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12. Comparació dels resultats dels Nivells I i III 

Com era d’esperar, amb la simulació de Montecarlo s’ha comprovat el que ja s’havia 
analitzat amb l’anàlisi determinista, que els molls de mànegues 15,80 m i 28,90 m són 
estables. 

També s’ha vist que la probabilitat de fallida és molt baixa i per tant, es pot reduir la 
mànega del caixó assumint un risc major igualment admissible. 

Els resultats dels dos anàlisis són favorables, però cal fixar-se també amb el contingut. 
Els valors de coeficient de seguretat obtinguts en cada una de les combinacions 
simulades amb el mètode de Montecarlo són, en la seva majoria, majors als obtinguts 
en l’anàlisi determinista. 

Quan es fa un anàlisi i només es pot utilitzar un valor per una variable, en enginyeria 
s’acostuma a treballar amb situacions extremals molt poc probables. Si en una mateixa 
verificació hi ha més d’un paràmetre del que no es té prou informació o que per algun 
altre motiu també s’ha d’especular amb el seu valor, en la mateixa equació hi haurà 
més d’un valor que per si sol és improbable que es doni, i combinat amb altres valors 
també improbables, es crea una situació o escenari gairebé impossible de donar-se en 
la realitat. 

El no utilitzar un sol valor per definir l’efecte d’una acció o d’un paràmetre i atribuir a 
aquesta acció una distribució probabilística, permet considerar un ventall més ampli de 
valors, alguns més favorables i d’altres més desfavorables. No només s’utilitzaran més 
valors, sinó que també es combinaran de moltes maneres diferents entre ells, 
apropant-se més a la realitat. Probablement un valor crític en un paràmetre es podrà 
compensar amb un valor molt desfavorable d’un altre, o tots dos paràmetres poden 
tenir valors favorables o poc perillosos. Només en algunes situacions l’estructura 
cedirà, i és sobre aquestes que s’extreu la probabilitat de fallida. D’aquesta manera es 
pot establir mitjançant algun tipus de criteri, en aquest cas en funció de l’índex ISA, la 
màxima probabilitat de fallida desitjable.  

Aquesta probabilitat permet més llibertat alhora d’ajustar les mides del caixó, i 
aconseguir una estructura que s’ajusti més a les condicions reals i, en conseqüència, no 
haver de construir estructures descomunals que siguin capaces de suportar fins les 
condicions impossibles d’ocórrer amb obres que adquireixen unes dimensions 
econòmiques desproporcionades respecte els danys que es produirien en cas de danys 
en el moll. 

Volent il·lustrar les diferències entre els càlculs deterministes i probabilistes s’han 
elaborat una sèrie de gràfiques on es mostren els resultats obtinguts en cada un dels 
anàlisis per cada cas, comparant els resultats amb el coeficient de seguretat mínim 
recomanat per la ROM 0.5-05. Per això tan sols es mostrarà la hipòtesis 8, que s’ha 
demostrat que és la hipòtesis més desfavorable. No obstant en la resta d’hipòtesis es 
podria observar un comportament similar. 
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Figures 11.2a. i 11.2b. Resultats obtinguts en els anàlisis de Nivell I i de Nivell III en cada un dels casos estudiats en la 

En la figura 11.2a. s’observa clarament 
seguretat, un dels motius pels que els resultats són majors en l’anàlisi probabilístic és 
que en aquest no s’hi ha aplicat els coeficients de ponderació parcials, per tant els 
moments estabilitzadors són més grans i els desestabilitzadors ja no es majoren, 
conseqüentment la relació entre els dos serà més gran.
desfavorables causades per les variacions del nivell del mar degudes a la marea 
meteorològica i per les ones g
arriben a assolir nivells tant crítics com els que s’utilitzen en l’anàlisi determinista.

Tots aquests factors combinats, fan que les situacions sota les que s’analitzen els 
caixons siguin molt variades, sobretot pel que fa a la força horitzontal a la que estan 
sotmesos, sent la única component que modifica la força vertical la variació del nivell 
del mar. En la simulació es proven totes aquestes situacions i per cada una se n’obté 
un coeficient de seguretat, és per això que el resultat és una banda de valors d’ample 
variable segons la secció tipus i el mode de fallida estudiat.

Aquest efecte també es dóna en la figura 
obtinguts és molt més àmplia, degut
utilitzat per a la precàrrega té molta més influència en el cas 2, on el gruix d’aquest 
material passa de ser 4 m a més de 20 m
molt més gran. 
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Figura 12.1. Llegenda per a les gràfiques 12.2 a 12.7. 

b. Resultats obtinguts en els anàlisis de Nivell I i de Nivell III en cada un dels casos estudiats en la 
verificació a bolcada tradicional. 

’observa clarament que hi ha un salt en el valor dels coeficients de 
, un dels motius pels que els resultats són majors en l’anàlisi probabilístic és 

que en aquest no s’hi ha aplicat els coeficients de ponderació parcials, per tant els 
stabilitzadors són més grans i els desestabilitzadors ja no es majoren, 

la relació entre els dos serà més gran. A més, les accions 
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Aquest efecte també es dóna en la figura 12.2b, on la diferència que la franja de valors 
obtinguts és molt més àmplia, degut a que la variable pes específic del material 
utilitzat per a la precàrrega té molta més influència en el cas 2, on el gruix d’aquest 
material passa de ser 4 m a més de 20 m, perquè l’empenta que suporta el caixó és 
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Figures 12.3a. i 12.3b. Resultats obtinguts en els anàlisis de Nivell I i de Nivell III en cada un dels casos estudiats en la 

verificació a lliscament del contacte entre el caixó de formigó i la banqueta de fonamentació. 

En la fallida per lliscament del contacte entre el caixó i la banqueta de fonamentació es 
segueix observant el mateix fenomen, ja que les variables que intervenen tenen el 
mateix origen que en la bolcada tradicional, i el paràmetre angle de fregament del 
contacte entre la banqueta de fonamentació i el caixó no és variable perquè la ROM 

estableix un valor únic que es pot utilitzar, 
%d Ã)�#R�x��. 

Fins i tot s’arriben a generar valors del pes específic del material utilitzat per a la 
sobrecàrrega prou elevats que resulten unes forces horitzontals que no permeten 
assolir el mínim coeficient de seguretat establert en la ROM 0.5-05. 
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Figures 12.4a. i 12.4b. Resultats obtinguts en els anàlisis de Nivell I i de Nivell III en cada un dels casos estudiats en la 
verificació a lliscament del contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny natural, mecanisme de fallida 1. 

 
Figures 12.5a. i 12.5b. Resultats obtinguts en els anàlisis de Nivell I i de Nivell III en cada un dels casos estudiats en la 
verificació a lliscament del contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny natural, mecanisme de fallida 2. 

En l’anàlisi dels coeficients de seguretat a lliscament del contacte entre la banqueta de 
fonamentació i el terreny natural intervé un altre dels paràmetres al que se li ha 
assignat una distribució probabilística, l’angle de fregament del contacte entre la 
banqueta i el terreny, фc. Per tant, l’amplada de la banda de resultats és major, i 
s’obtenen  més valors que tenen un coeficient de seguretat menor al calculat en el 
Nivell I. 

Tot fa indicar que aquest angle de fregament és un factor que en els seus valors més 
desfavorables i sota condicions exigents, pot causar la fallida del moll. Comparant 
aquest lliscament amb el del contacte entre el caixó i la banqueta, s’obtenen més 
valors de coeficient de seguretat baixos i alguns menors al mínim. Aquest 
comportament és d'esperar, ja que el terreny natural és de pitjor qualitat que el 
terreny de la banqueta. La funció de la banqueta és evitar aquest lliscament, i 
s’aconsegueix amb un bon material i dissenyant un gruix suficient per aportar pes, 
superfície de contacte i resistència. 
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Figures 12.6a. i 12.6b. Resultats obtinguts en els anàlisis de Nivell I i de Nivell III en cada un dels casos estudiats en la 

verificació a enfonsament. 

 
Figures 12.7a. i 12.7b. Resultats obtinguts en els anàlisis de Nivell I i de Nivell III en cada un dels casos estudiats en la 

verificació a bolcada plàstica. 

Pel que fa a l’enfonsament i a la bolcada plàstica, l’angle de fregament entre la 
banqueta i el terreny natural ja no té efecte, pel que l’estabilitat dependrà, mantenint 
les condicions del terreny i la geometria, de la combinació d’accions a la que es sotmeti 
el caixó. 

Només en el cas 2 resulta crític donat a que les forces i els moments desestabilitzadors 
són majors i, com en la bolcada tradicional, la variable pes específic del material 
utilitzat per la sobrecàrrega pren més importància i la banda de resultats és més 
gruixuda. 

En general, tot hi haver-hi casos en els que els valors dels coeficients de seguretat 
calculats per mètodes probabilístics són menors que els calculats de manera 
determinista o que els recomanats per la ROM 0.5-05, es compleix la restricció sobre la 
màxima probabilitat conjunta de fallida, en conseqüència les seccions proposades 
després de realitzar l’anàlisi determinista són perfectament vàlides i fins i tot, 
mitjançant noves iteracions variant l’ample de mànega i fent els càlculs amb la 
simulació de Montecarlo, s’ha aconseguit rebaixar la mànega del caixó en 1,00 m en el 
cas 1 i en 0,70 m en el cas 2. 


