
Caṕıtol 7

Cas pràctic: càlculs deterministes

7.1 Bases de càlcul

7.1.1 Peŕıode de Retorn

La ROM 0.0 [11] proporciona un mètode per a escollir la vida útil i el risc associats a una obra
maŕıtima. Aquests es calculen mitjançant uns ı́ndexs anomenats Índex de Repercussió Econòmica
(IRE) i Índex de Repercussió Social i Ambiental (ISA). En funció d’aquests paràmetres, la vida
útil i la probabilitat de fallida de les estructures venen assignats segons les taules 7.1 i 7.2.

Taula 7.1: Vida útil de la estructura en funció de l’́ındex de repercussió econòmica (IRE)
IRE ≤ 5 6-20 > 20

Vida útil (anys) 15 25 50

Taula 7.2: Probabilitat de fallida de la estructura en ELU i ELS en funció de l’́ındex social i
ambiental (ISA)

ISA ≤ 5 5-19 20-29 ≥ 30
Pf,ELU 0.20 0.10 0.01 0.0001
pf,ELS 0.20 0.10 0.007 0.007

Per al tram d’obra considerat el valor de l’́ındex IRE és IRE = 8 per a dic en talús i
IRE = 7.33 per a dic vertical, el valor de l’́ındex ISA és ISA = 2 per a ambdós tipologies
d’estructura(veure apèndix C). Segons les taules 7.1 i 7.2 la vida útil de la estructura és V = 25
anys, mentre que la probabilitat de fallida exigida és Pf = 0.20. A través de la següent relació
trobem el peŕıode de retorn de càlcul:

Pf = 1− ≤
(

1− 1
TR

)V

⇒ TR =
1

1− exp
(

ln(1−Pf )
V

) (7.1)

que amb Pf = 0.20 i V = 25 anys dona TR = 112.54 anys.

Aix́ı doncs,i tal com s’havia anticipat a l’apartat 6.3.3, l’alçada d’ona de càlcul serà aquella
corresponent al peŕıode de retorn TR = 112.54 anys, i.e. Hsd = 4.87 m.
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94 CAPÍTOL 7. CAS PRÀCTIC: CÀLCULS DETERMINISTES

En el cas determinista, l’alçada d’ona és l’únic element que es presenta amb variabilitat i del
que disposem d’una funció de distribució. La probabilitat d’ocurrència d’un mode vindrà deter-
minada per la probabilitat d’ocurrència de l’alçada d’ona amb què s’ha dimensionat la estructura
davant d’aquest mode.

7.1.2 Coeficients de seguretat de càlcul

Per a la verificació determinista, caldrà comprovar la estabilitat de la estructura en base a uns
coeficients de seguretat.

En el cas de càlcul de diàmetres de roca mitjançant formulacions (Van der Meer, Hudson), el
coeficient de seguretat exigit no està detallat a la R.O.M.. Aquest es calcularà com a coeficient
entre el diàmetre de roca existent pel diàmetre de roca de càlcul i s’exigirà superior a 1.1 per
considerar la incertesa de les formulacions (≈ 0.1):

C.S. =
Wreal

Wcalc
> 1.1 (7.2)

Pel que fa a la estabilitat a la bolcada o lliscament d’estructures monoĺıtiques (calaix i espat-
ller), la R.O.M. detalla com es calcula aquest coeficient de seguretat i s’exigeix superior a 1.2 en
ambdós casos. Davant el lliscament, el coeficient de seguretat es calcula com:

C.S.LL =
µ(W − U)

P
> 1.2 (7.3)

a on W és el pes submergit de la estructura, U és la resultant de les subpressions degudes a
l’onatge i P és la resultant de les pressions horitzontals degudes a l’onatge.

Davant la bolcada, el coeficient es calcula com:

C.S.B =
Wt −MU

MP
> 1.2 (7.4)

a on Wt és el moment del pes submergit de la estructura, MU és el moment de les subpressions
degudes a l’onatge i MP és el moment de les pressions horitzontals degudes a l’onatge.

7.2 Verificació dic en talús

La secció en talús es verificarà per als següents modes de fallida (per a més detall en les formu-
lacions, consultar apartat 3.2.2):

• Moviment elements mantell principal (mitjançant formulació de Van der Meer per a blocs,
1988).

• Moviment elements peu (mitjançant formulació de Van der Meer, d’Angremond i Gerding,
1995).

• Bolcada espatller (mitjançant formulació de pressions en espatller de F.L. Martin, M.A.
Losada i R.Medina, 1999).

• Lliscament espatller (mitjançant formulació de pressions en espatller de F.L. Martin, M.A.
Losada i R.Medina, 1999).
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A continuació es presentaran els resultats de les verificacions deterministes, per a més detall
en els càlculs consultar apèndix D. La figura 7.1 presenta els paràmetres geomètrics utilitzats
per a aquestes verificacions.

Figura 7.1: Paràmetres geomètrics del dic en talús

7.2.1 Verificació de la estabilitat al moviment dels elements del mantell
principal

Es verifica la estabilitat dels elements del mantell principal, blocs de 27 T, mitjançant la for-
mulació de Van der Meer per a blocs (veure [17]). S’exigirà un coeficient de seguretat C.S.=1.1
sobre el pes dels blocs.

Els paràmetres utilitzats són:

• HS = 4.87 m, alçada d’ona a peu de dic.

• γS = 2.35 T/m3, densitat material mantell principal (formigó en massa).

• γW = 1.025 T/m3, densitat aigua.

• Dn = 2.25 m, diàmetre mig material mantell principal.

• Nod = 0.2, nivell d’avaries formulació.

• dt = 6 h, duració del temporal.

• Tp = 13 seg, peŕıode de pic onatge.

Els resultats obtinguts es resumeixen a la taula 7.3.

Taula 7.3: Dic en talús. Verificacio elements mantell principal. Diàmetre de roca i pesos calculats.
Coeficient de seguretat

Dncalc 1.83 m
Wcalc 13.81 T
Wreal 27 T
C.S. = 1.95
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Condicions formulació

La condició per a l’ús d’aquesta formulació és

3 < Ir < 6 (7.5)

a on Ir = tan α√
Hso/Lo

.

Substituint els valors, tenim Ir = 3.18 i, per tant, es compleixen les condicions de la equació.

Es verifica doncs que els elements del mantell principal del talús són estables davant de les
accions de l’onatge (C.S. > 1.1).

7.2.2 Verificació de la estabilitat al moviment dels elements del peu

El peu està format per elements d’escullera de 4 T, fonamentats a cota -10 m i deixant un calat
de 7.25 m per sobre la coronació del propi peu. Es verifica la seva estabilitat mitjançant la
formulació de Van der Meer, d’Angremond i Gerding. Els paràmetres utilitzats per al càlcul són:

• HS = 4.87m, alçada d’ona a peu de dic.

• γS = 2.6 T/m3, densitat escullera.

• γW = 1.025 T/m3, densitat aigua.

• Dn = 1.19 m, diàmetre mig escullera.

• Nod = 2, número d’avaries formulació.

• ht = 7.25m, calat sobre peu.

• Niv. Càlcul=+0.94

La taula 7.4 resumeix els resultats obtinguts.

Taula 7.4: Dic en talús. Verificació elements peu. Diàmetre de roca i pesos calculats. Coeficient
de seguretat

Dncalc 0.56 m
Wcalc 0.45 T
Wreal 4 T
C.S. = 8.91

Condicions formulació

0.4 <
ht

h
< 0.9 (7.6)

0.28 <
HS

h
< 0.8 (7.7)

3 <
ht

Dn
< 25 (7.8)

I tenim que ht/h = 0.75, HS/h = 0.45 i que ht/Dn = 6.88, verificant-se aix́ı les 3 condicions
de la formulació.

Es verifica que els elements del peu són estables davant les accions de l’onatge (C.S. > 1.1).
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7.2.3 Verificació de la estabilitat a la bolcada de l’espatller

La estabilitat a la bolcada es verifica mitjançant la formulació de pressions a l’espatller de Ma-
drigal et al., 1999 (veure [12]).

Els paràmetres utilitzats en els càlculs són:

• Niv. Càlcul=+0.94.

• Bm = 6.78m, ample berma.

• HS = 4.87m, alçada d’ona a peu de dic.

• HSo = 6.5m, alçada d’ona en aigües profundes.

• Tp = 13 seg, peŕıode de pic.

• L = 128m, alçada d’ona a peu de dic.

• Lo = 263.6m, longitud d’ona en aigües profundes.

• Wc = +7.21, cota de coronació espatller.

• Wf = +0.21, cota de fonamentació espatller.

• Ac = +7.00, cota de coronació berma.

• tanα = 0.5, pendent talús.

• F = 5m, ample base espatller.

• xcdg = 3.20, distància horitzontal vèrtex interior base espatller a centre de gravetat.

• Wsubm = 60T/m, pes submergit espatller per metre d’eslora.

• no elements berma = 3.

• porositat = 0.4

• Pra

Pre
= 0.5, fracció entre subpressions als extrems de la base de l’espatller.

La taula 7.5 recull els moments calculats actuants a l’espatller, tant pel que fa a les pressions
dinàmiques com a les pseudohidrostàtiques (veure caṕıtol 3.2.2).

Taula 7.5: Dic en talús. Moments actuants a l’espatller (respecte vèrtex interior) en pressions
dinàmiques i pressions pseudohidrostàtiques respectivament

P. dinàmiques P. pseudohidrostàtiques
Mw 192 T/m·m 192 T/m·m
Msubd 26.6 T/m·m 50.47 T/m·m
Mon 98.59 T/m·m 66.86 T/m·m
CSB 1.68 2.12
CSB=1.68
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Condicions formulació

Ir > 3 (7.9)

Essent Ir = 3.18, es compleixen les condicions de la formulació.

Es verifica la estabilitat de l’espatller a la bolcada (C.S. > 1.2).

7.2.4 Verificació de la estabilitat al lliscament de l’espatller

Es requereix també un coeficient de seguretat superior a 1.2. Per als càlculs s’ha utilitzat la
mateixa formulació i paràmetres que en el cas anterior, afegint però el coeficient de fregament
entre l’espatller i el talús:

• µ = 0.7, coeficient de fregament espatller amb talús.

La taula 7.6 proporciona els resultats obtinguts en la verificació.

Taula 7.6: Dic en talús. Resultants actuants a l’espatller en pressions dinàmiques i pressions
pseudohidrostàtiques respectivament

P. dinàmiques P. pseudohidrostàtiquees
Wsubm 60 T/m 60 T/m
Fon 25.2 T/m 22.6 T/m
Fsubd 7.98 T/m 18.17 T/m
CSLL 1.44 1.29
CSLL=1.29

Condicions formulació

Ir > 3 (7.10)

Essent Ir = 3.18, es compleixen les condicions de la formulació.

Es verifica doncs la estabilitat de l’espatller al lliscament (CSLL > 1.2).

7.3 Verificació dic vertical

La verificació del dic vertical es realitzarà per a cinc modes de fallida diferents (veure apartat
3.3.2) que són:

• Bolcada del calaix. (mitjançant formulació Takahashi et al 1994)

• Lliscament del calaix. (mitjançant formulació Takahashi et al 1994)

• Bolcada de l’espatller. (mitjançant frmulació Takahashi et al 1994)

• Lliscament de l’espatller. (mitjançant formulació Takahashi et al 1994)

• Moviment elements banqueta. (mitjançant formulació Madrigal et al 1995)

La figura 7.2 inclou alguns la major part dels paràmetres geomètrics necessaris per als càlculs
de verificació.
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Figura 7.2: Paràmetres geomètrics del dic vertical

7.3.1 Verificació de la estabilitat a la bolcada del calaix

Per a la verificació de la estabilitat davant els quatre primers modes de fallida (bolcada calaix,
lliscament calaix, bolcada espatller, lliscament espatller), s’utilitzarà la formulació de Takahashi
et al (1994) (veure [17]). Aquesta formulació és una ampliació de la formulació proposada per
Goda anys abans i ha estat resumida a l’apartat 3.3.2.

Els paràmetres utilitzats en el càlcul són:

• BM = 8.5 m, ample de la berma banqueta (distància entre inici de la berma i paret del
dic)

• h = 10.00 m. Calat a peu de dic (referit a zero d’Alacant)

• h′ = 5.51 m. Calat a coronació berma banqueta (referit a zero d’Alacant)

• d = 8.00 m. Calat a fonamentació calaix (referit a zero d’Alacant)

• hC = 8.50 m. Distància entre nivell de referència i coronació espatller.

• Niv. Càlcul=+0.94 (referit a zero d’Alacant)
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• B1 = 25.60 m. Màniga del calaix

• B2 = 27.60 m. Màniga de la solera.

• E = 40.00 m. Eslora del calaix

• TP = 13 seg. Peŕıode de pic de l’onatge (relació TP /Tm=1.15).

• Hmax = 8.53m. Relació Hmax/Hs = 1.81

• L = 127.99 m, longitud d’ona a peu de dic, obtinguda mitjançant aproximació quadràtica...
(veure annex xxxxxx)

• γW = 1.025 T/m3, densitat aigua

• γr = 1.9 T/m3, densitat tot-ú de cantera (reblert cel·les)

• γfm = 2.35 T/m3, densitat formigó en massa

• γfa = 2.50 T/m3, densitat formigó armat

• Wsubm = 366.4 T/m. Pes submergit del calaix (inclou calaix, espatller, paviment) per m
d’eslora.

Els valors dels moments prodüıts per l’onatge, pel pes i per la subpressió dinàmica es resu-
meixen a la taula 7.7 conjuntament amb el coeficient de seguretat

Taula 7.7: Dic vertical. Moments actuants al dic (respecte extrem costat interior de la base) i
coeficient de seguretat a la bolcada

Mon 1101.00 T/m·m
Mw 5056.32 T/m·m
Msubd 1877.52 T/m·m
C.S.bolc 2.89

Condicions formulació

No es diposa de condicions d’aquesta formulació.

Es verifica doncs, a falta de coneixement de les condicions de la formulació, que el dic és
estable a la bolcada (C.S. > 1.2).

7.3.2 Verificació de la estabilitat al lliscament del calaix

Per a aquest càlcul s’utilitza la mateixa informació que en l’apartat anterior. A més a més, serà
necessari el coeficient de fregament entre el calaix i la banqueta

• µ = 0.70

1la condició de limitació per fons, H = 0.78h, ha rebaixat l’alçada d’ona màxima
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Taula 7.8: Dic vertical. Resultants de les forces actuants al dic. Coeficient de seguretat a la
bolcada

Fon 146.76 T/m
W 366.4 T/m
Fsubd 102.04 T/m
C.S.llisc 1.26

Condicions formulació

No es diposa de condicions d’aquesta formulació.

Es comprova doncs que en principi,i a falta de coneixement de les condicions de la formulació,
el dic és estable davant el lliscament (C.S. > 1.2).

7.3.3 Verificació de la estabilitat a la bolcada de l’espatller

Per als càlculs, s’utilitza la mateixa formulació que en el cas del calaix, però truncant la llei
de pressions a la paret de l’espatller (veure apèndix B). La llei de pressions a l’espatller s’ha
realitzat considerant la existència d’una junta impermeable entre l’espatller i el calaix. Donada
la incertesa sobre la impermeabilitat d’aquesta junta, es considera que rebaixa un 50% (màxim)
la resultant de les supressions dinàmiques.

Aix́ı doncs, s’han utilitzat els mateixos paràmetres que en els càlculs anteriors més aquells
que defineixen la geometria de l’espatller, que són:

• WC = +8.5, cota de coronació de l’espatller (respecte zero d’Alacant) 2

• Wf = +1.0, cota de fonamentació de l’espatller.

• F = 6.63m, ample de la base de l’espatller.

• xcdg = 3.7 m, distància horitzontal de l’extrem més interior de la base al centre de gravetat
de l’espatller.

• Wsubm = 115 T/m

Els resultats obtinguts per a l’espatller es resumeixen a la taula 7.9, per a més detall en els
resultats parcials consultar apèndix D.

Taula 7.9: Dic vertical. Moments actuants a l’espatller
Mon 180.87 T/m·m
MW 414 T/m·m
Msubd 77.57 T/m·m
C.S.bolc 1.86

2equivalent a hC
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Condicions formulació

No es diposa de condicions d’aquesta formulació.

A falta de coneixement de les condicions de la formulació, es verifica la estabilitat del l’es-
patller a bolcada (C.S. > 1.2).

7.3.4 Verificació de la estabilitat al lliscament de l’espatller

La formulació utilitzada per al càlcul de l’estabilitat al lliscament de l’espatller és la mateixa que
en el cas del calaix (veure fòrmula ??).

La taula 7.10 presenta els valors de les resultants actuants a l’espatller, aix́ı com el valor del
coeficient de seguretat al lliscament.

Taula 7.10: Dic vertical. Resultants de les pressions actuants a l’espatller
Pon 56.03 T/m
Fsubd 17.55 T/m
W 115 T/m

C.S. = 1.22

Condicions formulació

No es diposa de condicions d’aquesta formulació.

A falta de coneixement de les condicions de la formulació, es verifica la estabilitat del l’es-
patller a lliscament (C.S. > 1.2)

7.3.5 Verificacio de la estabilitat dels elements de la banqueta

El mantell de la banqueta està format per dues capes d’escullera de 6 tones. Per a la verifica-
ció de la estabilitat d’aquests elements, s’utilitza la formulació proposada per Madrigal et al. [17]

Els paràmetres utilitzats en el càlcul són:

• γr = 2.6 T/m, densitat de la escullera

• γw = 1.025 T/m, densitat de l’aigua

• ∆ = 1.54 relació entre la densitat de la escullera i la de l’aigua

• Nod = 0.5 nivell¡ d’avaries

• W50 = 7.0 T. Pes de la escullera
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Taula 7.11: Diàmetre de roca i pesos calculats. Coeficient de seguretat
Dncalc 1.28 m
Wcalc 5.48 T
C.S. = 1.28

Condicions formulació

Les condicions d’aquesta formulació són

0.5 <
h
′

h
< 0.8 (7.11)

7.5 <
h‘′

Dn
< 17.5 (7.12)

0.3 <
B

h
< 0.55 (7.13)

Essent h
′
/h = 0.82, h

′
/Dn = 6.43 i B/h = 0.78, es comprova que no es compleix cap de les

condicions per a l’ús de la formulació.

Aix́ı doncs, es pot prendre el resultat obtingut com a orientatiu però no es pot assegurar,
segons la formulació, la estabilitat de la banqueta davant les accions de l’onatge i en aquestes
condicions.

7.4 Anàlisi de resultats

S’ha realitzat una verificació determinista dels dics en talús i vertical plantejats al caṕıtol 6. Les
verificacions s’han realitzat exigint diferents coeficients de seguretat per cada mode de fallida en
funció dels criteris de la ROM00 [11] o de la incertesa associada a la formulació.

Les taules 7.12 i 7.13 inclouen els coeficients de seguretat calculats aix́ı com els coeficients
mı́nims exigits per a cada mode de fallida.

Es verifica la estabilitat del dic en talús davant els quatre modes de fallida analitzats.Es pot
veure com el talús estaria ”‘sobredimensionat”’ pel que fa a a les peces en el peu, mentre que pel
que fa al lliscament de l’espatller el disseny estaria bastant ajustat.

Pel que fa al dic vertical, es verifica la estabilitat d’aquest davant quatre dels cinc modes
utilitzats. No es pot verificar la estabilitat d’aquest davant el moviment de peces de la banqueta,
doncs no compleix les condicions de la formulació. Es comprova que el disseny del dic vertical
està més ajustat, doncs les estructures monoĺıtiques presenten uns coeficients de seguretat al
lliscament pròxims al mı́nim exigit (1.20).
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Taula 7.12: Dic en talús. Coeficients de seguretat calculats i mı́nims exigibles per als modes de
fallida analitzats.

Mode de fallida C.S. C.S. min
Mov. peces mantell 1.95 1.10

Mov. peces peu 8.91 1.10
Bolcada espatller 1.68 1.20

Lliscament espatller 1.29 1.20

Taula 7.13: Dic vertical. Coeficients de seguretat calculats i mı́nims exigibles per als modes de
fallida analitzats.

Mode de fallida C.S. C.S. min
Bolcada calaix 2.89 1.20

Lliscament calaix 1.26 1.20
Bolcada espatller 1.86 1.20

Lliscament espatller 1.22 1.20
Mov. peces banqueta 1.28 1.10


