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10. Anàlisi del problema determinista per la ROM 0.5-94 

Un dels objectius de la tesina és l’aplicació de la ROM 0.5-94 en el mateix cas que s’ha 
resolt segons les indicacions de la versió més moderna. 

L’estudi es farà sobre el cas 1, i més en concret s’analitzaran les hipòtesis 3 a 8 per tal 
de poder fer una comparació més adequada, ja que s’assimilaran aquestes 
combinacions fonamentals a l’equivalent d’aquest problema en la ROM 0.5-94, 
combinacions transitòries a curt termini. Per tant s’utilitzaran els coeficients de 
seguretat de la taula 10.1. per valorar l’estabilitat de l’estructura. 

Taula 10.1. Coeficients de seguretat dels modes de fallida segons la ROM 0.5-94 per a combinacions 
d’accions transitòries a curt termini. 

Mode de fallida Coeficient de seguretat 

Lliscament del contacte entre el caixó i la 
banqueta de fonamentació 

1,3 

Lliscament del contacte entre la banqueta de 
fonamentació i el terreny natural 

1,3 

Enfonsament 2,4 

Bolcada tradicional 1,3 

Segons el procediment de la ROM 0.5-94, no s’aplicaran els coeficients de ponderació 
parcials definits en l’apartat 4, no obstant els coeficients de combinació d’accions 
seran els mateixos: 

• 1,00 per les accions permanents i principals. 

• 0,70 per les accions compatibles. 

• 0,00 per les accions incompatibles. 

Altres canvis importants que s’ha de tenir en compte es troben en el càlcul dels modes 
de fallida. 

Lliscament del contacte entre el caixó i la banqueta de fonamentació 

Aquest mode no sofreix variacions, per tant es calcularà igual que en el primer anàlisi. 

Lliscament del contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny natural 

La ROM 0.5-94 no té en compte els termes de resistència passiva proporcionada pels 
terrenys de la banqueta i dels fons, conseqüentment es calcularà la força horitzontal 
de ruptura sense aquests termes. 

Enfonsament 

Aquest mode és el que més s’ha modificat degut a que bàsicament es té en compte el 
comportament del terreny, i s’ha millorat el coneixement en la matèria. 

El coeficient de capacitat de càrrega Nγ es calcularà segons la fórmula 10.1. pel que 
s’obtindrà un valor menor que el calculat mitjançant la fórmula 3.8c. on s’utilitzava un 
coeficient de valor 2 enlloc de 1,5.  

 QU � 1,5 	 �QR � 1� 	 
��� fórmula 10.1. 
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També s’ha canviat el mètode per considerar l’efecte de fonamentacions en zona de 
pendent. En la ROM 0.5-94 es donava un mètode directe simplificat per a l’obtenció de 
els paràmetres L i q (veure figura 3.5.) que inclou menys termes dependents de les 
propietats del terreny. 

Així doncs es calcularà aquest efecte mitjançant les fórmules 10.2. El significat de les 
variables es pot consultar a la figura 3.5. 

 f � 2T 	 gQR 	 aR fórmules 10.2. 

 P � %	¾ºK	�K8∆º6	�6�]6  

Finalment també es té en compte l’efecte del terreny heterogeni. La ROM 0.5-94 no 
dóna una formulació concreta sinó que recomana al projectista realitzar iteracions i 
calcular la superfície de ruptura que compleixi que tingui una longitud màxima de valor 
L (fórmula 10.2a.) i una profunditat màxima D (fórmula 10.3.) i utilitzar el paràmetre 
фequivalent resultant d’aquest càlcul. Per simplicitat s’utilitzaran les fórmules 3.14. enlloc 
de temptejar les superfícies. 

 ¿ � √%% 	 f 	 1 � \a��� fórmula 10.3. 

Bolcada tradicional 

Aquest mode es calcula igual en les dues versions de la ROM. 

Bolcada plàstica 

Com es pot observar, en la taula 10.1. no està considerat aquest mode de fallida, 
només la bolcada tradicional. No obstant com que s’utilitza les mateixes fórmules que 
en el càlcul de l’enfonsament, s’implementarà en aquestes el càlcul iteratiu d’obtenció 
de la Hruptura que provoca la bolcada plàstica. S’utilitzarà el coeficient de seguretat 1,30 
per a verificar la fallida mitjançant aquest mode. 

 

 

Com en el apartat 9, s’ha realitzat l’anàlisi fent variar la mànega en l’interval 13,05 m a 
20,50 m, resultant només 16 mànegues que verifiquen les condicions de seguretat 
mínimes en totes les hipòtesis.  

 
Figura 10.1. Nombre de mànegues assajades i resultats. 



 

S’observa com els resultats obtinguts mitjançant la ROM 0.5
restrictius, sobretot en les hipòtesis 4, 6, i 8; que com s’ha demostrat són les situacions 
més desfavorables. 

En les figures i la taula que es presenten a continuació, es vo
obtinguts en cada un dels anàlisis per poder extreure’n les conclusions oportunes.

 Figura 10.2. Llegenda per a les figures 

Figura 10.2. Verificació modificant la mànega del caixó.

S’observa com per aconseguir qu
són necessàries manegues majors, i que la diferència de resposta de les diferents 
hipòtesis és molt diferent, només hi ha quatre graons en la gràfica, el que vol dir que 
les hipòtesis 3, 5 i 7 verifiqu
hipòtesis 4, 6 i 8. 

Segons els resultats, la mànega mínima que compleix tots els coeficients de seguretat 
per les sis hipòtesis és 19,75 m. En la taula 10.2. es recullen els valors obtinguts en els 
coeficients. 

Taula 10.2. Coeficients de seguretat obtinguts en cada hipòtesis pels modes de fallida calculats

Mode de fallida 

Lliscament Caixó-banqueta

Bolcada tradicional 

Lliscament Banqueta-fons. Cas 1

Lliscament Banqueta-fons. Cas 2

Enfonsament 

Bolcada plàstica 

El mode de fallida crític és la bolcada plàstica, un mode que en principi no contempla la 
ROM 0.5-94. En canvi, si s’hagués realitzat 
publicació, s’hauria obtingut una mànega mínima menor, no obstant es creu 
convenient presentar aquests resultats després d’haver estudiat el comportament dels 
modes de fallida per separat, per poder entendre el signif
la ROM 0.5-05. 
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S’observa com els resultats obtinguts mitjançant la ROM 0.5-94 són molt més 
restrictius, sobretot en les hipòtesis 4, 6, i 8; que com s’ha demostrat són les situacions 

En les figures i la taula que es presenten a continuació, es vol comparar els resultats 
obtinguts en cada un dels anàlisis per poder extreure’n les conclusions oportunes.

 
Figura 10.2. Llegenda per a les figures 10.2. a 10.8.  

Figura 10.2. Verificació modificant la mànega del caixó. 

S’observa com per aconseguir que la estructura sigui estable mitjançant la ROM 0.5
són necessàries manegues majors, i que la diferència de resposta de les diferents 

és molt diferent, només hi ha quatre graons en la gràfica, el que vol dir que 
les hipòtesis 3, 5 i 7 verifiquen els modes de fallida per mànegues menors que les 

Segons els resultats, la mànega mínima que compleix tots els coeficients de seguretat 
per les sis hipòtesis és 19,75 m. En la taula 10.2. es recullen els valors obtinguts en els 

Taula 10.2. Coeficients de seguretat obtinguts en cada hipòtesis pels modes de fallida calculats
amb 19,75 m de mànega. 

Coeficients de seguretat per hipòtesis

Valor mín. H. 3 H. 4 H. 5 H. 6 

banqueta 1,3 2,145 1,944 2,148 1,937 

1,5 5,144 4,622 5,154 4,609 

fons. Cas 1 1,3 2,252 2,029 2,255 2,021 

fons. Cas 2 1,3 2,891 2,598 2,895 2,588 

2,4 4,724 4,295 4,730 4,277 

1,3 1,469 1,314 1,471 1,309 

l mode de fallida crític és la bolcada plàstica, un mode que en principi no contempla la 
n canvi, si s’hagués realitzat l’anàlisi seguint estrictament aquesta 

publicació, s’hauria obtingut una mànega mínima menor, no obstant es creu 
convenient presentar aquests resultats després d’haver estudiat el comportament dels 
modes de fallida per separat, per poder entendre el significat dels canvis introduïts en 
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94 són molt més 
restrictius, sobretot en les hipòtesis 4, 6, i 8; que com s’ha demostrat són les situacions 

l comparar els resultats 
obtinguts en cada un dels anàlisis per poder extreure’n les conclusions oportunes. 

 

mitjançant la ROM 0.5-94 
són necessàries manegues majors, i que la diferència de resposta de les diferents 

és molt diferent, només hi ha quatre graons en la gràfica, el que vol dir que 
en els modes de fallida per mànegues menors que les 

Segons els resultats, la mànega mínima que compleix tots els coeficients de seguretat 
per les sis hipòtesis és 19,75 m. En la taula 10.2. es recullen els valors obtinguts en els 

Taula 10.2. Coeficients de seguretat obtinguts en cada hipòtesis pels modes de fallida calculats un caixó 

Coeficients de seguretat per hipòtesis 

H. 7 H. 8 

2,094 1,930 

4,945 4,532 

2,197 2,015 

2,819 2,580 

4,645 4,284 

1,428 1,302 

l mode de fallida crític és la bolcada plàstica, un mode que en principi no contempla la 
l’anàlisi seguint estrictament aquesta 

publicació, s’hauria obtingut una mànega mínima menor, no obstant es creu 
convenient presentar aquests resultats després d’haver estudiat el comportament dels 

icat dels canvis introduïts en 



 

A continuació es presenten les figures que comparen l’evolució dels coeficients de 
seguretat obtinguts en les hipòtesis 8 (la més restrictiva) en els dos anàlisis, en funció 
de la mànega del caixó. 

Figura 10.3. Evolució dels coeficients

Els coeficients de seguretat enfront al llisament del contacte entre el caixó i la 
banqueta de fonamentació són menors en la R
forces, en aquest mètode s’apliquen els coeficients de ponderació parcials que 
majoren les accions desfavorables i minoren les favorables. Aquest efecte es donarà 
també en la bolcada tradicional.

Figures 10.4. i 10.5. Evolució dels coeficients 
fonamentació i el terreny natural en funció de la mànega. Mecanisme 1 (esquerra) i mecanisme 2 (dreta).

Un coneixement més ampli del comportament del terreny
una resistència al lliscament més gran, amb l’aportació de resistència passiva generada 
pels materials de la banqueta i del terreny. Sota sol·licitacions horitzontals similars, la 
resistència és major en el cas estudiat amb la R
seguretat també. 

Figura 10.6. Evolució dels coeficients de seguretat enfront a l’
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A continuació es presenten les figures que comparen l’evolució dels coeficients de 
seguretat obtinguts en les hipòtesis 8 (la més restrictiva) en els dos anàlisis, en funció 

 
3. Evolució dels coeficients de seguretat enfront al lliscament del contacte entre el caixó i la banqueta en 

funció de la mànega. 

Els coeficients de seguretat enfront al llisament del contacte entre el caixó i la 
banqueta de fonamentació són menors en la ROM 0.5-05 degut que, sota les mateixes 
forces, en aquest mètode s’apliquen els coeficients de ponderació parcials que 
majoren les accions desfavorables i minoren les favorables. Aquest efecte es donarà 
també en la bolcada tradicional. 

.5. Evolució dels coeficients de seguretat enfront al lliscament del contacte entre la banqueta de 
fonamentació i el terreny natural en funció de la mànega. Mecanisme 1 (esquerra) i mecanisme 2 (dreta).

Un coneixement més ampli del comportament del terreny ha permès que es consideri 
una resistència al lliscament més gran, amb l’aportació de resistència passiva generada 
pels materials de la banqueta i del terreny. Sota sol·licitacions horitzontals similars, la 

en el cas estudiat amb la ROM 0.5-05 i per tant els coeficients de 

 
Figura 10.6. Evolució dels coeficients de seguretat enfront a l’enfonsament

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

46 

A continuació es presenten les figures que comparen l’evolució dels coeficients de 
seguretat obtinguts en les hipòtesis 8 (la més restrictiva) en els dos anàlisis, en funció 

lliscament del contacte entre el caixó i la banqueta en 

Els coeficients de seguretat enfront al llisament del contacte entre el caixó i la 
05 degut que, sota les mateixes 

forces, en aquest mètode s’apliquen els coeficients de ponderació parcials que 
majoren les accions desfavorables i minoren les favorables. Aquest efecte es donarà 

 
lliscament del contacte entre la banqueta de 

fonamentació i el terreny natural en funció de la mànega. Mecanisme 1 (esquerra) i mecanisme 2 (dreta). 

ha permès que es consideri 
una resistència al lliscament més gran, amb l’aportació de resistència passiva generada 
pels materials de la banqueta i del terreny. Sota sol·licitacions horitzontals similars, la 

i per tant els coeficients de 

enfonsament. 



 

Com en el lliscament, les formules de la ROM 0.5
precisió la pressió d’enfonsament del te
que subestimaven aquesta pressió, 
més conservadors.  

Figures 10.7. i 10.8. Evolució dels coeficients de seguretat enfront a la b

Com s’ha comentat anteriorment, 
bolcada tradicional són majors en la ROM0.5
accions estabilitzadores es minoren i les 
bolcada plàstica, com en l’enfonsament, els coeficients de seguretat són majors.

En l’anàlisi fet mitjançant la ROM 0.5
bolcada plàstica intentant homogeneïtzar així els criteris de verificació per poder 
comparar els dos resultats. 
estat completament diferents tal i com es pot observar en la figura 10.9.,i finalment la 
mànega mínima hauria estat de 13,55 m.

Figura 10.19. Nombre de mànegues assajades i resultats.

En general es pot afirmar que la ROM 0.5
obtenir seccions menors que verifiquin els coeficients de seguretat mínims establerts. 
No obstant s’ha considerat oportuna la incorporació d’un mode de fallida principal, 
bolcada plàstica, que pot arribar a ser molt restrictiu respecte els altr
Penalitzant així el que s’ha guanyat en els altres modes en el cas estudiat
guanyant seguretat vers fallides del terreny
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Com en el lliscament, les formules de la ROM 0.5-05 permeten calcular amb major 
precisió la pressió d’enfonsament del terreny, per tant ja no es consider
que subestimaven aquesta pressió, provocant que els coeficients de seguretat 

Figures 10.7. i 10.8. Evolució dels coeficients de seguretat enfront a la bolcada tradicional (esquer
plàstica (dreta). 

Com s’ha comentat anteriorment, el motiu pel qual els coeficients de seguretat a 
són majors en la ROM0.5-94 que en la ROM 0.5

accions estabilitzadores es minoren i les desestabilitzadores es majoren. En canvi, en la 
, com en l’enfonsament, els coeficients de seguretat són majors.

En l’anàlisi fet mitjançant la ROM 0.5-94 s’ha tingut en compte el mode de fallida 
bolcada plàstica intentant homogeneïtzar així els criteris de verificació per poder 
comparar els dos resultats. Per contra si no s’hagués considerat, els valors haurien 

t completament diferents tal i com es pot observar en la figura 10.9.,i finalment la 
mànega mínima hauria estat de 13,55 m. 

Figura 10.19. Nombre de mànegues assajades i resultats. 

En general es pot afirmar que la ROM 0.5-05 és més precisa en els càlculs 
seccions menors que verifiquin els coeficients de seguretat mínims establerts. 

No obstant s’ha considerat oportuna la incorporació d’un mode de fallida principal, 
que pot arribar a ser molt restrictiu respecte els altr

Penalitzant així el que s’ha guanyat en els altres modes en el cas estudiat
guanyant seguretat vers fallides del terreny. 
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05 permeten calcular amb major 
consideren els criteris 

coeficients de seguretat fossin 

 
(esquerra) i a la bolcada 

el motiu pel qual els coeficients de seguretat a 
en la ROM 0.5-05, és que les 

desestabilitzadores es majoren. En canvi, en la 
, com en l’enfonsament, els coeficients de seguretat són majors. 

94 s’ha tingut en compte el mode de fallida 
bolcada plàstica intentant homogeneïtzar així els criteris de verificació per poder 

si no s’hagués considerat, els valors haurien 
t completament diferents tal i com es pot observar en la figura 10.9.,i finalment la 

 

05 és més precisa en els càlculs i permet 
seccions menors que verifiquin els coeficients de seguretat mínims establerts. 

No obstant s’ha considerat oportuna la incorporació d’un mode de fallida principal, la 
que pot arribar a ser molt restrictiu respecte els altres modes. 

Penalitzant així el que s’ha guanyat en els altres modes en el cas estudiat però 


