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8. Exposició del cas d’estudi 

La situació a analitzar serà un moll en procés de construcció ubicat a la costa catalana, 
durant la fase de precàrrega de l’esplanada generada darrera els caixons. 

Es partirà d’una secció tipus, en la que les mides de la banqueta i la resta de 
paràmetres seran en certa manera coneguts. Les mides del caixó també estaran 
predeterminades excepte la mànega del caixó (B), que es variarà en els càlculs per tal 
d’obtenir la secció amb la menor mànega possible que compleixi les equacions de 
verificació. 

El caixó és de cel·les rectangulars i recolza sobre la cota -15,50 m, té un puntal (inclosa 
la solera) de 17,50 m i finalitza amb una superestructura d’1,00 m de gruix. La mànega 
en fust queda lliure i el vol de solera és d’1 m per banda. 

La banqueta de fonamentació està recolzada sobre el terreny natural i té un gruix de 
9,00 m, coronada per una capa de 0,50 m de graves. La berma de la banqueta a costat 
mar té una longitud de 11 m i un talús 2:1 fins arribar a la cota -25,00 m. 

Així doncs, tal com s’indica en les figures 8.1 i 8.2, es parteix de la situació en la que 
s’ha construït una mota de sorres de 4 m d’alçada a sobre del caixó i s’ha omplert el 
recinte tancat que s’ha creat amb el material de dragatge utilitzat.  

 
Figura 8.1. Secció tipus. Cas 1 

També es vol comprovar l’efecte del pedraplè durant la situació de precàrrega, pel que 
s’analitzaran dos casos diferents modificant sensiblement la secció tipus. En una d’elles 
es col·locarà un pedraplè al trasdós, entre el caixó i el reblert general, i en l’altra no. 
D’aquesta manera podrem determinar si la presència d’un pedraplè té influència en 
l’estabilitat d’un moll.  

Per modelitzar els casos es treballarà amb escenaris simplificats, assimilant els terrenys 
del trasdós a uns que es comportin d’igual manera, tal com es pot observar en les 
figures 7.1 i 7.2. Així doncs en el cas amb pedraplè (cas 1) es col·locarà un terreny amb 
angle de fregament ф=37˚ i pes específic saturat γsat = 20 KN/m3, darrera, un reblert 
amb angle de fregament ф=30˚ i pes específic saturat γsat = 20  KN/m3, i a sobre, una 
precàrrega amb el material de dragatge de pes específic variable. 
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En el cas 2 es substituiran el pedraplè i el reblert general per un sol material 
equivalent, de manera que tot el material que quedi a trasdós del conjunt caixó + mota 
estigui format per un material equivalent amb angle de fregament ф=0˚ i pes específic 
variable.  

 
Figura 8.2. Secció tipus. Cas 2 

El valor del pes específic es concretarà per cada anàlisi (determinista i probabilístic), ja 
que serà un dels paràmetres al que se li atribuirà una distribució probabilística. 

La situació a que es sotmet el caixó en el cas 2 es simplifica d’aquesta manera degut a 
que el procés de precàrrega, a base de dragar material del fons, és molt agressiu i 
introdueix molta aigua que es filtra al material de reblert general, provocant que les 
capes superior i inferior (material de dragatge i reblert general) es mesclin formant un 
material equivalent de propietats diferents, tot i que en teoria haurien de ser 
totalment independents. És llavors quan les accions sobre el caixó resulten ser una 
pressió hidrostàtica proporcional al pes específic del material equivalent. La existència 
d’un pedraplè fa de barrera entre aquest material i l’efecte de la seva pressió. 
Conseqüentment sobre el caixó actuen l’empenta activa generada pel propi pedraplè i 
la càrrega hidrostàtica deguda a la saturació del material del pedraplè. La suma 
d’aquestes accions té, en principi, una component horitzontal menor que la càrrega 
transmesa pel material equivalent. 

El caixó recolza sobre una banqueta de fonamentació que té un angle de fregament 
ф=40˚ i un pes específic saturat γsat = 20  KN/m3. La banqueta descansa sobre la 
superfície del fons, format per n material d’angle de fregament ф=40˚ i pes específic 
saturat γsat = 18  KN/m3. 

Així doncs s’analitzarà la estabilitat del moll en les dues situacions, en les que no hi 
haurà càrregues de servei com ara grues i emmagatzematge de mercaderies, al tractar-
se de la fase de precàrrega. Per tant, les accions exteriors es redueixen a l’efecte de 
l’aigua, els terrenys del trasdós, la mota i els fangs de precàrrega. 

 


