregut horitzontal, que mostrin canvis de pla dels llavis de les esquerdes
(figura 1.3.3).

Figura 1.3.3

En aquest capítol i com a darrer comentari a aquest capítol caldria dir que l'ob-
servació de les lesions (la primera actuació que es fa en l'etapa d'informació) és
l'origen de les intuïcions inicials que guiaran tot el procés de la diagnosi. La
determinació de la causa primera es produirà en acabar, en fer quadrar tota la
informació que s'hagi elaborat. Mai no s'ha de determinar la causa a partir d'una
única actuació,  ja que les incerteses, les imprecisions, en moure's en un àmbit
fonamentalment qualitatiu, són molt grans i només poden ser aclarides a partir
de la convergència de diversos procediments diferents: la representació estere-
ogràfica de lesions i de les deformacions; la informació sobre el sòl; els gràfics
d'evolució de les deformacions en el temps, les lesions observades en les edifi-
cacions veïnes, etc.
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  1.4 Límits d’acceptabilitat de les deformacions de l’estructura

Deformacions acceptables en les edificacions

Un aspecte important a considerar en les patologies per assentament diferenci-
al és la determinació dels límits de deformació que admet l'estructura sense que
els nivells de tensions assolits impliquin estats de baixa seguretat dels elements.

Sempre que d'aquest tema se n'ha fet un enfocament exclusivament analític, a
base de les hipòtesis d'elasticitat lineal, els resultats han estat molt més pessi-
mistes que els comportaments reals enregistrats. En el capítol 1.1. ja hem vist
com l'aplicació lenta dels esforços i la mobilització de recursos plàstics dels
materials joves implicaven una resposta de l'estructura molt més favorable de
l'esperada.

En un bon començament, els límits d'assentament admissibles es van determi-
nar d'una manera estrictament empírica: Terzaghi xifra l'assentament màxim en
el valor d'una polzada (25 mm.), per després, i gràcies a la observació, s'intentà
fixar-los a base de dades elaborades estadísticament. En comparar les defor-
macions mesurades, els tipus d'edifici i les lesions observades, fa temps que es
van fixar els valors que actualment serveixen de referència.

En principi, la senzilla avaluació de l'assentament màxim pot subministrar una
certa informació sobre els possibles assentaments diferencials: en argiles s'ha
comprovat que els assentaments diferencials màxims observats, sense causar
anomalies, són de l'ordre d'un 40% de l'assentament principal en estructures
flexibles, i d'un 20%, en estructures rígides. En el cas de sorres, la fissuració no
apareix fins que els assentaments diferencials i els principals són del mateix
ordre de grandària.

És clar que aquests criteris no es poden establir amb caràcter estrictament ge-
neral ja que hom recorda el cas de Mèxic, amb assentaments de l'ordre de 5 m.
(en 50 anys) o les vores de les plaques continentals on unes pugen i les altres
baixen alguns centímetres per dècada.

De totes maneres, per a garantir una certa uniformitat de l'assentament, hi ha
certs criteris establerts sobre el seu valor màxim.

Segons Polshin i Tokas.

-edificis de parets (Tipus III, per nosaltres) 20 a 50 mm.
-edificis d'estructura i de tancaments independents (Tipus II) 50 a 100 mm.

Uns límits sobre els assentaments màxims relativament acceptats per les reco-
manacions que hi ha al respecte, són els següents:

Obres monumentals amb massissats importants o molt rígids (per nosaltres el
podríem equiparar al Tipus I).

-en sorres 12 mm.
-en argiles i llims 25 mm.
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Estructures hiperestàtiques de formigó armat amb tancaments rígids (Tipus III).

-en sorres 30 mm.
-en argiles 50 mm.

Estructures poc rígides de formigó armat o d'acer  amb tancaments deforma-
bles. Edificis de maó sobre fonaments correguts (Tipus II).

-en sorres 50 mm.
-en argiles 75 mm.

Si els fonaments s'han resolt per mitjà d'una llosa contínua i sempre que sigui
prou rígida (hmin≥Lmax/10+0,1) els límits màxims dels assentaments solen multi-
plicar-se per 2.

Seguint les propostes de Skempton i Mc. Donald (1956) i aplicant-les a les tipo-
logies definides en el primer capítol, podrien ser establerts els següents límits
de la deformació diferencial entre dos punts de la construcció, separats L.

L/200 com a límit de seguretat respecte a la fissuració o al bolcament d'estruc-
tures dels Tipus II i IV.

L/300 com a moment en què comencen les fissures en envans i parets en es-
tructures del Tipus III.

L/500 com a límit de seguretat respecte a la fissuració d'estructures del Tipus III.

L/600 com a límit de perill en estructures reticulades, amb diagonals (Tipus I).

El temps i l'experiència han afegit més informació sobre el tema i han demostrat
que, en molts casos, aquest límits no garanteixen la seguretat.

Durant la construcció de túnels urbans s'ha demostrat que en la deformació de
la superfície (sensiblement semblant a una corba de Gauss) s'apreciava que en
les construccions que es trobaven en una zona còncava es produïen uns efec-
tes diferents dels que es produïen en una de convexa. (Vegeu la figura 1.4.1).
Els edificis A, per a un mateix valor de la distorsió, solen presentar un nivell de
lesions molt superior als edificis B. Si ens hi fixem, veurem que en els edificis A,
se solapen, a la vegada, un quadre de tensions causat per l'assentament dife-
rencial i un altre de traccions en el sentit transversal. Mentre que en els edificis
B, l'assentament se sobreposa a un estat de compressions transversal. Per tant
en el cas A, les tensions principals de tracció seran molt superiors a les del B i
d'aquí ve el més gran nivell de lesions observat en el primer cas.
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Figura 1.4.1

A més a més, hem pogut observar comportaments de construccions fabricades
majoritàriament amb certs materials, que han sorprès per la seva incapacitat
d'adaptació a deformacions imposades. És el cas del bloc de morter o del bloc
de pastes escumades. Són materials que determinen parets molt rígides (so-
bretot si el lligant és un morter de pòrtland) que tenen una resistència a la tracció
quasi nul·la. En aquest casos el límits s'haurien de multiplicar, almenys, per dos.

Ateses aquestes experiències, la taula anterior es podria corregir així:

L/200 Límit de seguretat respecte de la fissuració i/o al bolcament d'estructures
dels tipus II i IV.

L/300 Començament de fissures en envans i parets d'estructures del tipus III, si
l'assentament és central.

L/600 Començament de fissures en envans i parets en estructures del tipus III,
si l'assentament és extrem.

L/500 Límit de seguretat respecte a la fissuració en estructures del tipus III, si
l'assentament és central.

L/1000 Límit de seguretat respecte a la fissuració en estructures de tipus III, si
l'assentament és extrem.

L/600 Límit de perill en estructures reticulades amb diagonals (tipus I).

Per a acabar aquest capítol caldria fer diverses precisions:

- La primera seria sobre la subjectivitat que hi ha sobre l'admissibilitat d'un cert
estat de fissuració de l'edifici. Les pràctiques constructives d'una certa zona, la
manera d'accedir a l'habitatge dels usuaris, les patologies constructives endè-
miques en una certa zona, el tarannà de la gent, poden determinar que hi hagi
llocs on s'acceptin nivells de danys que en d'altres farien plantejar innombrables
procediments jurídics.

- Caldria considerar que l'experiència dels túnels es referia a edificis antics, en
els quals les pastes estan molt fragilitzades pel pas del temps (i la carbonata-

A
B
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ció), amb molt poques possibilitats de recondicionament plàstic. En no valorar
aquesta circumstància, la seva extrapolació al comportament d'edificis de nova
planta (afectats per un dèficit inicial de fonaments) és més que discutible.

- En el millor dels casos (sòls homogenis), la precisió en el càlcul dels assenta-
ments és molt mediocre (com en la major part dels càlculs de deformacions
estructurals). És fàcil que els assentaments reals difereixin d'un 25 a un 50% en
relació als calculats.

- Si enlloc de produir-se la deformació d'una manera relativament lenta (com en
el cas d'un procés de consolidació, per exemple) es presenta de forma instantà-
nia (per col.lapse del sòl), el dibuix de les lesions serà pràcticament el mateix,
però en no poder-se desenvolupar recursos plàstics, les fractures apareixeran a
nivells més baixos de deformació. En aquests casos les anàlisis realitzades en
l'àmbit elàstic solen ser representatius.

- S'ha demostrat que tal com construïm els edificis (sense riostes a nivell de
fonaments) aquests són molt més propensos a presentar lesions importants si
els recorreguts són en sentit horitzontal que si es tracta d'assentaments purs. Si
el coronament d'una pantalla de contenció, tangent als fonaments d'un edifici
veí, presenta un cert desplaçament, el més probable és que en l'edifici suportat
es manifesti una esquerda única, vertical, del mateix ordre de magnitud que el
desplaçament de la pantalla.
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  1.5 Mesura i control de la velocitat de deformació

La informació sobre els increments de deformació, mesurats amb diversos pro-
cediments i utillatge, una vegada traslladats a gràfics deformació-temps, ens
serveixen per a determinar que:

1. Junt amb la inspecció visual de l'estat dels elements constructius, permeten
prendre mesures immediates si es creu que es poden produir situacions de risc.
Si coneixem la llargada del carregament d'un sostre sol·licitat a tracció, i sabem
el recorregut mensual que s'està produint en el seu sentit, ens serà molt fàcil
determinar el temps que manca perquè es presenti el descavalcament.

2. Juntament amb la forma de les lesions que s'han observat, el diagrama ajuda
a determinar la causa de la patologia. Si s'estima que es tracta d'un assenta-
ment, els sistemes de mesura han de mostrar que la component vertical de la
deformació és predominant.

3. En comparar les gràfiques de deformació-temps amb la corba de consolida-
ció es poden prendre decisions a mitjà i a llarg termini sobre la intervenció.

4. El contrast de l'evolució de les deformacions amb d'altres incidències, (tem-
peratura, pluviometria,..etc.) ens pot ajudar a determinar la causa última de la
patologia.

5. Determinar l'eficàcia de la intervenció.

Qualsevol mètode eficaç per a mesurar els increments de deformació, hauria de
basar-se a:

1. Permetre de determinar les deformacions en tres direccions de les esquerdes
més significatives, amb una precisió de l'ordre del 0,1 - 0,2 mm.

2. Permetre de determinar les deformacions generals de la construcció, amb
precisions de l'ordre del milímetre.

3. Enfront dels canvis de temperatura i d'humitat els sistemes de mesura (l'uti-
llatge) han presentat alteracions pròpies mínimes.

4. Han de permetre un seguiment continuat a fi que, en qualsevol moment, es
pugui palesar un increment de deformació inesperat que obligaria a prendre
mesures urgents.

5. Permetre d'enregistrar, de forma contínua, la variació de temperatura, d'hu-
mitat i, sobretot, de pluviometria.

Com a mètodes més utilitzats es poden citar:
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Mètodes Taquimètrics

Permeten de determinar: moviments de les arestes verticals. Desnivellaments
de les horitzontals arquitectòniques (balcons, impostes,..). Deformacions verti-
cals diferencials entre punts (a partir d'una referència en cada pilar, per exem-
ple).

En qualsevol cas, les estacions han de ser fixes, molt separades i que no pre-
sentin dubtes sobre la seva posada en estació. Els sistemes làser s'utilitzaran
amb importants avantatges.

Normalment aquest mètode no permet l'enregistrament continu; no permet com-
plir la quarta condició del paràgraf anterior.

Plomades fixes

Siguin gravitatòries o òptiques (inclinòmetres) permeten de mesurar els girs en
plans verticals dels elements més significatius.

Referències adherides sobre les lesions més significatives.

Aquest mètode és el més habitual per a enregistrar les deformacions, però cal
assenyalar que només és útil mentre no apareguin noves lesions. Per a fer
evident el que es vol dir es proposa el cas de la figura 1.5.1.

Figura 1.5.1  Seguiment amb testimonis d'un assentament a l'extrem d'una paret.

Estadi 1. Es col.loquen testimonis sobre Estadi 2. En aparèixer una nova esquerda, la
aquesta lesió lesió anterior es tanca i els testimonis o no es

mouen o, fins i tot poden saltar per
compressió.

Avui comptem amb diverses maneres d'aconseguir-ho:

- el clàssic testimoni de guix. Avui n'hi ha d'autoadherents que faciliten l'opera-
ció.

- el testimoni de vidre fixat amb un adhesiu rígid.

Per a poder testificar convenientment l'evolució, és important datar aquests tes-
timonis. El seguiment es pot basar tant en la substitució immediata cada vegada
que es trenquin (és un mètode molt subjectiu), com en la mesura periòdica de la
separació entre els llavis, una vegada presentada la fissura, per exemple amb
una lupa graduada.
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2

- un mètode interessant (però que no deixa residu sobre l'evolució) és el de
prendre mesures periòdiques sobre referències fixades a cada cantó de les
esquerdes més representatives, per exemple amb un nònius sobre claus per
impacte. (Vegeu la figura 1.5.2).

Figura 1.5.2

Les mesures preses se solen transportar sobre un gràfic deformació/temps en
què, per a més informació se solen representar les puntes més característiques
de temperatura, d'humitat i els fets pluviomètrics més remarcables. (Vegeu la
figura 1.5.3).

Figura 1.5.3

deformació en mm

temps en mesos

pluja de 100l/m2

En alguns casos, (com en els edificis del patrimoni arquitectònic), el seguiment
pot durar períodes molt llargs. Això s'ha de tenir en compte utilitzant sistemes de
mesura prou durables en l'ambient en què han de romandre i pot ser que en el
gràfic trobem algun avantatge en expressar els temps a escala logarítmica.
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Figura 1.5.4

deformació

corba teòrica c

corba corregida c’

temps

0,5t t

càrrega gràfica de posta en càrrega

temps

0,5t t

En els casos en què les anomalies s'han presentat a les primeres èpoques
podria ser interessant referir els temps al moment d'aplicació de les càrregues
(o al moment de realitzar l'excavació) i comparar el pendent de la corba de
consolidació amb el pendent de la corba obtinguda. (Figura 1.5.5.a).

La corba de consolidació teòrica sòl determinar-se en laboratori a partir del cri-
teri que tota la càrrega actua de manera instantània a partir del moment zero.
Això no és així; els pesos propis (que normalment són les accions més significa-
tives en els assentaments de les estructures d'edificació) es van aplicant poc a
poc durant la construcció, des d'un moment zero fins a un temps t en què s'aca-
ba la construcció.

Diversos autors (Sanglerat, entre ells) solen admetre que l'assentament mesu-
rat en el moment t és sensiblement igual a l'assentament produït per tota la
càrrega situada instantàniament en el moment zero i mesurada en el moment
0,5t.

Amb aquest supòsit es pot dibuixar la corba corregida C', en la figura 1.5.4, per
senzilla translació de la teòrica, C.

En la figura 1.5.5 a) i b), es presenten dos casos en què es compara la corba de
consolidació amb la mesurada sobre una lesió representativa. En el cas a), el
fenomen que s'observa s'ajusta a una consolidació del sòl sota càrrega i, per
tant, la causa podria ser una falla inicial dels fonaments per haver fonamentat
sobre un sòl massa tou; la b), en no coincidir les tangents de les dues corbes, es
pot pressuposar que hi ha d'altres components en la deformació.
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Figura 1.5.5a

deformació
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Corba de consolidació teòrica

Tram de corba llegida durant la inspecció

Figura 1.5.5b

deformació
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temps en anys

P. Períodes de pluges importants

El pendent general és molt superior al de la corba de consolidació en la mateixa
època. L'aigua és el fenomen que incideix amb més importància en l'evolució de
les deformacions.

Avui l'electrònica i la possibilitat de transmetre dades per telèfon han sofisticat
moltíssim el seguiment de dades. Des del seu despatx de Roma l'arquitecte
Massimo Rossi està fent un seguiment en temps real de les deformacions de la
cúpula de Loiola a base de palpadors posats sobre la mateixa cúpula. Potser cal
pensar que tampoc n'hi ha per tant.
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2. Segona part

EL SÒL
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Fins ara hem tractat la part més controlada de la qüestió, és a dir, la de la
resposta de l'estructura enfront d'una deformació diferencial imposada. Ara ens
queda la part més indeterminada, la més complexa, i hem de tractar de l'origen
d'aquesta deformació, d'un origen que sovint està vinculat a fenòmens naturals,
del qual només en podrem fer un resum de caire qualitatiu, o, fins i tot, degut a
fenòmens de gran abast, impossibles de valorar des de l'àmbit concret de l'actu-
ació.

A més de la consolidació sota càrrega, Sowers, va fer la següent llista de possi-
bles causes d'assentament:

- presència d'espais buits o de galeries superficials.
- erosió subterrània.
- lliscaments en el terreny.
- efectes de vibracions i impactes en sòls poc compactes.
- abaixament de la capa freàtica.
- retracció del sòl per dessecació.
- sistemes de contenció deformables.
- inflament de les argiles en presència d'aigua.
- acció del glaç.
- acció d'agents químics (en zones industrials).

Ja fa molts anys i abans de conèixer la llista de Sowers, a la vista de l'experièn-
cia aconseguida en les nostres contrades en treballs de consultoria, vaig elabo-
rar la següent llista:

1. Col·lapses

1.1. del sòl.
- punxament.
- ensulsiada de talusos.
- col.lapsabilitat per aigua.
- rentat.
- ensulsiada de coves subterrànies.

1.2. del sistema complex sòl-estructura.
- inestabilitat de construccions esveltes.

1.3. de les estructures.
- fallada de túnels.
- fallada d'excavacions immediates.
- ruptura estructural dels mateixos fonaments.

2. Deformacions lentes.

2.1. assentaments diferencials per consolidació.
- enfront de càrregues heterogènies.
- per sòls heterogenis.
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2.2. per incorporació d'humitat.
- canvis d'estat.
-sòls expansius (o retràctils).

2.3. degradació lenta dels materials dels fonaments.

En els capítols que segueixen s'intentarà explicar alguns d'aquests fenòmens
així com les singularitats que afecten el procés de diagnosi i d'intervenció.



39

  2.1 La consolidació

En introduir una certa càrrega en un sòl saturat, es posa en marxa un procés de
compressió d'aquest medi que el podríem caracteritzar per dos paràmetres: el
valor màxim de la deformació assolida, després que s'ha produït l'estabilització,
i el temps necessari per a arribar a aconseguir aquesta deformació.

L'efecte més representatiu del procés de posar en càrrega un medi porós satu-
rat és el de la necessària migració de l'aigua des de les zones més carregades
cap a les que ho són menys, (si no fos així no es podria reduir la mida dels porus
ja que l'aigua no és compressible, almenys comparativament), fins que s'arriba
a l'estabilització.

La velocitat amb què es produirà la migració (la deformació) depèn fonamental-
ment de la porositat connectada del sòl, és a dir de la seva permeabilitat.

A partir d'aquests aspectes Terzaghi i Frölich desenvolupen la teoria de la con-
solidació que, després de tants anys de ser aplicada, té un cert aval, però cal
reconèixer que presenta febleses evidents en dependre d'un paràmetre tan im-
precís com la permeabilitat. A més a més, en un sòl, difícilment arribarem a
conèixer amb detall l'efecte de les heterogeneïtats locals, la representativitat de
les mostres analitzades, la influència de les capes permeables llunyanes,...etc.
l'opinió de Terzaghi al respecte, fou clara: "és evident que els resultats dels
càlculs dels assentaments només seran suficientment aproximats si les hipòte-
sis fetes sobre les condicions hidràuliques de les vores corresponen a les que
realment hi ha in situ..."qualsevol veta contínua de sorra o de llim, existent en un
estrat d'argila, fa el paper d'una capa drenant i accelera la consolidació, mentre
que les llenties de perímetre tancat no fan cap efecte. Si els sondeigs demos-
tren que una capa d'argila té nivells de sorra, generalment és impossible saber
si aquests tenen continuïtat. En aquests casos la teoria de la consolidació no-
més pot servir per a determinar els límits superior i inferior de la velocitat d'as-
sentament. La velocitat real només es pot mesurar per mitjà de l'observació
directa".

Encara que més val anar a consultar el desenvolupament de la teoria de la
consolidació en un llibre de Mecànica del Sòl, pensem que no estaria malament
recordar aquí el seu començament i el seu final les hipòtesis de sortida i la
formulació i metodologia final aconseguida.

Com a hipòtesis fonamentals enumerem les següents:

- El sòl és homogeni i saturat.

- Els grans de sòl i l'aigua són incompressibles. Tot el recorregut s'aconsegueix
per la reducció del volum de porus vinculada al volum d'aigua eliminada (conso-
lidació primària); no es consideren assentaments per recondicionaments poste-
riors de l'estructura sòlida (consolidació secundària), encara que en certs sòls
poden ser importants.

- Tant la compressió del sòl com la migració de l'aigua es consideren unidirecci-
onals.
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- És aplicable la llei de Darcy en el moviment de l'aigua per el sistema de porus.

- En cada moment hi ha una relació lineal entre la tensió traspassada a l'esque-
let sòlid (pressió efectiva) i el volum de porus.

- L'increment de pressió en el gruix de l'estrat que consolida és constant o varia
linealment amb aquest gruix.

Com a conclusions, enumerem:

Al final del desenvolupament matemàtic es demostra que el grau de consolida-
ció U (tant per 1 de l'assentament final que s'ha d'assolir), en un moment t, és
funció d'un factor, que s'anomena factor de temps, Tv (que és adimensional).

U f Tv= ( )

Tv, val:

Tv
Cv
H

t=
2

·

En què Cv, denominat coeficient de consolidació, val:

Cv
k E

w

= ⋅ ’
γ

Les diverses variables corresponen als següents conceptes (i les unitats han de
ser homogènies).

k permeabilitat (cm/s)
E' mòdul edomètric (kg/cm²)
γw pes específic de l'aigua (kg/cm³)
H gruix de la capa a consolidar (o la meitat de la capa si hi ha simetria segons

un pla horitzontal) (cm)
t edat a què es vol saber el grau de consolidació (s)

El coeficient de consolidació, Cv, s'ha de determinar en laboratori i s'expressa
en cm²/s.

Com a orientació, s'esmenten els següents valors de Cv per a diverses argiles.

- Caolinites 4E-3 a 2E-3 cm²/s
- Ilites 2E-3 a 1E-3 cm²/s
- Montmorillonites 1E-3 a 2E-4 cm²/s
- Argiles sorrenques 1E-3 (aprox.)cm²/s

Segons la llei de distribució de l'increment de pressió en la capa (uniforme o
lineal) i segons la disposició de les capes drenants obtenim la sèrie de casos
diferents de la figura 2.1.1. Allà també es donen, de manera qualitativa, els re-
correguts de les funcions U=f(Tv).
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Figura 2.1.1. Diverses situacions de la capa a consolidar i la funció U=f(Tv) corresponent.

a b

c d

e f

capa que consolida

capa drenant sorra o superfície lliure
fons impermeable (roca)

diagrama de variació de la pressió en l’estrat que consolida

En els casos a), b), c) i d) s'utilitza la llei U=f(Tv) núm. 1
En el cas e) s'utilitza la llei U=f(Tv) núm. 2
En el cas f) s'utilitza la llei U=f(Tv) núm. 3

Tv

Per la funció núm. 1, Brich Hansen proposà la següent expressió algèbrica:
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Encara que aquesta només és vàlida si Tv < 0,5 i U ~ 0,8

Aquí, hem ajustat una equació de tercer grau (per la tècnica dels mínims qua-
drats) per a cadascuna de les tres corbes de la figura:

En la núm. 1
U = 0,51.Tv³ - 1,87.Tv² + 2,11.Tv + 0,129

En la núm. 2
U = 0,85.Tv³ - 2,70.Tv² + 2,38.Tv + 0,249

En la núm. 3
U = 0,37.Tv³ - 1,52.Tv² + 2,04.Tv

Exemple:

Es vol conèixer el grau de consolidació assolit al cap d'un any per un sòl de les
següents característiques:
k = 3,1E-9 cm/s
E' = 100 kg/cm²
H = 200 cm
γw = 1.E-3 kg/cm³
t = 1 any = 31,5E6 s

La situació de la capa consolidada és la b) de la figura 2.1.1

Tv
k E
H

t
w

= ⋅ ⋅’
2 γ

Tv
E E

E
= −

−
=3 1 9 100 31 5 6

200 1 3
0 244

2

, · · ,
· ·

,

U= ⋅ − ⋅ + ⋅ + =0 51 0 244 187 0 244 211 0 244 0129 0 543 2, , , , , , , ,

És a dir, després d'un any s'haurà assolit el 54% de l'assentament total teòric
(aprox.)

Per a calcular el valor de la deformació que es pot produir al final del procés es
recomana l'aplicació dels mètodes (elàstics, l'edòmetre,..) que es recullen en
els llibres de mecànica del sòl. Però cal advertir al lector que és necessari molt
criteri i una bona informació per a aplicar, en cada cas el mètode correcte. Per
exemple, cal recordar que el mètode basat en l'assaig edomètric només té sen-
tit en sòls fins saturats.

Ens hem extès en el tema de la consolidació per dos motius que resulten d'una
importància fonamental.

- Hem de ser capaços de dibuixar la corba de consolidació del nostre sòl per, en
comparar-la amb les gràfiques de deformació que obtenim amb el sistemes de
lectura, determinar si ens trobem davant d'un procés normal de consolidació
sota càrrega o si hi ha d'altres causes concomitants com la variació de humitat.
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- Si ens trobem davant d'un procés de consolidació per càrrega, hem de poder
determinar la quantitat de deformació que ja s'ha assolit en el moment actual.
Seria absurd plantejar-se un recalçament si trobem que ja s'ha produït el 85%
de l'assentament final, per exemple.
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  2.2 L’heterogeneïtat del sòl i/o de les càrregues

És clar que estem dedicant aquest llibre a l'estudi de les distorsions que causen
danys a l'estructura i que tenen com origen una deformació imposada a nivell
del sòl dels fonaments. Si la deformació, encara que gran, fos uniforme en tot el
pla de fonaments i es produís en tots els punts a la mateixa velocitat, a l'estruc-
tura no se li presentarien increments locals de tensió i no apareixeria cap lesió.
La distorsió sol tenir com a origen una component d'heterogeneïtat, sigui del sòl
sigui de les càrregues introduïdes. Encara que el sòl s'hagi definit com a homo-
geni, si els assentaments són considerables, es demostra que pràcticament
sempre, entre punts diversos de la construcció, s'enregistren diferències de de-
formació suficientment importants per a causar lesions. És per aquest motiu que
solen limitar-se les deformacions màximes, (tal com hem vist en el capítol 1.4),
però recordem que en casos excepcionals han existit grans deformacions sen-
se causar les lesions que els correspondrien (a Mèxic D.F., per exemple).

En principi, la causa més freqüent d'anomalies és el recolzament sobre sòls
diversos, de distinta compressibilitat, normalment per defectes en la informació
geotècnica (nul·la o insuficient, o massa econòmica). En un cas límit, ni la llosa
de fonaments pot resoldre prou bé la situació, ja que poden bascular d'una ma-
nera generalitzada o trencar-se per flexió. (Vegeu la figura 2.2.1. a i b).

Es poden presentar lesions considerables en edificis recolzats en sòls relativa-
ment durs, en què certs afloraments rocosos determinen punts d'assentament
nul. (Vegeu la figura 2.2.1.c).

Figura 2.2.1.a

Deformable

Rígid
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Figura 2.2.1.b

Deformable

Rígid

Figura 2.2.1.c

argila

roca

roca

Aquesta situació determina que tot i que el conjunt és competent per a resistir
les càrregues, s'hagin d'utilitzar fonaments profunds per a recolzar-los tots ells
en un substrat homogeni.

Quan es tracta d'aquest tema no es poden deixar de banda les deformacions
diferencials que es poden produir per la distinta compressibilitat dels elements
de fonamentació. Durant molts anys s'havia opinat que el Palau Nacional de
Montjuïc tenia un problema endèmic de fonaments més o menys relacionat amb
la demostrada inestabilitat de les argiles terciàries d'aquesta muntanya. Doncs
bé, amb els treballs que s'han realitzat recentment perquè sigui adequada la
seu del MNAC, s'ha pogut observar que, a la seva època, es va tenir una cura
escrupolosa de recolzar tots el fonaments sobre els gresos de fons, traspassant
els rebliments, les capes d'argila, i les capes intermèdies primes de gresos. El
que passà fou que, en haver pres com a solar una antiga pedrera, els pous dels
fonaments van resultar d'una fondària molt diversa. Hi ha pous de 35 m. al
costat d'altres de 5 o 6 m. o fins i tot n'hi ha de perfectament superficials. Aquests
pous construïts amb pedra i calç tenien deformacions pròpies, de caire geolò-
gic, suficients i sobrades per a poder causar les anomalies endèmiques que
presentà el monument.
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Un altre cas a comentar podria ser el dels grans complexos medievals que, de
sempre, han mostrat comportaments estranys. La causa s'ha trobat en uns fo-
naments amb els carreus mal organitzats embolcallats d'un morter fet amb una
calç aèria d'una qualitat deplorable i que, en romandre colgats des de la seva
primera època, no havien arribat a carbonatar-se mai.

Un aspecte poc conegut des d'un punt de vista tècnic, però que hem pogut
constatar que és origen d'anomalies, és el de la utilització com a pla de fona-
ments un horitzó heterogeni constituït per alternances de sòls argilosos i granu-
lars que, encara que tinguin prestacions semblants (capacitat portant, assenta-
ment final,..). La distinta velocitat de consolidació pot causar deformacions dife-
rencials temporals i lesions de mides variables en el temps (fins i tot ruptures en
X, sense que hi hagi hagut cap terratrèmol) inexplicables si no es considera
aquesta circumstància.

D'ençà que Boussinesq va fer la seva aplicació dels principis de l'elasticitat a un
semiespai elàstic carregat puntualment i aquesta experiència s'amplià a una
càrrega superficial, s'establí que els punts d'igual component vertical de les ten-
sions s'organitzaven en forma de bulbs de tensions, i que el volum de sòl afectat
per aquests bulbs era funció de la superfície de càrrega (mides i forma). (Vegeu
la figura 2.2.2).

Figura 2.2.2

Aquesta circumstància desmunta moltes de les intuïcions adquirides pels tèc-
nics en càlcul estructural, des d'on surten les extrapolacions més perilloses en
dimensionar els fonaments, i que solen ser l'origen d'errors considerables.

Si en el càlcul estructural, la deformació causada per un esforç de compressió
en un material homogeni és directament proporcional a l'esforç, a la llargada de
la peça i inversament proporcional al mòdul de deformació del material,

d
l

E
= σ ·

En el càlcul dels assentaments, la deformació és funció, de:
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E
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on:
s és l'assentament
σ' és la tensió vertical, variable amb la fondària, representada aquí per un valor

mitjà d'aquesta tensió, per exemple.
l' és el gruix de sòl comprimit. És variable i és funció de la superfície de càrrega.
E' és el mòdul de deformació del sòl en l'interval de tensions en què es treballa.

En el càlcul estructural, si la deformació fos inadmissible n'hi hauria prou de
reduir la tensió, és a dir d'augmentar la secció. La deformació seria inversament
proporcional a l'increment de secció.

Si volíem aplicar aquest mateix criteri als sòls, faríem un error considerable. En
cas que l'assentament d'una sabata fos excessiu i es volgués corregir amb un
augment de la seva superfície, aconseguiríem reduir el nivell de tensions però a
la vegada augmentaríem el volum de sòl comprimit. És a dir estaríem actuant
sobre σ' i sobre l' en sentits que tendeixen a compensar-se amb una eficàcia
final molt baixa.

En el cas concret de fonaments correguts, augmentar l'amplada no comporta
pràcticament cap avantatge. En el cas de fonaments aïllats, de planta quadra-
da, un augment de la secció fent-la doble, que implicaria una esperança de
reduir les deformacions a la meitat, només permet d'aconseguir una reducció
pròxima a 1/3. Com més allargassat és el fonament menor és l'eficàcia en la
reducció de pressions.

Aquestes consideracions ens porten a tractar el tema següent: el de l'heteroge-
neïtat de càrregues. Uns fonaments resolts per elements aïllats que transmeten
càrregues molt diferents i amb formes molt diverses (sabates quadrades en el
centre de l'edifici i en faixa a les vores), encara que tots els elements transmetin
la mateixa pressió, poden comportar deformacions molt diverses entre punts
d'aquesta fonamentació i crear un quadre de patologies per deformació diferen-
cial.

Si un fonament corregut ha de traslladar el doble de càrrega que un altre d'im-
mediat, i si els dos fonaments es dimensionen perquè les pressions de contacte
siguin les mateixes, la seva amplada haurà de ser el doble i el seu assentament
també ho serà (es dedueix directament del que s'ha dit abans).

Que un assentament sigui el doble que l'altre pot no comportar cap mena de
problema si ambdós recorreguts són prou petits. Quan pot ser un problema és
quan la deformabilitat del sòl és alta (el valor de E' és baix).

En sòls relativament tous i mitjans es podrien esperar certes lesions d'assenta-
ment si l'edifici té formes molt irregulars. Com podria ser en el cas d'un hotel en
què estan maclats la torre de dormitoris i els baixos de sales i serveis. Aquestes
lesions evolucionarien fins que es consumís el temps de consolidació. Els sòls
de prop de la Mediterrània tenen un temps de consolidació que difícilment pas-
sa dels 2 o 3 anys. Per tant, des del moment en què es presenta el problema
(quan les deformacions ja són suficients per haver depassat el límit de resistèn-
cia dels tancaments), mentre es fa el seguiment de les deformacions, es reuneix
informació sobre el sòl i fins que es dictamina la causa, és molt probable que el
sòl ja s'hagi estabilitzat sota la càrrega transmesa i només calgui arranjar les
lesions dels tancaments que s'hagin malmès.
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  2.3 La variació de la humitat

Encara que la consolidació sigui el tema més teoritzat, no hi ha dubte que en els
nostres indrets l'assumpte més vinculat a les patologies per deformació és la
variació de la humitat del sòl. Les patologies aparegudes a llarg termini solen
ser originades per alguna d'aquest tronc comú.

- Els sòls expansius (i retràctils, evidentment)
- Els sòls col.lapsables per aigua.
- Els sòls de baixos límits.
- Els sòls dispersius.
- Altres.

Els sòls expansius

Les argiles expansives, pels problemes que han donat i la dificultat de resol-
dre'ls, mereixen un capítol a part en tots els llibres de Mecànica del Sòl. En
principi, aquí a Catalunya, es tracta de sòls terciaris, de coloracions diverses
(des del gris fins a blaus i verds), durs en sec, amb límits relativament alts i que
en èpoques seques es presenten fortament aclivellats fins a fondàries que
oscil.len entre 2 i 3 m.

En plantar un edifici sobre aquests sòls se'ls canvia el règim hidràulic de caire
estacional. D'aquest canvi en resulten distorsions a les vores de les construcci-
ons que solen comportar esquerdes importants, sobretot a les cantonades.

La millor manera d'explicar la causa de les deformacions i lesions la trobem en
la figura 2.3.1, a), treta del llibre ja esmentat: Geotecnia y Cimientos.

En situar un edifici sobre el sòl, s'altera l'evaporació i se sol enregistrar un incre-
ment d'humitat. Per altra banda, el sòl exterior va seguint els seus cicles estaci-
onals humitat-sequera. Veient les superposicions de gràfiques de deformació
de les superfícies exterior i interior es palesa que després d'un o dos cicles
naturals les distorsions dins-fora són especialment grans.

Les patologies serien del tipus grafiat a la figura 2.3.1 b).

Figura 2.3.1
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temps

retracció

a) b)

to. data de construcció de l'edifici g1. gràfica de variació de la superfície lliure
s. màxima deformació dins-fora g2. gràfica de variació de la superfície coberta

s

to

g2

g1
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Si l'edifici es construís en època seca (figura 2.3.2 a), el sòl interior, quan ve
l'època humida, no participa de l'increment general d'humitat. Llavors es produ-
eix una gran deformació diferencial ja en el primer hivern. Les lesions serien les
de la figura 2.3.2.b).

Figura 2.3.2

inflor

temps

retracció

a) b)

En aquests sòls, les plantes que necessiten una quantitat considerable d'aigua
de reg o que necessiten un gran volum d'aigua en les èpoques de màxima
vivacitat (gespes, pollancres), poden causar la destrucció de la construcció i
s'han d'eliminar immediatament.

El mètode d'identificar els sòls expansius més extès és el de Lambe. El sòl es
compacta (per tant no és inalterat), se situa dins d'una espècie d'edòmetre, se li
incorpora aigua i es mesura la pressió necessària per a mantenir el seu volum
inicial. D'aquesta pressió se'n dedueix que un criteri de tipus qualitatiu sobre el
canvi potencial de volum, sigui NO CRÍTIC, MARGINAL, CRÍTIC I MOLT CRÍ-
TIC. Els nostres sòls difícilment depassen la qualificació de crític, però això és
més que suficient per a trencar un edifici de poques plantes, amb els fonaments
sense travar. Tot i que tenen una certa relació, la pressió d'expansió (se'n diu
índex d'expansivitat) no s'ha d'entendre com si fos igual a la pressió d'alçament
que suportarà la construcció acabada.

A la nostra zona les argiles expansives molt difícilment causen empentes contra
els fonaments. Si apareixen desplaçaments horitzontals tots ells solen ser en el
mateix sentit. En realitat, són lliscaments sobre principis d'estratificació amb un
cert pendent (a la zona de Vilafranca) o clares inestabilitats de vessants que
involucren tot un conjunt, com és el cas d'algunes zones de Bellaterra, pròximes
a la Universitat.

Sòls col·lapsables

Hi ha sòls naturals, normalment d'origen eòlic, que en dispositar-se en sec, han
anat formant una estructura prou resistent, però certament inestable quan s'in-
corpora aigua. La importància del fenomen ve de l'extensió del territori que abasta.
Els loess van des de la plana Austro-hongaresa fins a la Xina, molt lluny de
nosaltres. Bé, doncs, la fracció llimosa del Barcelonès participa d'aquest proble-
ma; els sòls naturals són molt, poc, o gens col·lapsables, però ho són, i de
manera extrema, els rebliments fets amb aquest material, per molt ben compac-
tats que estiguin.

El fenomen de la col.lapsabilitat es mostra en la figura 2.3.3.

s

to



50

Figura 2.3.3

Sembla que, aquesta reordenació de partícules (que fa augmentar la densitat,
reduir el volum i que, per tant, motiva un recorregut vertical de la superfície) és
fruit d'un cert greixament dels contactes.

Es tracta d'una deformació a càrrega constant quan s'incorpora aigua.

De fet, la col·lapsabilitat del sòl es palesa amb proves de càrrega per placa o
amb assaigs amb l'edòmetre, amb gràfics tensió deformació com el de la figura
2.3.4.

Figura 2.3.4

S

t

incorporació d’aigua

(a càrrega constant)

De fonamentar en sòls com aquests s'hauria de prendre una cura especial so-
bre les possibles fuites d'aigua a llarg termini. De fet, els grans problemes d'as-
sentaments en edificis antics (quan no hi pot haver cap problema de consolida-
ció degut al temps que ha passat des de la seva construcció) solen tenir aquest
origen, ja que tot edifici, en un moment o altre, està sotmès al trauma de la
ruptura d'una conducció d'aigua a pressió o a eventuals pèrdues endèmiques
en els claveguerons.

Pel que es refereix a la presència de patologies per assentament en construcci-
ons antigues, cal assenyalar una altra circumstància, que també depèn de la
humitat, que es combina amb l'anterior i proporciona, sovint, un quadre encara
més espectacular. Els sòls intermedis, com aquests, solen tenir uns límits rela-
tivament baixos (em refereixo als límits d'Atterberg), i si considerem que, per

+ H2O
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altra banda, són força permeables, és fàcil col.legir que una incorporació d'ai-
gua afavoreix un canvi d'estat (amb humitat de l'ordre del 20 al 25%, ja funcio-
nen com a plàstics) i els assentaments, llavors, són causa de la ruptura de les
capes més pròximes al fonament.

Sòls dispersius i matrius salines solubles

Hi ha territoris, fonamentalment granulars, que en èpoques llunyanes van ser
inundats per aigües que portaven en suspensió certs tipus de sòls fins o de sals
dissoltes. En evaporar-se l'aigua, els elements dissolts o en suspensió entraren
a formar part del sòl com un farcit que emplenava els espais buits, com si fos
una matriu lligant. El sòl resultant, una vegada dessecat, se'ns presenta quasi
com una bretxa, dur, fortament cohesiu amb característiques portants de roca.

Un nou període humit pot causar la dispersió o la redissolució d'aquesta matriu,
i deixar els grans solts un altre vegada,... i el sòl, mancat de cohesió, pot fallar
sota càrrega.

Notarem que un sòl o una matriu és dispersiu quan si en submergim uns 2
grams, amb la seva humitat natural, en 125 cc. d'aigua destil.lada, es dispersa
totalment abans de 20 o 30 s.

A la figura 2.3.5 s'il.lustra el concepte amb un esquema.

Figura 2.3.5

Hi ha tantes situacions sòl + aigua = patologia que al final hem optat per obrir un
calaix de sastre per enquibir-hi tots aquells fenòmens de caire quasi puntual que
hem pogut observar i que no són fàcils d'ajustar a una classificació de més
abast. Esmentarem:

El rentat de sòls

En sòls granulars, si resten sotmesos a una forta circulació d'aigua (a causa
d'un bombeig enèrgic, per exemple) és molt freqüent que la fracció més fina
sigui arrossegada. L'estructura dels grans més grossos queda oberta i, sota
pressió, ha de cercar una nova posició d'equilibri, i es presenta un assentament
de gran abast. De fet, i segons com, es podria provocar un col.lapse del sistema
sòl-estructura (arena de miga de Madrid).

+ H2O
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Les dolines de l'Aragó

El substrat guixós de l'Aragó (a les conques del Gàllego i de l'Aragón) és capaç
de formar coves de dissolució. Aquestes coves es poden col·lapsar si en edificar
reben un increment de càrrega a la superfície.

Es presenta un cas especialment curiós quan aquestes dolines són suportades
per una subpressió d'aigua. El col·lapse pot presentar-se en abaixar-se el nivell
freàtic a causa d'un bombeig pròxim. (Vegeu la figura 2.3.6).

Figura 2.3.6

Un fenomen semblant es pot produir en roques calcàries karstificades (com les
del Garraf). La roca (a més de tenir coves) es pot presentar com una espècie de
pasta de full estratificada horitzontalment, en què les làmines, sota càrrega, es
van col.lapsant progressivament i determinen moviments estranys en l'edifici.
Moviments impensables si es considera que el fonament s'ha fet sobre roca. La
utilització d'explosius en una pedrera pròxima pot ser el desencadenant instan-
tani d'aquestes lesions.

La consolidació per rebaixament del nivell freàtic

Sabem que, en sòls submergits, una part del pes no actua sobre l'esquelet sòlid
per causa de la flotabilitat. Si en aquestes circumstàncies es realitza un potent
bombeig que implica un rebaixament important del nivell freàtic, una fracció
considerable de sòl deixarà d'estar suportada per la pressió d'Arquimedes i ac-
tuarà sobre els estrats inferiors. Es posarà en marxa un procés de consolidació
que pot determinar assentaments de la superfície molt considerables. Aquesta
situació és típica en la construcció de grans excavacions (túnels de metro, so-
terranis,...) en zones de delta.

N.F.

N.F.
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  2.4 La durabilitat dels materials i dels sistemes de fer fonaments

La capacitat que té el formigó d'emplenar perfectament un motlle el fa idoni per
a ser abocat en una excavació i resoldre així un element de fonaments. En cas
d'haver de resistir esforços de tracció (riostes) o de flexió (totes les solucions
primes) aquest material, inicialment fluid, permet de ser armat.

Encara que no sabem d'on ve la nefasta pràctica, és cert que els formigons dels
fonaments són els pitjors de tota l'obra. Són els de menors prestacions dels
definits en la memòria i en els plànols dels projectes actuals. La justificació es
podria trobar en els nivells baixos d'esforços que, freqüentment, han d'assolir, ja
que la seva forma és definida més aviat per aspectes constructius que no en
funció de les sol.licitacions que hauran de resistir, però sovint la forma també és
obligada pel sistema d'execució.

Un piló CPI-8 (segons la Norma Tecnològica) no pot ser construït si no és a base
d'un formigó de consistència fluida. Però hem de reconèixer que en els fona-
ments emprem formigons perfectament prescrits en la norma EH, ja que els
formigons fluids no han de ser utilitzats en elements estructurals.

Aquests formigons, amb grans excessos d'aigua, en endurir-se tenen una pèr-
dua considerable de pes (si no es troben en un medi saturat). Això provoca una
porositat oberta i connectada important, que fa que la pasta sigui especialment
sensible a la penetració d'aigües carregades de sals.

També és habitual que les estructures dels fonaments incompleixin prescripci-
ons sobre la quantia, diàmetre dels acers, disposició d'armadures., etc. (tan
estrictament seguides en les estructures aèries), que predisposen a descontrols
en aspectes tan importants per a la durada com és el de la fissuració.

Aquesta barreja de formigó porós i fissurat, de ciment pòrtland i d'armadura, és
molt possible que romangui en un medi, potser, el més agressiu que ens podem
imaginar, ja que hi pot haver de tot, des d'un sòl natural normal carregat de
sulfats a un sòl residual utilitzat com a abocador per una indústria química.

És per això que dins el catàleg de possibles fallades que es poden produir en els
fonaments, inevitablement haurem de considerar les possibles manques de
durabilitat.

De totes maneres hem de dir que hi ha un important grau de desacord entre les
intuïcions expressades fins ara i la realitat; bé perquè no es veuen, o bé perquè
no hi són. A les nostres contrades, no són freqüents les patologies que tenen
aquesta causa.

Si no fos perquè hem vist alguns fonaments fets amb granulat de pirites amb
principis de destrucció, i per la intuïció que hi ha d'haver moltes sabates en estat
precari, ja que en molts casos hem vist col·locar l'armadura directament sobre el
sòl humit, mai no m'hauria passat pel cap d'escriure aquest capítol.

Tot el que segueix té un nivell d'exposició molt més ample en la Guia de Durabi-
litat de Formigó del C.E.B.
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Podríem separar les causes intrínseques, les que tenen com a punt de partida
un cert defecte en els components del formigó de les extrínseques, les que li
vindran de l'entorn, que normalment tenen l'aigua com a vehicle.

De les intrínseques només considerarem el cas en què els granulats són inade-
quats:

- el fonaments fets amb àrids que contenen pirites.
- els àrids amb nòduls de sílice amorfa.

En ambdós casos es presenta la fissuració múltiple de la massa, des de l'exte-
rior cap a l'interior en el cas de les pirites, amb variacions dimensionals conside-
rables.

A la comarca del Maresme és on hi ha una probabilitat superior de trobar aques-
ta causa, amb una freqüència més gran a les localitats que van de Lloret a
Vilassar de Mar (però s'han enregistrat casos puntuals, fins i tot, al nucli urbà de
Barcelona).

Perquè es presenti la reacció de la sílice amorfa és necessària que una quanti-
tat important d'àlcalis es trobin en el ciment, en els granulats o, que vinguin de
l'entorn, sempre en presència d'aigua.

Les extrínseques, tenen com a origen substàncies que es troben en l'entorn i
que són transportades per l'aigua a l'interior de l'element:

La Guia exemplifica les substàncies més comunes que es poden trobar en l'ai-
gua:

- Diòxid de Carbó (carbonatació).
- Oxigen (corrosió).
- Clorurs (corrosió).
- Àcids (destrucció del ciment i corrosió)
- Sulfats (reaccions expansives amb el ciment).
- Àlcalis (reaccions expansives amb alguns àrids).
- Matèries orgàniques (processos biològics).

Comentarem quins són els que es poden presentar amb més freqüència en els
sòls.

Els àcids, que en el nostre cas poden venir d'un sòl industrial utilitzat abusiva-
ment com a abocador, causen la conversió de tots els compostos càlcics en sals
de l'àcid que provoca la destrucció de tota l'estructura de porus. Els danys nor-
malment estan relacionats amb la solubilitat d'aquesta sal. Les pitjors són les de
l'àcid sulfúric (que precipita en sulfats i genera un altre tipus d'atac), les del nítric
i les del clorhídric. Les aigües blanes tenen el mateix efecte de dissolució que
els compostos càlcics.

L'atac per sulfats és un dels més característics dels sòls, (si hi ha sulfats i també
aigua). En aquest cas, l'atac és selectiu; la reacció química de l'ion sulfat, que
es produeix amb el component aluminat, és expansiva i rebenta el pòrtland en-
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durit. La fissuració és irregular, fa augmentar la permeabilitat de la pasta i afavo-
reix la desintegració completa.

La vegetació i els microorganismes poden causar degradacions de tipus mecà-
nic però, en el nostre cas, el més característic és l'atac biològic per causa de
pèrdues a les xarxes de clavegueram: En condicions anaeròbies, el sulfur d'hi-
drogen (que aïlladament no és especialment agressiu per al formigó) pot ser
format a partir de sulfats i proteïnes. Per acció bacteriològica aquest sulfur, es
pot oxidar i formar àcid sulfúric.

La corrosió de les armadures sol presentar-se puntualment a les zones on hi ha
alternança d'humitat amb sequedat. Cal recordar que si els porus estan satu-
rats, la carbonatació del formigó és molt lenta, (a més a més l'aigua té una
concentració d'oxigen molt baixa). Tot i així, en zones submergides en aigües de
mar, en el cas de formigons molt porosos s'han observat grans corrosions.

A la figura 2.4.1, s'ha transportat un esquema de la Guia esmentada, que resu-
meix molt bé els possibles deterioraments en distintes zones d'un element de
fonaments en un ambient marí (humitat salina).

Figura 2.4.1  Deteriorament d'estructures de formigó en aigua de mar

Formigó

Armadura

Fissuració deguda a
corrosió de l’acer

Fissuració deguda als
processos de gel-desgel

Procés físic d’abrasió degut
a l’acció de les ones, de la sorra,
de la grava i del gel flotant

Descomposició química
del ciment hidratat

Model d’atac químic:
1. Atac del CO2

2. Atac de l’ion Mg+
3. Atac dels sulfats

Zona atmosfèrica

Marea alta

Zona d’oscil.lació
de les marees

Marea baixa

Zona submergida
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  2.5 Els col·lapses

L'espectacularitat d'aquestes fallades, en el seu dia van determinar el desenvo-
lupament de les teories (i dels sistemes de càlcul associats) que més han tingut
a veure amb la construcció d'un corpus doctrinal denominat Mecànica de Sòls.

La determinació de la capacitat portant d'un sistema fonament-sòl es basa en el
doble concepte:

- pressions que no produeixen, en servei, deformacions inacceptables a l'es-
tructura.

- pressions que tenen una seguretat mínima (normalment de 3) respecte a la
ruptura, al punxament del sòl.

..., i determinació de la seguretat a la ruptura de talussos per mitjà de molt
diversos mètodes, que es poden consultar en els textos especialitzats.

Aquí només es voldria fer un repàs d'aquells aspectes que intervenen d'una
manera més important en l'equilibri, en el moment de la ruptura; aspectes que
cal conèixer, sigui per a entendre millor un possible desequilibri que ha s'ha
produït, sigui perquè amb el nostre furor investigador, en el moment d'intentar
aconseguir dades, no sapiguem per què una patologia per consolidació es con-
verteix en una patologia per col·lapse.

L'equilibri d'un fonament immediatament abans de la ruptura del sòl, ha estat
modelitzada per en Terzaghi, tal com es veu a la figura 2.5.1

Figura 2.5.1

D

Fallada

a) b)

Es forma una falca de sòl, F, que queda solidària amb el fons del fonament.
Aquesta falca empeny el sòl amb un règim d'empenta passiva, E. Aquesta em-
penta vol causar la ruptura del sòl, lliscant sobre la superfície S a tallant. Al
lliscament sobre aquesta superfície s'hi oposa:

- La resistència a l'esforç tallant del sòl C. (també se'n diu cohesió)

- La fricció, què és funció d'una constant del sòl (l'angle de fricció, ϕ) i dels pesos
que graviten en cada punt de la corba.

- El pes que actua sobre el pla de fonaments a causa de la fondària D, assolida,
val γ.D (en què γ és la densitat del sòl).

Fallida

N

D

F

E S

γ · 
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Si, tal com hem dit, ens trobem en el moment immediatament anterior a la rup-
tura, qualsevol modificació que faci reduir C, ϕ o D desequilibrarà el conjunt. El
sòl plastificat eclosionarà a l'exterior i es produirà la penetració i el basculament
del fonament (figura 2.5.1.b).

Analitzem les causes possibles d'aquestes modificacions.

1. La cohesió és una resistència que s'ha demostrat molt sensible a la presència
d'aigua. Si s'inunda el terreny, la cohesió esdevé pràcticament nul·la.

2. La fricció no presenta variacions sensibles amb la humitat (com a màxim
l'angle de fricció es pot reduir 1 o 2 graus), però sí que hi pot haver una modifi-
cació important en els pesos, ja que:

- es pot reduir la fondària D, amb una excavació.
- per causa de la flotabilitat que es genera en inundar el sòl.

3. El pes γ.D, que hem vist que impedeix l'eclosió del sòl plastificat cap a l'exte-
rior, es reduirà si excavem aquest gruix de sòl, que no és tant inactiu com sem-
bla.

Després d'aquesta petita anàlisi, es palesa que les causes d'un col·lapse a càr-
rega constant depenen fonamentalment de L'AIGUA i del REVESTIMENT del
pla de fonaments. Ambdós aspectes poden ser afectats per la intervenció. Els
excessos d'aigua els podem provocar, tant per l'aigua de sondeig com per la de
perforació d'uns micropilons, per exemple. La fallada per la segona causa es
pot desencadenar quan amb tota la bona fe del món s'intenta arribar, per mitjà
de pous excavats, al pla de fonaments per veure que hi passa.

És possible una altra causa greu de col·lapse és possible quan l'edifici està
involucrat en les deformacions i, eventualment, amb la fallida d'un talús amb
una seguretat baixa. Plantejarem la qüestió d'una manera semblant al cas ante-
rior.

L'equilibri d'un talús, immediatament abans de la ruptura, se sol modelitzar com
en la figura 2.5.2.
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Figura 2.5.2

Equació d'equilibri

( )W S D W D C AB R Q d DS S i i fi i fi+ = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅∑

La ruptura es presenta segons una superfície preferent (se sol considerar cilín-
drica) que resisteix a fricció i a tallant el desequilibri existent entre els moments:

(Ws + S)·Ds    i el    Wi·Di

El moment que genera el tallant és fàcilment calculable, val:

C · AB · R

El moment de fricció sobre la corba AB , és més complex, ja que varia de direc-
ció i d'intensitat punt a punt. Es podria idealitzar per mitjà de l'expressió:

ΣQfi · di · Dfi

L'equació d'equilibri podria ser com aquesta:

(Ws + S)·Ds = Wi·D+ + C·AB ·R +  ΣQfi·di·Dfi

Es pot considerar que la igualtat es destrueix quan:

Augmenten:
S Quan es fa un rebliment o una construcció a la part superior del massís.
Ws quan s'inunda el massís, per exemple.

O
Dfi

R

A

di

Qfi

Ds Di

Wi B

S

C
(Ws + St)

ϕ

C
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Es redueix:
Wi si s'excava el peu del talús.
C quan s'inunda el talús, tal com hem vist abans.

la fricció. Com abans, l'angle ϕ, de fregament no es modifica amb l'aigua,
però si els pesos per causa de la flotabilitat.

Si a més, considerem que l'aigua que s'acumula a la part de dalt del talús impor-
ta, per la seva tendència a desplaçar-se en el sentit de la gravetat (creant fonts
al peu del talús) una considerable pressió de circulació, caldrà acceptar que els
talussos es col·lapsen, finalment, quan plou.

En aquests casos, pot ser que encertem en la diagnosi (que no és fàcil, ja que el
fenomen es presenta a una escala tan superior a la de l'observació que podria ni
ser intuïda) però el que serà molt més difícil és proposar una intervenció que en
garanteixi la seva estabilitat.

Moltes d'aquestes patologies per moviments de gran abast tenen un origen comú.
La manca d'informació que tenen els Municipis sobre el seu Solar o que és el
mateix, la pràctica tan desencertada de planificar (urbanísticament) al marge de
la realitat geològica. El fet és que una vegada s'ha atribuït una certa edificabilitat
a un solar no hi ha força humana capaç d'evitar que s'hi construeixi.

Al fil d'aquest problema s'han pogut observar urbanitzacions senceres planta-
des sobre sòls que participen d'aquests moviments endèmics de vessants (a
Cerdanyola, a la Palma de Cervelló, a l'Estartit...per exemple, i petits xalets que
intenten aguantar-se a mig pendent a base de murs pantalla ancorats, amb
grans fractures al sòl i a l'edifici, que palesen la relativa ineficàcia de la gran obra
d'enginyeria.

L'únic municipi que coneixem que va assumir el seu problema ha estat el Papiol
(el d'un poble muntat sobre una vessant desestabilitzada per l'aigua i per exca-
vacions en el seu peu) ho ha fet a base de tenir un control absolut sobre els
mètodes de fer fonaments i a emprar un seriós mapa de risc elaborat amb cura
pel Servei Geològic de la Generalitat. Cal retre aquí un cert homenatge al con-
sistori que ho ha aconseguit.
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3. Tercera part

CONCLUSIONS DES-
PRÉS DE LES DUES
PRIMERES PARTS.
LA DIAGNOSI
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Després de l'anàlisi de la resposta de l'edifici i després de fer un repàs de les
singularitats del sòl que poden causar anomalies a les estructures d'edificació,
sembla lògic fer-ne una síntesi final dirigida a:

- la diagnosi.
- preparar els criteris fonamentals que guiaran la intervenció.

Com hem fet sovint, considerarem un cert paral·lelisme amb les estructures.
Les patologies estructurals que es manifesten en fissures i deformacions, po-
den ser justificades a partir de la determinació de les característiques dels mate-
rials, de l'anàlisi de la qualitat de l'execució i de l'aplicació d'algun model numè-
ric. En els temes de sòls no sol ser possible l'aplicació de mètodes tan canònics
i lineals. Els materials són molt més difícils de definir, els mètodes numèrics
solen tenir poca representativitat (o, senzillament, són inexistents), però,en can-
vi, hi ha un avantatge, l'element està en càrrega pràcticament sempre, la infor-
mació de com es comporta la podem llegir en temps real. La llei deformació-
temps es troba allà i no cal fer proves de càrrega.

Molt sovint, per a determinar les causes que han produït una certa patologia
difícilment poden fer quadrar els següents aspectes:

- La forma de les lesions. Convenientment grafiades per a tenir una representa-
ció estereogràfica del conjunt.

- La informació aconseguida del sòl. Definició geològica de la contrada. Estabi-
litat de conjunt. Seccions representatives del subsòl. Una bona definició de les
característiques dels materials (estàndards, límits, densitats, resistències,..).
Assaigs de consolidació, d'expansivitat,... De fet és molt difícil fer-ne un llistat
exhaustiu, en part perquè la mateixa prospecció s'encarrega de generar idees
per a prosseguir i en part perquè l'experiència del tècnic li farà demanar en cada
cas, en funció de la forma de les lesions, informacions diferents.

- L'evolució de les deformacions. Ja hem esmentat abans com el pendent de la
corba de deformacions reals, referida a la corba teòrica de consolidació, ens pot
subministrar dades sobre l'origen de les lesions i sobre la necessitat de recalçar
o no.

Recalçar és una operació difícil i traumàtica. El sòl es descomprimeix en exca-
var-lo, se li incorpora humitat i, a més, perquè entri en càrrega el nou fonament
ha de produir-se una nova deformació de l'edifici i, per si fos poc, correm un risc
considerable d'equivocar-nos. Abans de tirar endavant una operació d'aquest
tipus, s'ha d'estar plenament segur de dues coses:

- Que l'operació és absolutament necessària i que la qüestió no pot ser resolta
per mitjà de cap altre tipus d'actuació (treure humitat, per exemple) o, senzilla-
ment, que no té solució.

- Que coneixem prou bé la direcció de la deformació.

... i ambdues coses les hem de deduir de la informació elaborada.
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Si quadrar  la informació ens condueix a la conclusió que la causa fonamental
és l'aigua, ens apareix un immens ventall d'operacions a realitzar per a resoldre-
ho, abans de posar en marxa un procés de recalçament.

Si l'aigua ve del mateix edifici:

- revisar i reparar les conduccions d'aigua de servei i de drenatge.

- conduir l'aigua de les cobertes, si és que aboquen lliurement al solar.

- pavimentar les vores de l'edificació.

- eliminar gespes i arbres de gran vivacitat.

Si les variacions d'humitat són endèmiques a la zona:

- conduir les aigües del solar.

- fer barreres drenants (cal tenir en compte que un drenatge és una solució,
generalment, poc durable, i que un drenatge amb fallades de manteniment pot
funcionar a l'inrevés).

- ventilar les cambres sanitàries.

- arranjar les xarxes generals de clavegueram i d'aigua de servei.

Si els sistemes de mesura de deformacions (que no haurem eliminat) ens mos-
tren que l'actuació ha estat eficaç, ens podrem estalviar el recalçament.

Sobre la necessitat de conèixer amb precisió la direcció de les deformacions,
podem afirmar que sol ser la causa de més fallades en els recalçaments realit-
zats. En principi, hom suposa que el recorregut és vertical pur; s'utilitza un mè-
tode que només és eficaç enfront d'aquest component de la deformació (una
mena de micropilons molt prims). Aturada la deformació vertical, l'horitzontal,
per la poca rigidesa dels elements afegits, continua evolucionant (perquè l'edifi-
ci està involucrat en un moviment de vessants, per exemple). Encara que aquest
component de la deformació només sigui una part del total, l'espectacularitat
que tenen els recorreguts horitzontals i els seus efectes fan la sensació que
l'operació ha estat ineficaç i a llarg termini ho pot ser completament, ja que si
continua la deformació, els micropilons es trencaran per flexió i, també deixaran
de tenir eficàcia enfront de la component vertical.
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4. Quarta part

LA INTERVENCIÓ
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L'any 1990, aquest Institut publicà el llibre, del mateix autor que aquest, Tècni-
ques de Recalçament dels Fonaments. Encara que el tema permet una certa
revisió i fins i tot una certa ampliació, que farem, cal avisar el lector que la gran
part del que seguirà és una reproducció, sovint literal, del que es deia en aquell
llibre anterior. En incorporar-ho aquí aconseguim un text refós, molt més útil pel
fet d'integrar la intervenció amb el procés de l'estudi i la diagnosi.

  4.1 Relativització de què vol dir intervenir. (Recalçar)

Sembla que històricament, enfront d'un problema de fonaments, no fou habitual
aquesta intervenció, avui tant freqüent, que és recalçar.

Sigui perquè no es volien córrer riscs, ja que no convé soscavar un edifici preci-
sament quan s'està palesant un dèficit de fonaments, sigui perquè l'objectiu no
era deturar les esquerdes sinó que la intenció era que no es produís la caiguda.

Les intervencions fetes en edificis històrics van més en el sentit de millorar l'equi-
libri d'aquelles parts que manifesten inestabilitat que no en el de millorar directa-
ment les condicions dels fonaments. És freqüent observar operacions d'eixam-
plar les parets amb contraforts, com en el cas del Temple de Bacus (figura 4.1.1)
a Porta Capena (Roma), cosa que repercuteix fortament en l'expressió arquitec-
tònica del monument, o els innombrables atirantaments que es van realitzar en
època medieval i que van crear un gust especial per aquest reforç, transfor-
mant-lo en element arquitectònic a la Itàlia medieval i renaixentista.

Si ens referim a l'estudi que es fa sobre la inestabilitat dels edificis esvelts en el
capítol 1.1, veurem que la primera actuació implicaria un rebaixament del centre
de gravetat i a un augment del moment M, resistit pel sòl, ambdós en el sentit de
millorar la seguretat al bolcament de l'edifici o de l'element que ha quedat solt.

La segona actuació (la d'atirantar), introdueix un nou moment en l'equació d'equi-
libri: la resistència del tirant multiplicada pel braç. Encara que el tirant sigui poc
eficaç sempre se sol estabilitzar el conjunt. Cal saber que la paret ha de poder
resistir el moment generat pel tirant.

Ni l'ampliació de la base de les parets ni la disposició de tirants a la part alta
implicaven una estabilització immediata dels assentaments. Aquesta, òbviament,
s'aconseguia per la consolidació del sòl sota la càrrega transmesa. Allò que
s'evitava és que, mentre no s'arribava a aquesta estabilització, les parts desvin-
culades per lesions no caiguessin.

Ara per ara, les construccions estan plenes d'elements horitzontals resistents a
la tracció i, per tant, és difícil que es puguin presentar aquests problemes d'ines-
tabilitat. Ans al contrari, pel tarannà de la gent d'avui, és necessari reduir, al més
aviat possible, els danys que poden causar els assentaments. Avui, per tant,
sembla lògic intervenir recalçant.

Els primers edificis que van ser objecte d'un recalçament en termes actuals,
foren el monument a Washington (un monòlit de 200 m. d'alçada) que necessità
ampliar la seva base per a deturar el problema d'inestabilitat que mostrava quan
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es trobava a mitja alçada, i el recalçament de la Catedral de Westminster, feta
amb un bus a base de sacs de formigó apilats sota les fonaments.

Les noves idees i els nous mètodes de recalçament es van posar en solfa du-
rant la construcció del Metro de Nova York quan els sistemes tradicionals de
llavors determinaven moviments inacceptables pels edificis que hi havia a so-
bre.

Figura 4.1.1 Temple de Bacus

Al temple de Bacus, a la Porta Capena de Roma, la inestabilitat de les parets, provocada per un sòl compressible, fou
resolta amb contraforts i engruixint els murs. Aquesta solució tingué èxit, com ho demostra el fet que Piranesi pogué
dibuixar-lo molts anys després d'aquella reparació. Aquesta manera de resoldre el problema és una alternativa a refer els
fonaments però, com en el cas del temple de Bacus, sol representar un impacte molt fort contra els principis arquitèctonico-
formals de l'edifici.
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  4.2 Exigències que ha de resoldre el mètode de recalçament

A continuació s'ofereix una relació i una exposició de les exigències prioritàries
en el disseny de les exigències constructives i del càlcul dels recalçaments.
També caldria explicar les teories que serveixen de suport al càlcul, però no
sembla adequat de reproduir ni de resumir els conceptes teòrics de mecànica
del sòl, ja que es poden trobar suficientment il.lustrats en les obres tradicionals
d'aquesta matèria.

Exigències de disseny

1. El mètode que s'utilitzi ha de permetre arribar a la fondària proposada amb
les condicions d'entorn que es presentin: cohesió nul.la o nivell freàtic alt, com a
situacions més conflictives.

2. Com que es tracta d'un recalçament, ja que la fonamentació inicial era defici-
ent, la fondària mínima serà aquella en què es trobi un sòl adequat menys com-
pressible i/o no alterable.

3. Les deformacions que es produeixen en el sistema, tant en el període de
realització de l'obra com en el de consolidació dels sòls carregats de nou, han
de ser molt petites. En el projecte de refonamentar cal partir de valors d'assen-
tament reduïts, amb un màxim de 1,25 cm i una distorsió angular màxima de 1/
1000.

Com que els procediments de recalçament solen aplicar-se en edificis antics i
aquests, pel fet que la carbonatació de morters ja s'ha completat, tenen la fàbri-
ca fortament rigiditzada, es dedueix que, una de les exigències més fonamen-
tals de la intervenció és que no signifiqui introduir nous assentaments diferenci-
als. El fet de dimensionar els nous fonaments a assentament nul és una simpli-
ficació no gaire allunyada de les necessitats reals d'aquesta mena d'obres.

La introducció d'esforços entre l'edificació antiga i el nou fonament és una pràc-
tica força normal en l'obra pública, amb la intenció de recuperar les deformaci-
ons produïdes durant l'època dels grans assentaments, que són, precisament,
els que justifiquen la intervenció, i/o de fer entrar en càrrega el nou fonament per
tal de reduir assentaments en els sòls profunds, carregats de nou.

En les construccions d'edificació hiperestàtica i amb materials fortament rigiditzats,
aquesta pràctica no és aconsellable. Abans s'ha dit que una deformació lenta,
com és la de l'assentament natural d'una obra nova, mobilitza grans recursos de
plasticitat i les tensions originades són molt més baixes que les que es podrien
deduir d'un càlcul elàstic. Aquest fenomen mai no es pot substituir per una acció
ràpida, per molt lenta que aparentment sigui l'entrada en càrrega d'un cric apli-
cada a uns materials ja rigiditzats. En aquest cas, tota la deformació es transfor-
marà en esforços excessius de flexió sobre els elements constructius, i hi ha un
risc important que es produeixin ruptures.

En edificació, hi ha molt pocs casos en què aquest procediment sigui necessari.
Com ja s'ha dit, és millor de dimensionar els fonaments i limitar-ne la deformació
a valors molt petits. La pràctica demostra que són preferibles les solucions de
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fonaments profunds (micropilons) a les solucions de recolzament superficial,
encara que en aquest darrer cas el nivell de tensions sigui baix. (Si es comparen
amb els fonaments superficials, els pilons tenen assentaments gairebé nuls).

Durant l'obra, no s'han d'introduir noves deformacions en el sistema, i encara
menys si es tracta d'un edifici amb lesions per assentament diferencial.

Les operacions que es realitzin durant la intervenció no han d'empitjorar les
característiques mecàniques del sòl, per exemple, humitejant-lo, ni han de min-
var la seguretat de l'estructura del fonament. Per això, en general, solen ser
més adequats els mètodes capaços de construir, en fondària, una estructura
resistent, a partir de petits forats en el sòl o en el mateix fonament, com poden
ser els micropilons, les injeccions a pressió alta, etc., si pot ser, perforats en sec.

Els recalçaments tradicionals basats en grans pous excavats per sota del fona-
ment no solen ser recomanables, fora del cas que el motiu de l'obra sigui la
construcció de soterranis en sòls bons o de recalçaments en sòls cohesius i
sobre un fons molt proper al fonament actual.

En cas que s'hagi d'excavar al voltant del recalçament un cop construït, cosa
que l'exposaria al risc de rebre empentes a causa del pes de les terres i/o dels
fonaments pròxims, la solució que s'apliqui ha de ser prou resistent per a poder
suportar aquesta acció. L'exigència bàsica que cal tenir en compte és que les
deformacions laterals siguin gairebé nul.les.

Aquest aspecte, lligat lògicament al valor de l'alçada crítica, són funció de la
cohesió i limita la fondària de la intervenció. En sòls com els de Barcelona, els
recalçaments tradicionals solen limitar-se a un màxim de dues alçades.

Exigències constructives

Qualsevol mètode s'ha de poder aplicar en condicions d'espai limitat, per la qual
cosa l'èxit d'un procediment pot dependre de la possibilitat de:

- treballar en espais petits, amb alçàries limitades a 2,5 m i amplàries màximes
al volt d'1m,

- que el pes de l'instrumental requerit sigui prou reduït perquè el pugui suportar
el sostre d'una cambra sanitària, i prou lleuger i desmuntable perquè es pugui
transportar a mà, sencer o a peces,

- que el procediment utilitzat no esquitxi, no ocasioni xarbotaments de beurada
ni emmagatzematge de sòl excavat,

- que es puguin respectar les decoracions interiors i no es malmetin gaire les
peces del paviment, ja que les peces de terratzo de les diverses èpoques solen
tenir matisos diferents i cal evitar la despesa que suposaria haver de canviar tot
el paviment.

S'han de poder depassar els sòls no cohesius i els nivells freàtics. Fins i tot els
sistemes més sofisticats tenen problemes seriosos quan s'han d'aplicar en in-
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drets on hi ha aigua amb corrent fort. Cal entubar els micropilons excavats i
emplenats; això, però, no ho permeten pas totes les tecnologies a l'abast. Tam-
bé es poden utilitzar entubacions perdudes, emprant-les com a armadura; en
aquest cas, cal tenir en compte la durabilitat de la solució.

Cal que la connexió entre el sistema de recalçament i l'estructura sigui com més
fàcil millor. Molt sovint, quan s'estudien solucions alternatives des del punt de
vista econòmic, la qüestió es redueix a comparar els costos per metre lineal.
Però, com que els diversos sistemes poden tenir sistemes de connexió dife-
rents, amb costos molt variables, cal tenir molt en compte aquesta circumstàn-
cia en el plantejament econòmic. (Vegeu la figura 4.2.1, on es poden comparar
els sistemes de connexió de diversos procediments).

Òbviament, la construcció, com qualsevol altra activitat industrial i comercial, es
mou per raons econòmiques. De totes les solucions idònies que es podrien
aplicar a cada cas, la millor serà sempre la més econòmica. L'anàlisi econòmi-
ca, però, ha de ser global.

Si se segueix l'ordre dels esquemes presentats a la figura 4.2.1 es pot observar
que el cost per metre de cada una de les solucions augmenta amb l'ordre amb
què es presenten: el tercer és més car que el segon i aquest que el primer, però
el cost de la connexió va en sentit invers.

Cal saber també que, per a un mateix sòl, la solució c comporta menys despesa
de temps que les altres dues. La solució a i la b s'han d'ancorar a una fondària
suficient per tal de mobilitzar la resistència necessària del sòl, ja que la tija té
poc diàmetre i tot l'esforç s'ha d'equilibrar per fricció lateral del fust. La tercera
solució (c) consta d'una massa de gran entitat que pot, senzillament, recolzar en
el fons o restar poc ancorada.

En considerar aquestes solucions no es pot oblidar que la deformabilitat de
totes elles és diferent. Les solucions a i b són pràcticament indeformables a
partir del moment en què el ciment ha endurit. La solució c és més deformable,
tant perquè si es recolza sobre un sòl inferior resistent la solució és relativament
més superficial, com perquè el mòdul de deformació del material que en forma
l'estructura (sòl-ciment) és relativament baix.
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Figura 4.2.1

a) Solució de cep si s'utilitzen pilons de diàmetre convencional (de 35 a 45 cm).

1. Fonament antic.

2. Cep provisional de perfils metàl.lics. Per a assegurar la seva durabilitat com a elements enterrats cal envoltar-los d'una
armadura i de formigó.

3. Acabat del piló amb una testa de regularització per a poder recolzar millor els perfils.

4. Pilons.

b) Solució de la connexió quan s'utilitzen micropilons.

1. Pilar de formigó.

2. Sabata antiga que s'ha mostrat insuficient.

3. Tija d'acer d'un micropiló injectat (Tibfix, Ropres, etc.).

4. Connexió de la tija a una camisa d'acer que envolta el pilar. Aquesta connexió ha de resistir, sobretot, esforços tallants
verticals.

5. Encamisat del pilar. L'encercolat del pilar se sol fer amb planxa d'acer adherida amb resines, ajudada, alguns cops, per
passadors o ancoratges d'alta resistència.

c) Solució de la connexió quan s'utilitzen injeccions a pressió alta. (Jet Grouting).

1. Fonament antic.

2. Injecció a pressió alta, ataconada contra el fonament per simple contacte, garantit per l'elevada pressió produïda.

3. Rodó d'acer de diàmetre gros (32 mm) capaç d'assumir, com a espiga, eventuals esforços horitzontals.

Nota: En una comparació de costos entre les diverses solucions, sempre s'ha de tenir molt en compte la repercussió del
cost del cep.
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  4.3 Tècniques tradicionals de recalçament

Fer un recalçament tradicional no és sinó excavar un pou fins a la fondària
necessària i emplenar-lo de formigó, bo i tenint cura que el contacte entre el
fonament i el recalçament sigui com més íntim millor.

Aquesta senzillesa aparent necessita, però, una programació acurada, sobretot
pel que fa a la mida i a la seqüència dels armaris i, sobretot, que el sòl tingui la
qualitat suficient per poder aplicar el procediment sense risc excessiu.

Si el sòl no és prou cohesionat o si el nivell freàtic és alt, serà difícil que les
parets dels pous no s'enderroquin. Més endavant es descriuran mètodes sofis-
ticats per a cohesionar el sòl i per a impermeabilitzar-lo, per mitjà d'injeccions de
bentonita-ciment o per congelació de l'aigua, segons els casos. Els mètodes
típics d'estintolar els pous amb rodons de fusta o amb palplanxes no estan gaire
d'acord amb els criteris de seguretat actuals el primer, ni amb la maniobrabilitat
en els espais petits que requereixen aquestes operacions, el segon.

També és difícil d'aplicar el sistema tradicional quan el rebaixament posterior al
recalçament, en el cas de l'excavació d'un soterrani, depasa la fondària de dues
plantes: les empentes alliberades en aquest cas són prou fortes perquè puguin
produir-se les deformacions horitzontals descrites més amunt. Durant la cons-
trucció, aquestes deformacions poden ser reduïdes per mitjà d'estintolaments
provisionals, d'ancoratges en el mateix sòl, deixant bermes sense excavar o per
qualsevol mètode d'estabilització provisional de pantalles. La solució definitiva
ha de consistir a estabilitzar-les amb l'estructura del nou edifici.

Encara que aparentment no vingui a tomb, val la pena de comentar que aques-
tes operacions estableixen, de facto, una sèrie de relacions de veïnatge sem-
blants a les servituds, segons les quals una casa no podrà ser enderrocada
sense malmetre l'equilibri de l'altra. Aquestes relacions no són gens considera-
des en el cos legislatiu, per la qual cosa les actuacions d'aquesta mena esdevin-
dran, amb el temps, autèntics nius de problemes.

Com a exemples de recalçament tradicional es proposen les solucions que sug-
gereix López Collado en el seu llibre Ruinas en Construcciones Antiguas, del
qual es reprodueixen alguns esquemes.

El primer esquema (figura 4.3.1) descriu la manera de recalçar una paret contí-
nua, el segon correspon a un pilar de poca càrrega (figura 4.3.2), i el tercer
(figura 4.3.3) a un pilar de gran càrrega, com podria ser un pilar del creuer d'una
església barroca. Vegeu a les notes que s'insereixen al peu de les figures, les
operacions que, per ordre, comporta cadascuna de les actuacions.
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Figura 4.3.1  Procés de recalçament d'una paret amb mitjans tradicionals

Ordre de les operacions:

1. Marcatge dels armaris, per ordre.

2. Replanteig de cada armari amb llistons.

3. Excavació d'un armari.

4. Control de la qualitat del sòl excavat, per tal de decidir la necessitat o no d'estintolar les parets dels pous.

5. Cal massissar el formigó emprant barres de connexió entre armaris consecutius, per tal d'establir-hi una continuïtat
horitzontal.
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Figura 4.3.2  Recalçament d'un pilar de poca càrrega amb mitjans tradicionals

Ordre de les operacions:

1. Construcció d'una estructura de fusta per a estintolar provisionalment les càrregues que van al pilar, amb tirantets i un
marc metàl.lic inferior per a suportar el pes del pilar.

2. Excavació de la meitat del nou fonament.

3. Col.locació de l'armadura de la sabata fent angle per tal de poder-la empalmar quan es formarà la resta de la sabata.

4. Cal clavar els rodons de connexió lateral.

5. Formigonament del pou que correspon a la meitat del fonament.

6. Repetició d'aquesta operació a l'altra meitat.
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Figura 4.3.3  Recalçament de pilar de gran càrrega amb mitjans tradicionals.

Ordre de les operacions:

1. Cal fer fonaments i parets d'estintolament dels arcs contigus i empaperar els contactes per tal de no malmetre les
motllures.

2. Fer dues rases de fonament que permeti suportar perfils per a recolzar el pilar, passant per sota de les bases.

3. Excavar la meitat de la secció del pou i reblir-la amb formigó, com en els casos anteriors.

4. Repetir l'operació a l'altra meitat del pou.

5. Retirar els reforços preventius.

S'han seguit fil per randa les propostes de López Collado perquè són molt sug-
geridores, per la seva qualitat pedagògica i per retre homenatge a un arquitecte
que, amb un suport tecnològic molt reduït, va dur a terme una tasca enorme de
salvament del nostre patrimoni arquitectònic.

També s'han proposat perquè serveixin de base a l'exposició de dues mancan-
ces sobre les quals cal insistir:

En primer lloc, malgrat que fa una exposició detallada de l'operació, no es refe-
reix per res al tema de l'ataconament. La unió espontània del formigó antic amb
el nou, per mitjà d'un senzill abocament, encara que el formigó sigui fluid i que
es faci des d'una certa alçària, la qual cosa ja determinaria un cert grau de
pressió hidràulica, no és pas suficient. L'ataconament ha de ser una operació,
en certa manera individualitzada, tant si es fa manualment com per mitjà d'un
formigó injectat, i millor que sigui sense retracció.
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En segon lloc, si s'han de recalçar parets, semblaria més lògic de començar per
les agulles més carregades: arran de les façanes, de les parets del celobert i en
les zones on els sostres carreguen sobre les mitgeres. Els trams del mig es
faran al final (figura 4.3.4). El motiu és obvi: en començar l'actuació el sòl està
menys alterat i les condicions de seguretat del conjunt són molt més elevades.

Figura 4.3.4  Proposta d'alternança dels trams del recalçament

Amb aquest sistema, les agulles més carregades es recalcen primer, quan el sòl encara no ha estat gaire alterat per les
diverses operacions de l'obra

Aquesta previsió sol tenir molta importància quan el recalçament es fa a partir
d'una excavació generalitzada. Aleshores cal protegir el fonament antic amb
una berma i entrar i situar-se sota el fonament per mitjà de rases. Els pendents
que s'havien deixat per tal de millorar l'estabilitat de les parets de les rases fan
que la berma desaparegui ràpidament. A l'hora de fer els darrers armaris ja no
queda res de la berma inicial (vegeu la figura 4.3.5).

Figura 4.3.5  Procés de degradació de la berma durant les obres

1. Fonament.

2. Excavació generalitzada del sòl.

3. Berma de protecció.

4. Trinxera. Les parets de la trinxera que dóna accés a sota del fonament solen ser inclinades, perquè siguin més segures.
Aquesta és la causa que, quan ja s'hi ha entrat un cert nombre de vegades, la berma s'hagi malmès i sigui poc eficaç.
Quan s'arriba en aquesta situació, cal que tots els punts de forta càrrega ja estiguin recalçats.
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A títol de simple curiositat, s'insereix informació sobre un concurs internacional
de projectes per a l'estabilització de la Torre de Pisa (vegeu la figura 4.4.8.b), al
qual es presentaren mètodes basats directament en el procediment que s'aca-
ba d'exposar. Òbviament, l'autor de la proposta va fer una extrapolació excessi-
va dels mètodes tradicionals, ja que actualment hi ha tecnologies que podrien
resoldre aquest problema d'una manera més adequada (vegeu la figura 4.4.8.c),
però l'exemple corrobora l'opinió que els mètodes tradicionals són aptes en un
gran nombre de casos.
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  4.4 Tècniques actuals de recalçament

La recerca, en el camp de la construcció, està molt poc desenvolupada. Molt
sovint s'han estavellat grans idees pel fet de ser poc competitives econòmica-
ment o perquè la seva utilització a l'obra presentava algunes dificultats. (Tothom
sap que la mà d'obra és molt poc especialitzada i no gens dúctil). Curiosament,
en l'àmbit dels recalçaments no ha estat així: hi ha un gran nombre de mètodes
i patents, que tendeixen encara a augmentar, ja que els avantatges de cadas-
cun d'ells influeixen i milloren els altres, la qual cosa genera una profitosa dinà-
mica de superació. El motor d'aquesta dinàmica és el fet que aquest és un dels
pocs camps dintre l'edificació en què és més important de resoldre els proble-
mes adequadament i a fons, que no pas fer-ho a mitges, encara que sigui amb
un cost més baix.

Per a explicar aquests mètodes nous de millora del terreny l'estructura de l'ex-
posició serà fixa a fi de facilitar la possibilitat de comparar-los amb els apartats
següents:

a. Descripció del mètode.
b. Idoneïtat de la seva utilització.
c. Aspectes relatius al cost.
d. Referència d'empreses.

Els mètodes actuals de recalçament s'ordenen en dos capítols que es referei-
xen respectivament a Tècniques de millora del terreny i a Tècniques de millora
del fonament.

Tècniques de la millora del terreny

Són sistemes destinats a facilitar l'aplicació d'altres procediments en situacions
de dificultat elevada, a facilitar les tasques dels mètodes tradicionals, els quals
solen compensar les seves evidents limitacions amb una gran ductilitat que per-
met adaptar-los a una gran varietat de situacions. D'alguna manera, amb aquests
ajuts, els sistemes tradicionals recobren la competitivitat tècnica que havien
perdut.

Efectivament, el taló d'Aquiles dels mètodes basats en el pou i en l'excavació és
la manca de cohesió del sòl i els nivells freàtics alts. Aquestes circumstàncies,
però, solen complicar l'aplicació de qualsevol mètode.

Per tal de fer front a aquestes circumstàncies, la indústria moderna ha posat a
punt els mètodes següents:

A. MÈTODE D'INJECCIÓ

L'aplicació d'aquest mètode pot resoldre dues menes de dificultats:
- reduir el cabal d'aigua que circula
- augmentar la cohesió del sòl.
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En la injecció, generalment s'utilitza la bentonita o, encara millor, la bentonita-
ciment, tot i que la gamma de productes químics que es poden aplicar és molt
més extensa. (Figura 4.4.1).

Figura 4.4.1  Descripció d'una tècnica d'injecció

1. Beurada a pressió. 6. Doble obturador.

2. Manòmetre. 7. Injecció.

3. Beina. 8. Zona injectada.

4. Canonada d'injecció. 9. Detall del doble obturador.

5. Vàlvula antiretorn. 10. Zona injectada en primer lloc.

a. Descripció del procediment

1. Estudi aprofundit del sòl i del seu entorn.

2. Determinació del fluid idoni per a injectar-lo.

3. Sistema adequat per a perforar el sòl.

4. Emplaçament de la canonada d'injecció.

5. Injecció segons l'ordre establert per endavant.

b. Idoneïtat de la seva utilització

1. Per a la consolidació i el millorament de les característiques mecàniques dels
sòls permeables, en àmbits on sigui possible de controlar la distribució de la
beurada.

2. Per a la impermeabilització dels sòls.
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3. Per a l'estabilització de blocs inestables, com és el cas de les patologies
característiques originades pel basculament de blocs basàltics diaclassats o de
calcàries carstificades. En aquest cas, és el millor procediment que es pot utilit-
zar.

4. Per al rebliment de paviments i de lloses que hagin quedat descalçats a cau-
sa dels moviments del subsòl.

c. Aspectes relatius al cost

Aquest aspecte, en general, és incontrolable. La quantitat de fluid d'injecció que
caldrà utilitzar és imprevisible si prèviament no es fan proves de la permeabilitat
del sòl en relació amb un tipus determinat de fluid. Així i tot, les heterogeneïtats
locals de permeabilitat poden determinar quantitats molt variables entre un punt
i un altre. Aquesta indeterminació es pot reduir si es milloren les tècniques d'in-
formació.

B. MÈTODE DE CONGELACIÓ

a. Descripció del procediment

1. Assenyalar el perímetre que es vol tancar.

2. Fer les perforacions en el sòl i instal.lar les sondes transportadores del fluid
congelador.

3. Congelar el sòl ràpidament, fent circular un gas a temperatura molt baixa per
les sondes. (Se sol utilitzar nitrogen criogènic). (Figura 4.4.2.a).

4. Mantenir el fred de manera constant, encara que la temperatura resulti una
mica més alta que la inicial, amb la utilització de salmorra, refredada mitjançant
un mecanisme de gasos sotmesos a un cicle de compressió-evaporació. (Figu-
ra 4.4.2.b).

5. Realització de l'excavació i construcció del recalçament tradicional.

Figura 4.4.2.a  Tècnica de congelació d'un sòl per via directa, mitjançant l'abocament directe de nitrogen criogènic

1. nitrogen criogènic
2. primera sonda congeladora
3. darrera sonda congeladora
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Figura 4.4.2.b  Tècnica de manteniment de la congelació a partir de la utilització de salmorra, refredada amb un
senzill instrumental de refredament

4. compressor
5. evaporador
6. fluid frigorific
7. circulació de salmorra
8. sondes

b. Idoneïtat de la seva utilització

1. Per a impermeabilitzar una excavació.

2. Per a augmentar la resistència mecànica d'un sòl.

3. Per a poder-lo excavar sense estintolaments interiors.

4. Per a resoldre recalçaments d'urgència, mitjançant l'enduriment del sòl afec-
tat.

c. Aspectes relatius al cost

El mètode de congelació és costós, però resol situacions difícils en què, altra-
ment, es correria un risc important.

Tècniques de millora del fonament

Són mètodes que solen resoldre, per ells mateixos, els problemes de recalçament,
però gairebé sempre és necessària la interposició d'un sistema de connexió
entre el fonament nou i el vell.

A. PILONS EXCAVATS

Pilons de diàmetre convencional, (de 35 a 45 cm), realitzats amb maquinària de
poca alçada.

Es tracta de pilons excavats per mitjà d'una hèlix contínua, que es pot connectar
per trams. La peça de perforació és suportada per un cavallet amb un sistema
d'extracció hidràulic, que es pot encabir en una alçària de 2,5 m. El sistema més
utilitzat és una variant de l'antiga patent PREPAK (figura 4.4.3.). És convenient
d'utilitzar morters fluids amb additius per a fer el rebliment dels pous, i l'armadu-
ra s'introdueix per immersió. Segons la norma tecnològica seria un CPI 8.
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Figura 4.4.3a  Miniaturització del sistema PREPACK, per tal d'encabir-lo en una alçada de 2,5 m

L'avantatge d'aquest sistema és que permet de construir pilons d'un diàmetre considerable i, per tant, d'una capacitat
portant també elevada.

Figura 4.4.3b   Mètode de posada a l'obra d'un sistema CPI 8

1. Perforació per mitjà d'una hèlix contínua i començament de la injecció de morter per l'eix de la barrina.

2. S'acaba el formigonament i s'introdueix una armadura per immersió.
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a. Descripció del procediment

1. Emplaçament, a l'exterior, de la maquinària de mescla i d'injecció.

2. Replanteig.

3. Transport i emplaçament del cavallet en el punt a recalçar.

4. Introducció de l'hèlix per rotació, alliberant el rotor poc a poc i introduint seg-
ments d'hèlix fins que s'arriba al ferm proposat.

5. S'injecta morter per l'interior de la tija i es va retirant l'hèlix per segments, fins
que el formigó arriba a dalt.

6. Introduir l'armadura per immersió. No pot ser més llarga de 6 o 7 m. (Figura
4.4.3.b).

b. Idoneïtat de la seva utilització

Amb aquest mètode, sempre és necessari construir un cep de connexió entre el
fonament nou i el vell. Aquest cep, normalment es construeix interposant uns
perfils metàl.lics ben falcats, entre dos pilons situats simètricament i amb el cap
corregit per a tenir un bon recolzament. Aquest cep que, si es deixava com a
definitiu, no compliria cap dels criteris establerts sobre durabilitat, se sol arran-
jar, un cop construït, envoltant els perfils amb rodons d'acer i construint un cep
envolvent amb formigó armat.

La capacitat portant d'aquesta solució és molt elevada si es compara amb la
dels micropilons estàndard. Si les parets que es volen recolzar són prou resis-
tents a la flexió, amb pocs punts d'intervenció es podrà resoldre l'estintolament
de l'edifici.

Malgrat això, com que hi ha uns considerables excedents de terra excavada i
fuites freqüents de beurada, aquest procediment no es podrà utilitzar si, d'algu-
na manera, s'ha de respectar el medi on es fa la intervenció.

És un procediment relativament lent.

En indrets amb circulació d'aigua no es poden utilitzar aquests pilons, ja que el
morter que els constitueix es renta amb facilitat. Normalment tampoc no és pos-
sible entubar-los, ja que no es disposa de prou potència per a extreure la cano-
nada quan aquesta suporta la fricció del sòl.

c. Aspectes relatius al cost

Si es relaciona el cost amb la resistència per unitat, el sistema resulta econòmic.
Però el costós cep de connexió i la quantitat mínima de pilons que cal per a
complir les condicions de geometria necessàries, (un parell de pilons a cada
cantonada i a cada acord de parets) fa que aquest sistema tingui un cost no
gaire diferent dels altres.
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B. MICROPILONS EXCAVATS I EMPLENATS

És un mètode molt semblant a l'anterior però realitzat amb maquinària adequa-
da per a treballar en àmbits reduïts i més apropiada a les necessitats d'aquest
tipus d'obra. Els diàmetres solen ser més petits i no ultrapassen els 30 cm.
(Figura 4.4.4).

Figura 4.4.4  Esquema de micropilons excavats-reblerts convencionals

a) b) c) d)

e)

a. Excavació.

b. Disposició de l'armadura.

c. Abocament del formigó.

El pou sol ser prou petit com perquè un formigó de plasticitat de con molt alta, aconseguida amb un superfluidificant, no
es disgregui. Aquest mètode se sol millorar compactant el formigó per xoc d'aire a pressió, o bé introduint una canonada
d'injecció en el pou i injectant-hi un morter. (Fondedile).

d. Micropiló acabat.

e. Aparell de perforació amb barrina contínua de Fondedile.

a. Descripció del procediment

1. Perforació del sòl amb un mètode idoni (hèlix, tricon, trialeta o bateria), i ser-
vint-se o no d'una canonada de revestiment.

2. Col.locació de l'armadura, que normalment consta de tres rodons i d'estreps
triangulars.

3. Rebliment del pou amb formigó fluid. Si s'ha utilitzat una canonada de suport,
s'ha d'extreure per seccions a mesura que progressa el formigonament, vigilant
que no es produeixin discontinuïtats en el formigó. En aquesta tècnica és relati-
vament freqüent de compactar el morter acabat de col.locar amb xoc d'aire a
pressió.

A remolc de l'èxit assolit pels pilons injectats, van apareixent variants d'aquest
mètode que es caracteritzen pel fet d'introduir una armadura en forma de tub a
l'interior del pou excavat. Llavors el rebliment del pou es fa per injecció.
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b. Idoneïtat de la seva aplicació

En principi, aquest mètode presenta els mateixos problemes i solucions sem-
blants a les dels pilons excavats tradicionals que s'han estudiat més amunt. Pel
fet que els pilons són més petits, es pot utilitzar maquinària més adequada (es
poden usar, per exemple, camises de contenció de les parets) i el volum de sòl
excavat és més petit, però la capacitat portant per unitat també és inferior.

Aquest sistema s'ha de completar amb ceps de connexió de l'obra vella amb la
nova.

c. Aspectes relatius al cost

Aquest sistema resultaria econòmic si no el gravés la necessitat de construir
ceps de connexió i no hagués de complir la condició geomètrica d'aparellar-los.

Aquest procediment es beneficia de l'experiència acumulada en una gran quan-
titat d'aplicacions a nivell internacional.

C. MICROPILONS EXCAVATS-INJECTATS

Aquesta tècnica es basa en la introducció en un pou d'una tija cilíndrica d'acer
que connecta l'antic fonament amb el fons resistent. Aquesta tija és, al mateix
temps, l'element resistent que constitueix el fust del micropiló i la canonada per
on es realitza la injecció. La camisa d'acer queda protegida de la corrosió per la
beurada injectada que omple l'espai que queda entre la camisa i la paret del
pou. (Figura 4.4.5).

Figura 4.4.5  Tècnica del micropiló injectat. Descripció de les diverses etapes de la seva construcció.

a) b) c) d) e)

a. Perforació.

b. Emplaçament de l'armadura cilíndrica.

c. Injecció de la beina.

d. Injecció de la beina de la punta.

e. Procés acabat.
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a. Descripció del procediment

1. Perforació amb qualsevol mètode adequat a les característiques del sòl. Com
que el diàmetre de la perforació és molt petit (70 o 80 mm) i no causa cap
destrossa, la connexió es facilita travessant el fonament antic (amb això es re-
dueixen també les flexions en el cep). En aquest cas el sistema que s'utilitzi ha
de permetre de travessar materials durs.

2. Col.locació de l'armadura cilíndrica d'acer. Els diversos trams solen connec-
tar-se per mitjà de rosques o de soldadures. Aquesta armadura, per tal de per-
metre la injecció, sol ser perforada i els forats protegits per unes senzilles vàlvu-
les antiretorn.

3. Realització de la primera injecció de protecció de tot el sistema, reservant
buit, però, el nucli de la canonada.

4. Reinjecció de la punta (Gràcies al sistema de vàlvules antiretorn) per tal de
formar el bulb encarregat de transferir les càrregues al sòl, com ho faria un
ancoratge. Com que aquesta reinjecció ha de trencar la beina formada per la
primera, no es pot deixar transcórrer gaire temps entre ambdues, i la segona
s'ha de fer abans que passin 24 hores.

b. Idoneïtat de la seva utilització

La perforació és molt petita, mentre que el bulb de suport té un volum important.
Per tant, queda resolt el problema d'aconseguir una elevada capacitat portant
amb una destrossa mínima.

La capacitat portant d'aquesta solució sol ser de 20 a 35 tones per unitat. Cal
tenir en compte, per tant, que la capacitat portant és funció de la geometria que
s'hagi aconseguit en injectar la punta. Aquest aspecte, però, no es pot controlar
si no és mitjançant proves de càrrega. El tipus de sòl, la pressió que s'adopti, el
temps que es mantingui aquesta pressió i la cura en la realització de totes les
operacions són aspectes fonamentals que afecten directament la resistència
del micropiló.

Si s'haguessin de travessar sòls molt tous, que no oferissin ni la mínima pressió
de suport necessària per a evitar el pandeig d'aquestes tiges tan primes, no es
podria utilitzar aquest sistema.

Si les accions es troben gaire per sota de la capacitat portant dels pilons a
càrrega completa, la connexió entre el fonament antic i el cilindre metàl.lic es
pot realitzar per mitjà de la injecció exterior a la beina. Si la càrrega és molt forta,
caldrà utilitzar un cep adequat.

Aquest procediment té l'avantatge de l'experiència acumulada en un llarg perío-
de d'aplicació.

c. Aspectes relatius al cost

El cost d'aquest procediment és mitjà, tirant a alt, però es pot abaratir considera-
blement si s'evita d'utilitzar connexions complexes entre el fonament i els
micropilons.
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D. MICROPILONS CLAVATS

Els mètodes més antics de micropilons clavats, que ja es van assajar a principis
de segle en el Metro de Nova York, consistien a introduir en el sòl peces de
formigó o d'acer que s'anaven superposant fins a arribar a constituir un fust
pluriarticulat que permetia traslladar únicament càrregues verticals. Més tard,
les tècniques de precomprimit i de soldadura permeteren de connectar aques-
tes peces entre elles i donar-los la continuïtat necessària per a resistir flexions.
Les peces s'introduïen en el sòl reaccionant amb un cric contra el fonament que
es volia recalçar. Eren les patents Pretest i Mega (Franki), que actualment han
desaparegut. (Figura 4.4.6.a).

Avui, en canvi, es comercialitzen mètodes que es basen en la introducció, a
cops, d'una camisa d'acer, que, posteriorment es formigona o s'injecta. Alesho-
res la camisa queda incorporada com a armadura del formigó. (Figura 4.4.6.b).

Figura 4.4.6.a  Esquema d'aplicació de l'antic sistema Mega (Franki)

1. Construcció d'un massís de formigó armat sota el fonament com a estructura de reacció del cric.

2. Introducció de la peça de punta interposant un cric entre aquesta i el massís construït abans.

3. Introducció de la darrera peça del piló.

Nota: Aquest és un mètode lent, però les dimensions reduïdes de l'utillatge el poden fer imprescindible en certes condicions.
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Figura 4.4.6.b  Esquema d'un micropiló format amb una beina d'acer clavada

1. Punta. Si és d'una mida més gran que la de la tija, el pou que en resultarà podrà ser injectat. Aquesta és una possibilitat
de millorar la durabilitat d'aquesta solució.

2. Cadena d'impactes produïts per una maça, que fan penetrar la beina.

Aquest sistema és idoni si hi ha aigües que circulin a gran velocitat, perquè si no
s'utilitzava un sistema de protecció que garantís de poder clavar les peces sen-
se que es malmetessin, per exemple amb un revestiment d'epoxi-asfalt, es po-
drien presentar problemes de durabilitat.

a. Descripció del procediment

1. Replantejar i situar la maquinària, que és notablement lleugera.

2. Introduir la camisa cilíndrica colpejant-la amb un picó. Aquesta camisa s'intro-
dueix per segments que tenen algun sistema de connexió entre ells.

3. Emplenar l'interior de la beina o bé utilitzar-la per a realitzar la injecció de la
punta a pressió baixa.

b. Idoneïtat de la seva utilització

Aquest mètode confereix efectes dinàmics al sòl. Es pot forçar una consolidació
per vibració i pot resultar molest si la construcció ha de restar habitada.

S'ha de preveure un mètode diferent si cal perforar el material del fonament
preexistent.

La connexió s'ha de fer per mitjà d'un cep específic. Si no es protegeix bé la
beina, es poden presentar problemes de durabilitat.

La capacitat portant per unitat és baixa: entre 15 i 20 tones.
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c. Aspectes relatius al cost

És una solució relativament econòmica. Aquest aspecte positiu, però, es com-
pensa amb la baixa capacitat portant de cada unitat.

E. INJECCIONS A PRESSIÓ ELEVADA

És el sistema més modern de recalçar fonaments, que procedeix d'algunes pa-
tents italianes desenvolupades als volts de l'any 1980, amb la finalitat de fer
paraigües de protecció en l'excavació de túnels. La utilització d'aquest mètode,
en el nostre país, per a recalçar fonaments, ha estat àmplia i ha donat bons
resultats. (Figura 4.4.7.a).

Si es realitza una injecció del sòl a una pressió inusual, entre 400 i 600 atmosfe-
res, es produeix tot seguit un col.lapse del sòl immediat, aquest es barreja amb
el fluid d'injecció i dóna lloc a la formació d'una mena de piló de gran diàmetre,
format amb sòl-ciment, que ofereix unes prestacions molt altes. (Figura 4.4.7. b
i c).

Figura 4.4.7.a  Recalçament d'un edifici per mitjà d'injeccions a pressió elevada (Jet Grouting)

 Per a treballar en espais reduïts, la indústria disposa de maquinària de volum molt reduït.

Figura 4.4.7.b  Esquema d'execució d'una injecció a pressió alta

Etapes:

1. Perforació.

2. Final de la perforació i opració d'extreure la tija rodant sobre el seu eix vertical i injectant al mateix temps.

3 i 4. Etapes de la injecció.

5. Final de la injecció.
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Figura 4.4.7.c  Esquema de funcionament d'una estació d'injecció a pressió alta (Jet Grouting).

1. Sitja de ciment.

2. Equip de mescla.

3. Equip de bombeig.

4. Sistema de perforació i injecció.

5. Beurada a 400-600 atm.

El diàmetre d'aquest nucli depèn de diverses variables, les més importants de
les quals són les característiques del sòl, i la velocitat i pressió de la injecció.

Quan el sòl està format per graves, es poden arribar a aconseguir columnes de
gairebé un metre de diàmetre i resistències a la compressió molt elevades: de
100 a 150 kp/cm². Si és format per llims, s'obtenen columnes de 40 cm de dià-
metre, aproximadament i una resistència mitjana entre 40 i 60 kp/cm². En sòls
cohesius molt densos, no es pot utilitzar aquest mètode perquè el sòl no es
col.lapsa.

D'altra banda, aquest mètode està incorporant noves tecnologies per tal d'am-
pliar la gamma de sòls en què la seva aplicació sigui possible i d'eixamplar el
diàmetre de la zona injectada i, per tant, la capacitat portant per unitat d'inter-
venció. El raig de ciment pot anar precedit d'un raig d'aire, d'aigua o de tots dos
a la vegada. Aquestes actuacions prèvies solen millorar la permeabilitat del sòl.
Cal tenir en compte, però, que la incorporació d'aigua empitjora instantàniament
la situació del fonament que s'està recalçant, per la qual cosa, de moment, cal
considerar aquests mètodes de millora del sistema amb una certa prevenció.

a. Descripció del procediment. (Figura 4.4.7.d)

1. Emplaçament de la maquinària.

2. Perforació amb el sistema més adequat (corona, tricon, trialeta, etc.).

3. Retirada, per rotació, de la tija de perforació que, a la vegada, és la tija d'injec-
ció. L'extracció d'aquesta tija es fa automàticament, segons uns temps progra-
mats.

4. L'ataconament amb el fons del fonament es fa automàticament.

5. Contra del que podria semblar, no solen produir-se aixecaments causats per
la pressió.
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Figura 4.4.7.d  Exemples de columnes injectades

Aconseguides per mitjà de la tècnica d'injecció a pressió alta, excavades per tal de poder-les mostrar.

b. Idoneïtat de la seva utilització

Amb aquest mètode, s'aconsegueix, un bulb de gran volum i, per tant, de pres-
tacions molt elevades, amb un forat molt petit: de 70 a 80 mm i, a més, com ja
s'ha dit, no és necessària l'operació de connexió o la d'ataconament.

Aquest mètode s'ha experimentat tant en el recalçament de grans edificis com
en fonaments de paviments o de lloses de fons de piscines, i mai no s'han
enregistrat aixecaments.

No ocasiona excedents de sòls excavats.

És el mètode més ràpid de tots els que s'han exposat, ja que la maquinària que
s'utilitza està considerablement automatitzada. En les reparacions s'empra un
petit suport, que es pot traslladar a mà, que subjecta el rotor d'introducció de la
tija perforadora-injectora. L'equip de pressió i el de fabricació de la beurada
resten fora de l'àmbit de treball. (Figura 4.4.7.c).

Quan entra en càrrega, aquesta solució és més deformable que els micropilons,
ja que el material que la constitueix té un mòdul de deformació baix. De totes
maneres sol recolzar-se, sense encastar-se, en el sòl resistent i això comporta
una deformabilitat més gran.

Els sòls cohesius o amb fortes circulacions d'aigua no es poden tractar amb
aquest procediment.

Si s'han de resistir esforços perpendiculars als eixos de les pilastres, el sistema
es pot millorar introduint, per immersió, un rodó de gran diàmetre en el nucli.

c. Aspectes relatius al cost

És el sistema més car, per metre d'intervenció, de tots els que s'han descrit.
Malgrat tot, el fet que no es produeixin excedents de sòl excavat, que els forats
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siguin petits i que es pugui respectar la decoració de la zona on es fa la interven-
ció, que no calgui disposar ceps de connexió i que la durada de l'operació sigui
més curta que en el cas dels micropilons, fa que, en conjunt, el sistema resulti
competitiu.

F. ALTRES PROCEDIMENTS

Com en tota mena de treballs, al fet de construir s'hi pot aplicar la imaginació i
els coneixements, i desenvolupar amb èxit tècniques que, en principi, no eren
destinades al recalçaments. De fet, les injeccions a pressió alta, correntment
anomenades Jet-Grouting, no van ser pas pensades especialment com a mèto-
des de recalçament.

A tall d'exemple (figura 4.4.8.c), es presenta una proposta de solució per a esta-
bilitzar la torre de Pisa basada en una actuació ben diferent del recalçament.

Figura 4.4.8.c  Proposta de millorar l'estabilitat recuperant deformació

Sembla el sistema més racional de millorar l'estabilitat de la Torre. Es basa en una idea molt senzilla: redreçar una mica la
Torre, cosa que representaria guanyar seguretat respecte a la inestabilitat a la bolcada que actualment presenta, forçant
un assentament a la banda contrària.

La deformació s'aconsegueix per mitjà d'una llosa sol.licitada per l'esforç vertical que imposa una sèrie de crics que
reaccionen contra tirants ancorats a gran fondària.

Aquesta solució es pot millorar (pel que fa a la rapidesa d'aconseguir les deformacions desitjades) per mitjà de drenatges
verticals (pous de graves), que ajudin a accelerar el procés de consolidació.

Consisteix en una llosa construïda a la banda contrària d'aquella en què actual-
ment es produeix el basculament. Hi ha la intenció de forçar l'assentament
d'aquesta llosa per mitjà d'ancoratges precomprimits, subjectats en fondària.
Aquest assentament farà que la torre recobri una part de la seva deformació
actual i augmenti la seguretat enfront de la bolcada. Cal subratllar que els anco-
ratges precomprimits són una tecnologia ben a l'abast i que solen utilitzar-la
totes les empreses que es dediquen a fer fonaments especials.
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Avui, que hom sap que la Torre està en obres, s'ha optat per aquesta solució,
amb una variant important. La consolidació del sòl a la banda contrària del
basculament s'aconsegueix no amb la llosa i els ancoratges tensats sinó amb
un senzill rebliment de terra.

A la senzilla actuació (almenys des d’un punt de vista conceptual), descrita abans,
hi podem confrontar dus propostes d’intervenció molt més complexes. Una de
provada, ja que la Torre de Burano va ser reforçada amb la tecnologia Fondedile
que aquí es presenta, i l’altra, de resultats molt més discutibles, d’una tecnolo-
gia tan tradicional que el lector hi pot veure una extrapolació fins a límits inexpli-
cables del mètode de la figura 4.3.2.

Figura 4.4.8.a  Altres sistemes de recalçament proposats per a la Torre de Pisa

Proposta de Fondedile, que es basa en l'èxit obtingut en el recalçament de la Torre de Burano.

1. Projecte d'estintolament per a evitar problemes durant el recalçament.

2. Recalçament del conjunt amb la tècnica de Pali Radice. El projecte no és tant d'arribar al ferm com de construir una gran
llosa de sòl millorat.

3. El c.d.g. del conjunt baixa i així s'aconsegueix una seguretat més gran per a fer front als esforços horitzontals causants
de la inestabilitat.

4. Reforçament de la Torre per tal de millorar la seva resistència a la tracció. La tecnologia que s'utilitza també és de
Fondedile, i es basa en el mètode anomenat Reticolo cementato. Aquest mètode no és gaire diferent del que es basa en
els micropilons de diàmetre petit: perforació amb barrina, introducció d'una barra d'acer, i injecció d'una beurada de
ciment.

Les notícies difoses més recentment confirmen que serà aquest el mètode que s'utilitzarà per al recalçament de la Torre.
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Figura 4.4.8.b  Altres sistemes de recalçament proposats per a la Torre de Pisa

Proposta de recalçament de la Torre per mitjans tradicionals.

1. Construcció d'una anella exterior de fonament (1).

2. Sistema de puntals inclinats (2) que suporten una anella de compressió (3). Muntants a tracció (4) que recolzen una
anella, també a tracció (5). Puntals addicionals (6) a la part baixa.

3. Atirantament de les bases amb puntals inclinats, amb tensors (7) lligats a la corretja de tracció. Rebliment de l'espai que
hi ha entre aquest anell i la base de la Torre. Col.locació dels puntals secundaris (9) entre les columnes de la Torre (10) al
nivell de l'anella de compressió i per sota.

4. Es completa l'estintolament carregant, per mitjà de crics (11), els fonaments provisionals que suporten la Torre i transferint
pressions des de la part baixa dels fonaments sobrecarregats cap a la part alta més descarregada. Així es podrà excavar
per sota de la Torre.

5. Per completar el sistema de suport previ, cal construir una llosa de formigó armat (12) de 0,75 m de gruix per sota de les
parets de la Torre i per sota del nivell original, utilizant el sistema Pynford stooling. S'ha de lligar amb l'anella de tracció (5)
amb extensions dels tirants (4) i amb els cables de tracció (13) que pengen de l'anella de compressió.

6. Tibar els cables i incrementar la pressió dels crics (11), transferint 5.000 tones, aproximadament, als fonaments de la
vora (1). Cal adonar-se que la Torre està sospesa, des de baix, per mitjà d'una llosa de formigó armat, construïda a 3,5 m,
aproximadament, per sobre del fonament actual.

7. A partir d'aquí, es pot construir, amb seguretat suficient, una llosa de 3 m, aproximadament, que substitueixi el fonament
que ja existia, rebaixant la pressió a valors segurs.

8. Excavar el sòl utilitzant solucions que garanteixin la impermeabilitat de les parets i apuntalar la Torre per seccions de 3
m d'extensió amb puntals precarregats amb crics.

9. La nova llosa (17) serà de construcció cel.lular i recolzarà, en part, en el subsòl (18) actualment comprimit pels fonaments
de la Torre, i en part sobre una nova anella de formigó armat (19) construïda en el sòl exterior de la Torre, encara no
comprimit (10).

S'utilitzaran els crics (11 i 16) per a reduir la inclinació actual de la Torre, aproximadament a 2,25 m del nivell de terra, per
acostar-la a la situació original.

12. Amb la utilització de crics secundaris (20), es podrà carregar l'anella de fonament (19), fins que la consolidació restant
sigui mínima. Finalment, es reduirà la càrrega dels crics (11) per acabar transferint tot el pes de la Torre al nou fonament.

13. Injectar una beurada al volt dels cables, per tal de fer solidaris la Torre i el nou fonament. Finalment, es retiraran els
puntals i es repararà el paviment que envolta la Torre.
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