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9. Anàlisi del problema determinista. Nivell I 

S’aplica un anàlisis de Nivell I pel mètode de coeficients de seguretat global. Aquest 
mètode treballa amb unes equacions de verificació en forma de quocient, que un cop 
avaluat dóna un valor que s’ha de comparar al llindar que indica la estabilitat o no de la 
equació. Les equacions de verificació i els coeficients de seguretat són els que 
recomana la ROM 0.5-05 en cada mode de fallida principal i s’admetrà com a vàlida 
l’estructura quan tots els modes de fallida tinguin un valor de coeficient de seguretat 
major al mínim recomanat. 

Per a determinista s’ha d’entendre que els factors de projecte i els resultats es tracten 
com variables deterministes, el que no vol dir que no hi hagi alguns factors que es 
tractin com variables aleatòries, per exemple, l’alçada i el període de l’onatge, la 
velocitat del vent, etc. 

S’ha elaborat un procediment per calcular els coeficients de seguretat referents al moll 
mitjançant el programa Microsoft Office Excel 2007. Es segueix un esquema senzill i 
clar basat en les ROM 0.0-01, ROM 0.2-90, ROM 0.4-95 i ROM 0.5-94, ROM 0.5-05: 

1. S’introdueixen els valors que defineixen la secció tipus. 
2. S’introdueix la geometria del caixó, en fust, mànega i eslora. 
3. Es calcula el pes del caixó i el seu reblert, obtenint unes forces i moments. 
4. Es calcula el valor de les accions externes: 

a. Càrregues hidràuliques estàtiques i degudes a la marea. 
b. Càrregues degudes a l’onatge generat pel vent. 
c. Càrregues permanents de la superestructura. 
d. Empenta de terres del trasdós. 
e. Càrregues variables d’explotació. 

5. Es defineixen els coeficients de compatibilitat (hipòtesis) i els coeficients de 
ponderació parcials. 

6. Es calculen els coeficients de seguretat de cada mode de fallida. 

Aquesta fulla de càlcul s’ha verificat amb un cas real calculat en una enginyeria, 
facilitat pel tutor extern de la tesina. 

Es realitzarà un càlcul iteratiu variant la mànega dels caixons dels dos casos, per tal 
d’obtenir la secció amb mínim valor de mànega que compleixi els coeficients de 
seguretat mínims establerts per la ROM 0.5-05. 
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Dades d’entrada i accions 

Secció tipus 

S’introdueixen les dades que defineixen la secció: 

Taula 9.1. Dades d’entrada de la secció tipus. Cas 1 (cas 2 entre parèntesis). 

Dades d'entrada 

Cotes de la secció tipus 

Coronació del moll 3,00 m 

Coronació de l'estructura 2,00 m 

Coronació banqueta a costat mar -15,50 m 

Dragatge de la dàrsena -25,00 m 

Cotes dels nivells d'aigua 

Cota del nivell del mar 0,26 m 

Definició dels materials 

 Pes específic [KN/m3] Propietats mecàniques 

 
Sec Saturat Submergit Ф [˚] Cohesió 

Aigua de mar 10,25 - - - - - - - - 

Formigó  25,00 - - - - - - - - 

Reblert estructura 18,00 21,00 - - - - - - 

Reblert del trasdós 18,00 
(18,00) 

20,00  
(- -) 

10,00 (- -) 37,0 (0,0) 0 

Material de precàrrega 18,00 - - - - 0,0 0 

Banqueta 18,00 - - 11,00 42,0 0 

Reblert general 18,00 21,00 11,00 - - - - 

Terreny natural llarg  - - - - 11,00 30,0 0 

Altres propietats mecàniques dels terrenys 

Angle de fregament entre reblert del trasdós i estructura 12,5 ˚ 

Definició de les bermes 

Berma del costat mar de la banqueta 11,00 m 

Talús del costat mar de la berma de la banqueta 26,57 ˚ 

Geometria i pes del caixó 

Es defineixen les mides del caixó en fust, la solera i les mànegues, també la distribució 
de cel·les i parets interiors. Finalment es deixa lliure el paràmetre de la distància entre 
parets interiors de les cel·les en la direcció de la mànega, aquesta distància es variarà 
en els dos casos, de manera que la mànega total del caixó també variarà. Els valors de 
la mànega resultant (B) oscil·len entre: 

• 20,50 m i 13,05 m, en el cas 1. 

• 30,80 m i 26,35 m, en el cas 2. 

A partir de les mides del caixó, i fent la hipòtesis que el reblert de les cel·les està 
saturat en tot el seu gruix vertical, es calcula el pes total del caixó. Com que es tracta 
d’un problema bidimensional, el pes es dividirà per l’eslora total del caixó i es 
calcularan les forces i moments per metre lineal que s’utilitzaran en els càlculs dels 
coeficients de seguretat. Aquestes accions es consideren permanents, constants i 
favorables. 
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Càrregues hidràuliques estàtiques 

A continuació es procedeix al càlcul de les accions degudes a les càrregues 
hidràuliques. Aquestes actuen sobre els caixons en els seus costats mar i terra, i en la 
solera. 

En el cas 1 es tindrà en compte la pressió deguda a la cota nivell del mar sobre el 
parament mar i en la solera, i a la pressió hidràulica sobre el costat terra del caixó i la 
solera que es genera en el trasdós, que es suposa saturat per complet d’aigua ja que la 
càrrega de fangs eleva el nivell freàtic a tot el material de reblert i del trasdós. La 
diferència entre les pressions horitzontals i la resultant vertical seran les càrregues que 
es tindran en compte en els càlculs. 

En el cas 2, l’única pressió hidrostàtica serà la provinent del costat mar, pel que només 
es tenen en compte les forces horitzontal i vertical degudes a la posició del nivell del 
mar. En el costat del trasdós les càrregues hidrostàtiques es consideren nul·les ja que a 
efectes de càlcul del programa serà més senzill de modelitzar com una acció 
d’empenta de terres. 

Les forces resultants de cada cas es consideren com a càrregues permanents i 
constants, seran favorables si la resultant té sentit de mar a terra o desfavorables si és 
al contrari. Es pot avançar que en el cas 1 resultarà una força horitzontal desfavorable 
ja que el nivell freàtic a trasdós estarà a la cota +3,00 i en el costat mar a +0,26, i la 
vertical serà sempre desfavorable. En el cas 2, la força horitzontal serà favorable ja que 
no es compensarà amb cap força de sentit contrari, i la força vertical serà 
desfavorable. Els moments que provoquin aquestes forces tindran els mateixos sentits. 

El nivell mig del mar s’estableix a la cota 0,26 m segons marca l’informe climàtic del 
nivell del mar del mareògraf de Barcelona, que facilita de forma pública i gratuïta l’ens 
Puertos del Estado en la seva pàgina web. 

Càrregues hidràuliques de marea 

Utilitzant l’informe de Puertos del Estado anteriorment citat, s’obté que els valors de 
màxima marea astronòmica i mínima marea astronòmica són, segons el mareògraf de 
Barcelona, 0,57 m i 0,13. 

Aquestes variacions del nivell del mar provoquen un increment o una disminució de les 
pressions estàtiques i es calcularan com una variació en la pressió hidrostàtica. 

L’informe de Puertos del Estado també proporciona la distribució probabilística de 
tipus Weibull que segueix la marea meteorològica, tant per la positiva com per la 
negativa: 

 

Taula 9.2. Paràmetres de la distribució Weibull per a  la marea meteorològica. Extret de l’informe 
climàtic del nivell del mar del mareògraf de Barcelona realitzat per Puertos del Estado. 

 Paràmetres de la distribució Weibull 

 α β γ λ 

Residu màxim 9,2 10,7 1,2 16,7 

Residu mínim -10,2 6,7 1,4 16,9 
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I la formulació per a obtenir el valor donat un període de retorn: 

 Residu positiu: �� � � 	 ��v� H  �	�mL� U⁄ �  � fórmules 9.1. 

 Residu negatiu �� � �� 	 ��v� H  �	�mL� U⁄ �  � 

Per un període de retorn d’un any s’obtenen uns valors de 0,346 m i -0,243 m. Llavors 
Es calcularan també com una variació de la pressió hidrostàtica de l’aigua.  

Les forces resultants es tractaran com a quatre forces variables, favorables les que 
augmenten el nivell del mar i desfavorables les que el disminueixin, i els respectius 
moments.  

Càrregues degudes a l’onatge produït pel vent 

Per al càlcul de les càrregues degudes a l’onatge produït pel vent, primer s’ha elaborat 
una distribució probabilística del vent a la zona de Barcelona. S’han sol·licitat les dades 
de ratxes màximes diàries en el període comprès entre l’1 de maig de 1996 i el 31 de 
març de 2007 corresponents a l’observatori Fabra del Servei Meteorològic de 
Catalunya. Aquestes dades han estat cedides i s’han tractat per trobar una distribució 
que s’ajusti a la realitat. S’ha aplicat un sistema POT, separant les ratxes diàries de tres 
en tres per poder considerar-les com episodis independents i s’han escollit les que 
superaven el llindar dels 10 m/s. 

A partir d’aquí s’ha realitzat un ajust Weibull, obtenint els paràmetres de la distribució: 

Taula 9.3. Paràmetres de la distribució Weibull de velocitats extremals de vent. Elaborada a partir de les 
dades de ratxes màximes diàries a Barcelona en el període de temps de maig de 1996 a març de 2007. 

Paràmetres de la distribució Weibull 

α β γ 

0,594 16,431 4,9 

Per a l’anàlisi determinista s’ha escollit com a valor de velocitat del vent el percentil 95 
de la distribució Weibull, 21,15 m/s. 

Un cop coneguda la velocitat del vent es pot procedir a calcular l’ona generada per 
aquest. S’ha utilitzat el “Mètode simplificat paramètric de previsió d’onatge de vent” 
descrit en l’annex II de la ROM 0.4-95, més en concret el procediment explicat en 
l’apartat 4 de l’annex, “Precisió de l’onatge de vent en profunditats reduïdes” vàlid per 
aigües poc profundes i intermitges (fins 90 m de profunditat). 

L’annex mencionat explica com trobar l’alçada d’ona a partir de la velocitat del vent, el 
calat del punt on es vol calcular l’alçada d’ona i una longitud de Fetch calculada a partir 
de la distancia mitjana de set segments que uneixen el punt de càlcul amb l’estructura 
de protecció més propera, separats en angles de 3˚ entre ells. S’han agafat unes 
distàncies suficients per a que es desenvolupi l’ona, obtenint una longitud de fetch de 
1076,74 m. 
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El mètode descrit en la ROM 0.4-95 segueix la següent formulació: 

�4 � 0,283 	 ��6� 	 
��� �0,530 	 H�	���6 Ld  ¡ ¢ 	 
���
£
¤¥ �,��s¦s	�§	¨©ª�6 ¢K 6¡

��#O «�,sd�	�§	�ª�6 ¢¬ |¡ ®
°̄

 fórmules 9.2. 

±� � 7,54 	 ��� 	 
��� �0,833 	 H�	���6 Ld ²¡ ¢ 	 
��� 
£
¤¥ �,�d³´	�§	¨©ª�6 ¢K ¬¡

��#O «�,²dd	�§	�ª�6 ¢¬ µ¡ ®
°̄

  

 
�5# � 5,37 	 10% 	 H ���L  d¡ 	 �±��³ d¡
  

on, 
Hs = alçada d’ona significativa en metres. 
Tp = període pic associat a l’alçada d’ona significant en segons. 
tmin = és el temps mínim necessari que ha d’actuar el vent per tal que l’ona es 

desenvolupi correctament. 
UA = és la velocitat del vent corregida, en m/s, segons la fórmula proporcionada 

per la mateixa ROM, en funció de la velocitat del vent: 
 

 ¶- � 0,71 	 � ,%d fórmula 9.3 

 

V = velocitat del vent = 21,15 m/s. 
g = acceleració de la gravetat = 9,81 m/s2. 
d = calat en el punt de càlcul de l’alçada d’ona = 25,00 m. 
LF = longitud de Fetch = 1076,74 m. 

A partir de l’alçada d’ona ja es poden calcular les càrregues degudes a l’onatge, 
s’utilitzarà la fórmula de Sainflou (1928) per obtenir les accions d’aquesta ona sobre el 
caixó, que es representen en la figura 9.1. 

 
Figura 9.1. Accions de les onades sobre un caixó. Mètode Sainflou (1928) 
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 M � �6IU·	O�	�I9¸�OI�I9¸�  fórmules 9.4. 

 M% � U·	��~4O ¹	O�  

 Md � *º 	 � � c��  

on, 

c� � W	�6] 	 &o
�( 	 �� fórmula 9.5. 

( � %	W]  fórmula 9.6. 

L = longitud d’ona  

Així doncs utilitzant aquest esquema es calculen les forces horitzontals i moments 
desestabilitzadors generats per l’ona en el seu pas per sinus i per cresta. En l’estudi 
només s’utilitza el pas per sinus, es classifica com acció variable i desfavorable. 

Càrregues permanents de la superestructura 

El caixó té una superestructura d’un metre de gruix i d’amplada igual al caixó, de forma 
rectangular i construïda amb formigó. Se’n calcula el pes i, per tant, la força vertical i el 
moment estabilitzador favorables permanents. 

Tant en el cas 1 com en el cas 2, s’ha d’afegir com a càrregues de superestructura les 
que produeixen el pes de la mota i el material situat per sobre del caixó. Se’n 
determinen les forces verticals i els moments estabilitzadors, que al igual que els 
deguts al pes de la superestructura, també seran favorables i permanents. 
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Empenta de terres 

Per a calcular l’empenta de terres s’utilitza la teoria de Coulomb descrita en l’apartat 
3.4.2.2 de la ROM 0.2-90.  

És necessari calcular el coeficient d’empenta actiu Ka a partir dels paràmetres del 
terreny tal com s’indica en la figura 9.2 i la fórmula 9.8: 

 
Figura 9.2. Mètode de Coulomb per al càlcul de l’empenta activa. Modificat de la figura de la taula 3.4.2.2.2. de la 

ROM 0.2-90. 

 ��� �  % 	 * 	 (� 	 �% fórmula 9.7. 

on, 

(� � �45# фI7��6
45#789�	�45# 7��6	: I;<=>фA@�	<=> ф?B�<=>C?@�	<=> CAB�D6 fórmula 9.8 

&o
��» � �� � &o
��¼� � &o\V&¼� 	 ;45#789�	45# фI½�45#7I½�	45# ф8½� fórmula 9.9 

sent, * = pes específic saturat del terreny de trasdós  
ф = angle de fregament del terreny de trasdós 
ρ = angle auxiliar = ф - α + δ – β 

Aquests càlculs han estat verificats mitjançant la taula 3.7.2. de la ROM 0.5-05, “Valors 
de Kah segons Blum” i s’ha obtingut una coincidència exacta. 

En el cas 1, s’obté un coeficient d’empenta actiu Kah = 0,225. 

En el cas 2, aplicant un angle de fregament ф = 0 ̊ s’obtindrà un coeficient d’empenta 
actiu Kah = 1,00, i per tant es calcularà l’efecte de tot el gruix de terreny com una 
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pressió hidrostàtica amb una proporcionalitat valor el pes específic del material 
equivalent considerat a trasdós de l’estructura.  

Al pes específic se li assignarà un valor de 18 KN/m3. Aquest valor correspon al 
percentil 95 d’una distribució normal centrada en 16 KN/m3 que s’ha utilitzat per 
descriure el comportament del pes específic real del material equivalent. 

Un cop es calcula l’empenta de les terres es descompon en una força horitzontal i una 
vertical i es calculen també els moments desestabilitzador i estabilitzador generats per 
aquestes forces, que es consideren permanents. 

Càrregues variables d’ús 

Com ja s’ha comentat el moll no es troba en fase de servei i per tant no pot haver-hi 
càrregues d’ús, no obstant la càrrega deguda al pes de la sobrecàrrega en el cas 1, és 
modela com una càrrega d’emmagatzematge en la zona del trasdós. Per això s’utilitza 
la formulació de la ROM 0.5-05, de la qual s’ha d’aplicar el primer cas exposat en la 
figura 3.7.18, “Efecte de sobrecàrregues parcials en l’empenta activa horitzontal”, i 
que es mostra en la figura 9.3. 

 
Figura 9.3. Efecte de sobrecàrregues parcials en l’empenta activa horitzontal. Modificat de la figura 3.7.18. de la 

ROM 0.5-05. 

Com que la sobrecàrrega es reparteix sobre tota l’esplanada, es considerarà que b>H i 
que en conseqüència l’empenta addicional serà de valor constant en tota l’alçada del 
caixó. 

La càrrega “q” es calcula a partir del pes específic dels fangs (18 KN/m3) i el gruix de la 
capa que s’ha col·locat (4 m), per tant s’utilitza una càrrega q = 18 · 4 = 72 KN/m2. 

Un cop coneguda l’empenta addicional es poden calcular la força horitzontal i el 
moment desestabilitzador, que es classifiquen com accions permanents i 
desfavorables. 
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Coeficients de compatibilitat: hipòtesis 

Per estudiar cada cas es realitzen vuit hipòtesis de combinació d’accions, dues 
combinacions quasi permanents i sis combinacions característiques. 

En la taula 9.4 es resumeixen els coeficients de compatibilitat de cada acció per les 
diferents hipòtesis. 

Taula 9.4. Coeficients de compatibilitat en les combinacions de càrrega 

Coeficients de compatibilitat en les combinacions de càrrega 

Accions Combinacions 
casi permanents 

Combinacions característiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pes del caixó (inclòs reblert) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Càrregues hidràuliques estàtiques 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Càrregues hidràuliques de marea. 
Màxima marea astronòmica 

0,7 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 

Càrregues hidràuliques de marea. 
Mínima marea astronòmica 

0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,7 

Càrregues hidràuliques de marea. 
Marea meteorològica positiva 

0,7 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 

Càrregues hidràuliques de marea. 
Marea meteorològica negativa 

0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,7 

Càrregues degudes a l’onatge produït pel vent 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 

Càrregues permanents de la superestructura 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Empenta de terres en el trasdós 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Càrregues degudes a la precàrrega de fangs* 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

*prendran valor 0,00 en el cas 2 

Els valors de marea astronòmica es consideren incompatibles entre ells i el mateix amb 
els de marea meteorològica. Només es tindran en compte combinacions en que es 
donin màxima marea astronòmica i marea meteorològica positiva a la vegada, o 
combinacions de mínima marea astronòmica i marea meteorològica negativa a la 
vegada.  
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Coeficients de ponderació parcials 

En els càlculs dels diferents coeficients de seguretat s’utilitzaran els coeficients de 
ponderació parcials només en les combinacions característiques tal i com marca la 
ROM 0.5-05. Segons el tipus de fallida és EQU o GEO, i segons el tipus d’acció el valor 
serà de majoració o de minoració. Caldrà determinar el signe de les accions per 
assignar el coeficient que haurà d’acompanyar a cada una. 

Dels modes de fallida considerats, només el bolcament rígid és del tipus EQU, donat 
que la resta de modes depenen de paràmetres resistents del terreny. 

Taula 9.5. Coeficients de ponderació parcials 

Acció Símbol Tipus de fallida 

EQU GEO 

Permanent Desfavorable γg 1,1 1,0 

Favorable 0,9 1,0 

Variable Desfavorable γq 1,5 1,3 

Favorable 0,0 0,0 

 

  



 

Resultats 

S’ha calculat els coeficients de seguretat de cada cas 
amb una variació de 5 cm entr

En el cas 1, s’han analitzat mànegues de 13,05 m a 20,50 m, de les quals s’ha obtingut 
que en 53 d’elles tots els coeficients de les vuit hipòtesis verificaven les condicions de 
seguretat mínimes i la resta no.

En el cas 2, s’han analitzat mànegues de 26,35 m a 33,80 m, resultant 41 casos vàlids.

Observant els resultats desglossats per hipòtesis (figures 
com les hipòtesis 1 i 2 són molt més restrictives
combinacions quasi-permanets
elevats. No obstant, en els casos 
aquestes dues hipòtesis, ja que es tracta d’un moll enc
només està afectat per càrregues degudes al mar i a les terres, i per tant les vuit 
hipòtesis que s’han considerat són molt semblants entre elles
que les altres no permet apreciar les variacions del coefic
combinacions on s¡han definit les accions principals i les compatibles

 

Figura 

Figura 

Aplicació del disseny probabilístic en la fallida d’un moll

S’ha calculat els coeficients de seguretat de cada cas per a 150 mànegues diferents, 
amb una variació de 5 cm entre cada una. 

En el cas 1, s’han analitzat mànegues de 13,05 m a 20,50 m, de les quals s’ha obtingut 
que en 53 d’elles tots els coeficients de les vuit hipòtesis verificaven les condicions de 
seguretat mínimes i la resta no. 

n el cas 2, s’han analitzat mànegues de 26,35 m a 33,80 m, resultant 41 casos vàlids.

Observant els resultats desglossats per hipòtesis (figures 9.4 i 9.5), es pot observar 
com les hipòtesis 1 i 2 són molt més restrictives. Això és degut a que es tracta de 

permanets a les que se’ls exigeix uns coeficients de seguretat més 
elevats. No obstant, en els casos estudiats, no té massa sentit tenir en compte 
aquestes dues hipòtesis, ja que es tracta d’un moll encara sense càrregues d’ús i 
només està afectat per càrregues degudes al mar i a les terres, i per tant les vuit 
hipòtesis que s’han considerat són molt semblants entre elles. Restringir
que les altres no permet apreciar les variacions del coeficient de seguretat en les altres 
combinacions on s¡han definit les accions principals i les compatibles. 

Figura 9.4. Nombre de casos assajats i resultats. Cas 1 

Figura 9.5. Nombre de casos assajats i resultats. Cas 2 
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per a 150 mànegues diferents, 

En el cas 1, s’han analitzat mànegues de 13,05 m a 20,50 m, de les quals s’ha obtingut 
que en 53 d’elles tots els coeficients de les vuit hipòtesis verificaven les condicions de 

n el cas 2, s’han analitzat mànegues de 26,35 m a 33,80 m, resultant 41 casos vàlids. 

), es pot observar 
. Això és degut a que es tracta de 

a les que se’ls exigeix uns coeficients de seguretat més 
, no té massa sentit tenir en compte 

ara sense càrregues d’ús i 
només està afectat per càrregues degudes al mar i a les terres, i per tant les vuit 

estringir-ne més unes 
seguretat en les altres 

 

 



 

Descartades les hipòtesis 1 i 2, es
hipòtesis 4, 6 i 8. Precisament en elles coincideix que el mar està en el nivell més baix, 
afectant la marea astronòmica mínima i la marea meteorològica mínima; s’hi ha de 
sumar l’efecte del sinus de le
força menor compensant
l’estructura.  

Com a resultat final, s’escullen
seguretat. En les figures 9
mànega del caixó els coeficients de seguretat augmenten i per tant les hipòtesis 
verifiquen les condicions mínimes fins que s’arriba a la mànega mínima que compleix
valor 1 a la gràfica), i a partir de llavors totes les mànegues són vàlides segons la ROM 
0.5-05. 

Figura 9.6

Figura 9.7

Observant les figures anteriors, es pot veure com en el cas 1 el pas de 
verificar requereix un interval de mànegues major que en el cas 2, i el nombre 
d’escalons també és major. 
resultats gaire diferents entre si, pel que es pot afirmar que en el cas 2 no hi ha massa 
variació entre elles. En canvi en el cas 1, és necessari augmentar força la mànega per 
tal que un cop verifiquen les hipòtesis 3, 5 i 7, ho facin també les altres.

Finalment la mànega mínima que compleix els coeficients de seguretat recomanats per 
la ROM 0.5-05, en cada cas són:

• En el cas 1: 15,80 m

• En el cas 2: 28,90 m
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Descartades les hipòtesis 1 i 2, es pot veure que les hipòtesis més restrictives són les 
Precisament en elles coincideix que el mar està en el nivell més baix, 

afectant la marea astronòmica mínima i la marea meteorològica mínima; s’hi ha de 
sumar l’efecte del sinus de les ones produïdes del vent. Tot això fa que hi hagi una 

compensant les càrregues horitzontals provinents del trasdós de 

ullen les mànegues mínimes que verifiquen els coeficients de 
9.6 i 9.7 es pot veure com a mesura que s’augmenta la 

mànega del caixó els coeficients de seguretat augmenten i per tant les hipòtesis 
verifiquen les condicions mínimes fins que s’arriba a la mànega mínima que compleix

partir de llavors totes les mànegues són vàlides segons la ROM 

6. Verificació del cas 1 modificant la mànega del caixó. 

7. Verificació del cas 2 modificant la mànega del caixó. 

Observant les figures anteriors, es pot veure com en el cas 1 el pas de 
requereix un interval de mànegues major que en el cas 2, i el nombre 

d’escalons també és major. L’efecte graó indica si les hipòtesis considerades tenen 
ats gaire diferents entre si, pel que es pot afirmar que en el cas 2 no hi ha massa 

variació entre elles. En canvi en el cas 1, és necessari augmentar força la mànega per 
tal que un cop verifiquen les hipòtesis 3, 5 i 7, ho facin també les altres.

la mànega mínima que compleix els coeficients de seguretat recomanats per 
05, en cada cas són: 

En el cas 1: 15,80 m 

En el cas 2: 28,90 m 
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pot veure que les hipòtesis més restrictives són les 
Precisament en elles coincideix que el mar està en el nivell més baix, 

afectant la marea astronòmica mínima i la marea meteorològica mínima; s’hi ha de 
s ones produïdes del vent. Tot això fa que hi hagi una 

les càrregues horitzontals provinents del trasdós de 

n els coeficients de 
es pot veure com a mesura que s’augmenta la 

mànega del caixó els coeficients de seguretat augmenten i per tant les hipòtesis 
verifiquen les condicions mínimes fins que s’arriba a la mànega mínima que compleix ( 

partir de llavors totes les mànegues són vàlides segons la ROM 

 

 

Observant les figures anteriors, es pot veure com en el cas 1 el pas de no verificar a 
requereix un interval de mànegues major que en el cas 2, i el nombre 

L’efecte graó indica si les hipòtesis considerades tenen 
ats gaire diferents entre si, pel que es pot afirmar que en el cas 2 no hi ha massa 

variació entre elles. En canvi en el cas 1, és necessari augmentar força la mànega per 
tal que un cop verifiquen les hipòtesis 3, 5 i 7, ho facin també les altres. 

la mànega mínima que compleix els coeficients de seguretat recomanats per 
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En les taules 9.6 i 9.7 es recullen els coeficients de seguretat obtinguts per a cada 
hipòtesis així com els coeficients de seguretat mínims exigits: 

Taula 9.6. Coeficients de seguretat per un caixó de 15,80 m d’eslora. Cas 1. 

Mode de 
fallida 

Coeficients de seguretat per hipòtesis 

Combinacions casi-
permanents 

Combinacions fonamentals 

Valor 
mín. 

H. 1 H. 2 
Valor 
mín. 

H. 3 H. 4 H. 5 H. 6 H. 7 H. 8 

Lliscament Caixó-
banqueta 

1,5 1,699 1,563 1,3 1,573 1,518 1,572 1,510 1,553 1,505 

Bolcada 
tradicional 

1,5 3,302 3,018 1,5 2,043 1,985 2,042 1,976 1,983 1,936 

Lliscament 
Banqueta-fons. 
Cas 1 

1,5 4,008 3,651 1,3 3,724 3,558 3,724 3,539 3,670 3,529 

Lliscament 
Banqueta-fons. 
Cas 2 

1,5 3,105 2,832 1,3 2,884 2,759 2,884 2,744 2,843 2,736 

Enfonsament 2,5 3,811 3,393 2 3,484 3,273 3,483 3,245 3,440 3,256 

Bolcada plàstica 1,5 1,482 1,353 1,3 1,373 1,316 1,373 1,309 1,351 1,302 

 Taula 9.7. Coeficients de seguretat per un caixó de 28,90 m d’eslora. Cas 2. 

Mode de 
fallida 

Coeficients de seguretat per hipòtesis 

Combinacions casi-
permanents 

Combinacions fonamentals 

Valor 
mín. 

H. 1 H. 2 
Valor 
mín. 

H. 3 H. 4 H. 5 H. 6 H. 7 H. 8 

Lliscament Caixó-
banqueta 

1,5 1,493 1,458 1,3 1,450 1,439 1,450 1,436 1,444 1,435 

Bolcada 
tradicional 

1,5 15,83 14,43 1,5 10,13 9,828 10,13 9,790 9,857 9,609 

Lliscament 
Banqueta-fons. 
Cas 1 

1,5 2,187 2,123 1,3 2,128 2,100 2,128 2,095 2,118 2,093 

Lliscament 
Banqueta-fons. 
Cas 2 

1,5 1,874 1,820 1,3 1,822 1,800 1,822 1,796 1,814 1,794 

Enfonsament 2,5 2,358 2,182 2 2,211 2,128 2,211 2,118 2,179 2,107 

Bolcada plàstica 1,5 1,368 1,324 1,3 1,327 1,308 1,327 1,305 1,319 1,303 

En tots dos casos el mode de fallida limitant és la bolcada plàstica i en gran mesura 
també l’enfonsament, dos modes de fallida que depenen de la resistència del terreny. 
Això és així perquè el terreny té la suficient capacitat de resistir el lliscament com 
perquè per fallar l’estructura s’hagi de trencar localment o de forma més general. 

Resulta interessant fer un anàlisi de l’evolució dels coeficients de seguretat en funció 
de la mànega dels caixons en cada un dels casos. En les següents gràfiques es pot 
comparar com augmenten els coeficients de seguretat a mesura que augmenta la 
mànega en cada hipòtesis i, a més, quins coeficients de seguretat resulten més 
restrictius per assolir la estabilitat de l’estructura. 

 



 

Figures 9.9a i 9.9b. Evolució dels coeficients de seguretat a bolcada 

La bolcada tradicional és un mecanisme de fallida que no té en compte les propietats 
del terreny, només els moments estabilitzadors i els moments
per això que a mesura s’ augmenta la mànega augmenta el coeficient de seguretat, ja 
que el pes del caixó, que és el factor que proporciona la component estabilitzadora 
més important, és major i les accions externes no varien.

En el cas 2 s’accentua aquest fet, tot i que les forces provinents del trasdós són majors 
que en el cas 1, el pes és molt major, 
respecte els primers valors.

 

Figures 9.10a i 9.10b. Evolució dels coeficients de 
recolzament en funció de la mànega del caixó.
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Figura 9.8. Llegenda de les figures 9.9 a 9.14. 

Evolució dels coeficients de seguretat a bolcada tradicional en funció de la mànega del caixó.

La bolcada tradicional és un mecanisme de fallida que no té en compte les propietats 
del terreny, només els moments estabilitzadors i els moments desestabilitzadors. És 
per això que a mesura s’ augmenta la mànega augmenta el coeficient de seguretat, ja 
que el pes del caixó, que és el factor que proporciona la component estabilitzadora 
més important, és major i les accions externes no varien. 

cas 2 s’accentua aquest fet, tot i que les forces provinents del trasdós són majors 
que en el cas 1, el pes és molt major, perquè s’augmenta en més de 10 m la mànega 
respecte els primers valors. 

Evolució dels coeficients de seguretat a lliscament del contacte entre el caixó i la banqueta de 
recolzament en funció de la mànega del caixó. 
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en funció de la mànega del caixó. 

La bolcada tradicional és un mecanisme de fallida que no té en compte les propietats 
desestabilitzadors. És 

per això que a mesura s’ augmenta la mànega augmenta el coeficient de seguretat, ja 
que el pes del caixó, que és el factor que proporciona la component estabilitzadora 

cas 2 s’accentua aquest fet, tot i que les forces provinents del trasdós són majors 
s’augmenta en més de 10 m la mànega 

 
seguretat a lliscament del contacte entre el caixó i la banqueta de 



 

Figures 9.11a i 9.11b. Evolució dels coeficients de seguretat a lliscament
entre la banqueta de recolzament

Figures 9.12a i 9.12b. Evolució dels coeficients de seguretat a lliscament
entre la banqueta de recolzament

En tots tres tipus de lliscament els coeficients de seguretat en el cas 1 evolucionen més 
favorablement. Sota igual condicions geotècniques, el primer escenari té una 
component horitzontal menor i per tant és més f
seguretat elevats. En canvi en el cas 2, tot i tenir una component vertical molt més 
gran, aquesta no té una influ
generada pel pes està multiplicada per la tangent de 
que s’està analitzant, i aquesta tangent és menor a la unitat.

Les propietats del terreny de la banqueta i del terreny natural són prou bones com per 
assegurar que el contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny
no cedirà. S’observa que en aquest contacte el mecanisme de ruptura més crític és el 
segon, ja que la banqueta està formada per un terreny de millor qualitat, amb angle de 
fregament major, i proporciona 
que la formen. La banqueta de fonamentació està recolzada directament sobre un 
terreny sense cohesió, pel que el mecanisme de ruptura 2 només aporta una 
resistència passiva conseqüència del pes de la pròpia banqueta, en canvi, si en la 
construcció s’hagués draga
natural per sobre la banqueta, s’aconseguiria una resistència addicional deguda a 
l’empenta passiva que suportaria aquest gruix. 
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b. Evolució dels coeficients de seguretat a lliscament del mecanisme de ruptura
olzament i el terreny natural del fons marí en funció de la mànega del caixó.

b. Evolució dels coeficients de seguretat a lliscament del mecanisme de ruptura 2
la banqueta de recolzament i el terreny natural del fons marí en funció de la mànega del caixó.

En tots tres tipus de lliscament els coeficients de seguretat en el cas 1 evolucionen més 
favorablement. Sota igual condicions geotècniques, el primer escenari té una 
component horitzontal menor i per tant és més fàcil aconseguir coeficients de 
seguretat elevats. En canvi en el cas 2, tot i tenir una component vertical molt més 
gran, aquesta no té una influència tant important, perquè la resistència per fregament 
generada pel pes està multiplicada per la tangent de l’angle de fregament del contacte 
que s’està analitzant, i aquesta tangent és menor a la unitat. 

Les propietats del terreny de la banqueta i del terreny natural són prou bones com per 
assegurar que el contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny

. S’observa que en aquest contacte el mecanisme de ruptura més crític és el 
segon, ja que la banqueta està formada per un terreny de millor qualitat, amb angle de 
fregament major, i proporciona suficient empenta passiva gràcies als 
que la formen. La banqueta de fonamentació està recolzada directament sobre un 
terreny sense cohesió, pel que el mecanisme de ruptura 2 només aporta una 
resistència passiva conseqüència del pes de la pròpia banqueta, en canvi, si en la 

dragat el terreny primer per aconseguir un gruix de terreny 
natural per sobre la banqueta, s’aconseguiria una resistència addicional deguda a 
l’empenta passiva que suportaria aquest gruix.  
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de ruptura 1 del contacte 

en funció de la mànega del caixó. 

 
del mecanisme de ruptura 2 del contacte 

en funció de la mànega del caixó. 

En tots tres tipus de lliscament els coeficients de seguretat en el cas 1 evolucionen més 
favorablement. Sota igual condicions geotècniques, el primer escenari té una 

àcil aconseguir coeficients de 
seguretat elevats. En canvi en el cas 2, tot i tenir una component vertical molt més 

la resistència per fregament 
l’angle de fregament del contacte 

Les propietats del terreny de la banqueta i del terreny natural són prou bones com per 
assegurar que el contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny del fons marí 

. S’observa que en aquest contacte el mecanisme de ruptura més crític és el 
segon, ja que la banqueta està formada per un terreny de millor qualitat, amb angle de 

empenta passiva gràcies als 9,5 m de gruix 
que la formen. La banqueta de fonamentació està recolzada directament sobre un 
terreny sense cohesió, pel que el mecanisme de ruptura 2 només aporta una 
resistència passiva conseqüència del pes de la pròpia banqueta, en canvi, si en la 

el terreny primer per aconseguir un gruix de terreny 
natural per sobre la banqueta, s’aconseguiria una resistència addicional deguda a 



 

Figures 9.13a i 9.13b. Evolució dels coeficients de seguretat a 

Figures 9.14a i 9.14b. Evolució dels coeficients de seguretat a 

Els coeficients de seguretat a enfonsament i a b
les propietats dels terrenys, i sobretot de la relació entre la força horitzontal i la 
vertical. Valors alts del quocient entre la resultant horitzontal
que el terreny natural del fons marí
per construir la banqueta, guany
conseqüència la pressió vertical necessària per a que es produeixi l’enfonsament de la 
estructura és menor, i a igual força vert

Augmentant la força vertical s’aconsegueix augmentar la pressió necessària per a 
produir-se l’enfonsament, no obstant també augmenta la pressió que s’exerceix sobre 
el terreny. Totes dues pressions creixen a diferen
coeficient de seguretat comença a decréixer. En les gràfiques de les figures 
com la situació és de creixement a mesura
encara no s’ha arribat a aquest extrem.

En conjunt a tots els modes de fallida, és de fàcil observació que el mecanisme de 
fallida més crític és la bolcada plàstica, tot i que en el cas 2 també pren importància 
l’enfonsament al tenir una força horitzontal major. També cal destacar que en tots els 
modes de fallida la hipòtesis crítica és la hipòtesis 
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b. Evolució dels coeficients de seguretat a enfonsament en funció de la mànega del caixó.

b. Evolució dels coeficients de seguretat a bolcada plàstica en funció de la mànega del caixó.

Els coeficients de seguretat a enfonsament i a bolcada plàstica són molt dependents de 
les propietats dels terrenys, i sobretot de la relació entre la força horitzontal i la 
vertical. Valors alts del quocient entre la resultant horitzontal i la resultant vertical fan
que el terreny natural del fons marí, que és de qualitat pitjor que el material aportat 
per construir la banqueta, guany importància en el mecanisme de ruptura

la pressió vertical necessària per a que es produeixi l’enfonsament de la 
estructura és menor, i a igual força vertical els coeficients de seguretat també.

Augmentant la força vertical s’aconsegueix augmentar la pressió necessària per a 
se l’enfonsament, no obstant també augmenta la pressió que s’exerceix sobre 

el terreny. Totes dues pressions creixen a diferent ritme, i a un determinat punt el 
coeficient de seguretat comença a decréixer. En les gràfiques de les figures 
com la situació és de creixement a mesura que la força vertical és major, per tant 
encara no s’ha arribat a aquest extrem. 

t a tots els modes de fallida, és de fàcil observació que el mecanisme de 
fallida més crític és la bolcada plàstica, tot i que en el cas 2 també pren importància 
l’enfonsament al tenir una força horitzontal major. També cal destacar que en tots els 

e fallida la hipòtesis crítica és la hipòtesis 8 (color taronja). 
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en funció de la mànega del caixó. 

 
en funció de la mànega del caixó. 

olcada plàstica són molt dependents de 
les propietats dels terrenys, i sobretot de la relació entre la força horitzontal i la 

i la resultant vertical fan 
, que és de qualitat pitjor que el material aportat 

en el mecanisme de ruptura. En 
la pressió vertical necessària per a que es produeixi l’enfonsament de la 

ical els coeficients de seguretat també. 

Augmentant la força vertical s’aconsegueix augmentar la pressió necessària per a 
se l’enfonsament, no obstant també augmenta la pressió que s’exerceix sobre 

t ritme, i a un determinat punt el 
coeficient de seguretat comença a decréixer. En les gràfiques de les figures 9.13 es veu 

que la força vertical és major, per tant 

t a tots els modes de fallida, és de fàcil observació que el mecanisme de 
fallida més crític és la bolcada plàstica, tot i que en el cas 2 també pren importància 
l’enfonsament al tenir una força horitzontal major. També cal destacar que en tots els 

 


