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1. Introducció 

Cada tipologia d’obra marítima i portuària té, des del punt de vista geotècnic, certes 
singularitats. Un tipus d’obra és el moll de gravetat. Els molls de gravetat són 
estructures d’atracada que suporten el desnivell de terres de trasdós a intradós 
fonamentalment mitjançant el pes propi de la seva estructura. 

Les tipologies més usuals a Espanya són la denominada de “blocs”, la de “caixons” i la 
de “formigó submergit”. En aquest estudi es tractaran caixons de fons pla tancat. Un 
moll tipus seguiria el següent esquema: 

 
Figura 1.1. Moll de caixons tipus. Extret de la figura 4.2.2. de la ROM 0.5-05 

En la fase de disseny dels molls s’ha de procurar que aquests compleixin uns 
coeficients de seguretat pels diferents Estats Límit Últims que marquen les 
publicacions ROM, “Recomendaciones para Obras Marítimas”, elaborades i editades 
per l’ens Puertos del Estado. Més en concret la ROM 0.5-05 “Recomendaciones 
Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias”. 

La forma més senzilla i ràpida per a saber si una estructura és estable, és realitzar un 
anàlisi de nivell 1, en el què els factors de projecte i els valors dels termes de l’equació 
de verificació de cada mode de fallida es determinen per criteris deterministes. Com a 
resultat s’obtenen uns valors de coeficient de seguretat, que si tots compleixen els 
requeriments, es podrà donar per vàlida l’estructura. 

Des de la publicació de la ROM 0.0-01, “Procedimiento general y bases de cálculo en el 
proyecto de obras marítimas y portuarias. PARTE I”  el desembre 2001, s’ha incorporat 
el concepte de l’anàlisi probabilístic mitjançant nous mètodes que sí que donen 
informació de la probabilitat de fallida. Aquests s’anomenen Nivell 2 i Nivell 3, i la gran 
millora que incorporen per la seva naturalesa, és que el resultat obtingut és una 
probabilitat de fallida enlloc d’un simple “verifica” o “no verifica” i informació sobre els 
punts crítics que podrien provocar la fallida de l’estructura. 
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A més de la fase de servei del moll és necessari comprovar la fase de construcció. Molt 
sovint cal realitzar una precàrrega en l’esplanada creada a trasdós dels caixons, per tal 
d’assolir ràpidament els assentaments principals del terreny abans de poder urbanitzar 
la zona i fer entrar el moll en funcionament. 

Per aconseguir aquests assentaments en un terreny és habitual col·locar un gruix 
considerable de terres a sobre, i gràcies al pes afegit la terra consolida. En les obres 
marítimes el sistema més ràpid i senzill és construir una mota de tancament sobre la 
línia de caixons, dragar el fons marí i dipositar la sorra extreta sobre l’esplanada per 
aconseguir el sobrepès necessari. Aquesta sorra està mesclada amb aigua, de manera 
que s’obté un fang de composició variable i amb una densitat que pot arribar a doblar 
la de l’aigua de mar. 

Així doncs en aquest treball es faran els càlculs per verificar la seguretat d’un moll en 
fase de construcció, en el què s’està aplicant una precàrrega a base de fangs. Els 
càlculs es faran amb un Nivell 1 i es compararan amb un Nivell 3. 

La ROM 0.5-05 és una publicació relativament recent. Gràcies a l’experiència adquirida 
en els últims anys i en la millora dels coneixements sobre el terreny, s’han pogut 
incorporar modificacions en el procés de càlcul de les estructures marítimes. Es vol 
aprofitar que en aquesta tesina es treballarà en paral·lel a les indicacions de la ROM 
0.5-05, per comparar quins són els canvis que s’han realitzat i la seva influència dins el 
disseny de molls de gravetat. 

 



ETSECCPB 
Aplicació del disseny probabilístic en la fallida d’un moll 

6 

 

2. Objectius 

Quan en un projecte es calcula un moll, el projectista defineix unes condicions sota les 
quals s’haurà d’avaluar l’estabilitat del caixó que es vol construir. Després es sotmet el 
caixó a càlcul determinista, que proporciona uns coeficients de seguretat, i un cop 
aquests compleixen s’estudia el comportament del terreny mitjançant mètodes 
numèrics que busquen les diferents superfícies de ruptura i en comproven la 
seguretat. 

En aquest treball es vol realitzar un càlcul entremig, en el qual la probabilitat d’alguns 
paràmetres entra en joc. Durant l’anàlisi determinista es perd una informació que pot 
ser molt important, la probabilitat de fallida, gràcies a la qual es podrà conèixer el risc 
que es pren adoptant una configuració; i també els punts crítics de fallida, que 
permetrien establir mesures de control per minimitzar els danys en cas que 
l’estructura cedís. 

Aquesta informació permet adoptar diferents configuracions en l’estructura a construir 
en funció de la probabilitat de fallida assumible. Existeixen multitud de criteris per 
definir la probabilitat màxima de fallida, la ROM 0.0-01 en proporciona un i serà el que 
es seguirà en la tesina. 

Per aconseguir elaborar una eina adequada es seguirà una sèrie de passos o objectius 
que un cop assolits, un a un, ens proporcionaran el resultat que s’haurà d’analitzar i 
avaluar. 

Els objectius que es volen assolir són: 

1. Desenvolupar una eina determinista. Es confeccionarà un full de càlcul genèric 
a partir de les indicacions de les publicacions que conformen les ROM. Aquest 
programa permetrà verificar un moll de gravetat sota els diferents modes de 
fallida. 

2. Desenvolupar una eina probabilística. S’implementarà un programa informàtic 
que per realitzar simulacions de Montecarlo. Es generaran variables aleatòries 
sobre diferents paràmetres que es combinaran dins del funcionament de 
l’estructura. Aquestes combinacions s’avaluaran una per una i s’obtindran els 
coeficients de seguretat de totes elles. 

3. Buscar un cas concret on s’aplicarà el càlcul determinista. L’objectiu d’aquest 
càlcul serà trobar la mínima mànega que compleixi les condicions de seguretat 
mínimes marcades per la ROM 0.5-05. 

4. Determinar a quines variables de projecte se’ls pot atribuir una distribució 
probabilística i buscar la que més s’ajusti al problema. 

5. Aplicar el programa probabilístic a la secció tipus escollida. L’objectiu d’aquest 
càlcul serà avaluar la geometria definida en el càlcul determinista i, en tot cas, 
trobar la mànega que s’ajusti millor a les sol·licitacions. 

6. Trobar el nombre combinacions necessàries a generar i resoldre per tal 
d’obtenir una probabilitat representativa. 

7. Comparar els resultats obtinguts i discutir la utilitat del procediment. 
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Un cop s’hagin aconseguit tots els objectius, s’espera poder decidir l’adequació d’ús 
d’aquesta eina i si seria necessari incloure-la en el procés de l’anàlisi de fallida d’un 
moll que es vol construir. 

El cas que es vol resoldre és el d’un moll que durant la fase de construcció se li ha 
aplicat una sobrecàrrega en el terreny de l’esplanada. En conseqüència s’afegirà un 
altre objectiu a la llista. S’intentarà demostrar la funció que desenvolupa un pedraplè 
col·locat immediatament a tradós del caixó. Així doncs s’aplicaran els mètodes 
desenvolupats en dues situacions diferents, la primera, en la que la secció tipus del 
moll serà la més habitual, amb un pedraplè a trasdós del caixó, i una segona en la que 
s’elimina aquest element. Es pot enumerar un últim objectiu, doncs: 

8. Comprovar la funció del pedraplè col·locat a trasdós dels caixons. 

 


