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13. Conclusions 

Conclusions generals 

En la present tesina s’ha intentat desenvolupar de la manera més detallada com 
dissenyar la secció tipus d’un caixó en un escenari concret. S’ha calculat l’ample de 
mànega per tres mètodes diferents i en dos situacions de projecte. 

Els objectius marcats a el inici de l’estudi s’han complert de manera satisfactòria. S’ha 
creat un full de càlcul per verificar l’estabilitat d’un caixó per mètodes deterministes i 
per mètodes probabilístics.  

En el decurs del disseny s’han tractat els diferents modes de fallida per separat, sota 
els criteris de les ROM 0.5-94 i ROM 0.5-05. Un dels modes més problemàtics de 
calcular ha estat la verificació de l’enfonsament de l’estructura, en què s’han procurat 
disminuir els recursos i el temps de càlcul, mitjançant la implementació de fórmules 
que defineixen els diferents paràmetres. 

Igualment s’ha intentat optimitzar el temps de resolució del càlcul del bolcament 
plàstic. No obstant, ha estat més difícil trobar un sistema per resoldre el problema amb 
més rapidesa. 

Mitjançant l’anàlisi determinista s’ha trobat la mànega mínima que compleix els 
coeficients de seguretat en les dos casos proposats, i s’ha estudiat l’evolució dels 
coeficients de seguretat. 

S’ha adaptat el programa per poder acoblar l’eina RiskAmp 1.6 que permet la 
generació de variables aleatòries. S’han escollit les variables que atorguen major 
incertesa al problema i se’ls ha assignat a cada una la distribució probabilística que 
millor s’hi ajustava. 

Utilitzant criteris de la ROM 0.0-01 per definir la màxima probabilitat de fallida en 
funció de l’índex ISA de l’obra, s’ha procedit a realitzar les simulacions apropiades, 
demostrant que els resultats obtinguts mitjançant l’anàlisi determinista són vàlids. 

Gràcies al càlcul probabilístic s’ha pogut reduir l’ample mínim necessari i se n’ha 
calculat la probabilitat de fallida. Aquesta probabilitat és molt important alhora de 
decidir l’adequació de l’obra, perquè dóna una visió més real del funcionament de 
l’estructura i permet realitzar les valoracions econòmiques oportunes per aconseguir 
l’òptim entre cost del moll i pèrdues econòmiques, en cas de fallida del moll. 

L’anàlisi probabilístic també ha donat com a resultat una informació molt important: 
els punts crítics de l’estructura. Coneixent les condicions sota les quals és possible que 
l’estructura sigui insegura, es poden buscar mesures correctores o altres solucions més 
estables. També permet realitzar un seguiment durant el funcionament de l’obra, 
predir amb suficient antelació la fallida de l’obra i posar en marxa mesures de 
seguretat encarades a reduir els possibles danys. 

Els resultats obtinguts permeten afirmar que seria interessant que a l’hora de calcular 
un moll es tingués en compte el punt de vista probabilístic, ja que pot fer variar les 
mides del caixó, i sobretot, s’obtenen informacions complementàries molt importants. 
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Mitjançant un càlcul progressiu s’ha trobat el nombre mínim necessari de 
combinacions per considerar el resultat de l’anàlisi probabilístic representatiu, que ha 
resultat ser molt menor al valor estimat a priori. 

S’ha realitzat una anàlisi determinista seguint les indicacions de la ROM 0.5-94, que és 
la versió precedent de la ROM 0.5-05. La ROM 0.5-05 incideix molt més en el 
comportament del terreny i s’ha arribat a la conclusió que és més permissiva en 
l’avaluació dels coeficients de seguretat, ja que gràcies a que es té un coneixement 
més ampli sobre el sòl, les formulacions tenen en compte paràmetres que en la versió 
antiga es subestimaven i donaven resultats més conservadors. No obstant això, en la      
ROM 0.5-05 s’ha cregut convenient introduir un mode principal de fallida nou, la 
bolcada plàstica, que pot ser determinant en molts casos i requerir de caixons amb 
més mànega. 

Finalment, observant els resultats obtinguts en els dos casos estudiats, es pot 
concloure que el pedraplè de la secció tipus 1 té una funció molt important a l’hora de 
reduir les pressions que afecten directament el caixó. La seva presència fa la funció de 
filtre, permetent només que l’aigua que satura l’esplanada actuï sobre el costat de 
l’estructura i que les forces horitzontals siguin la provinent d’aquesta pressió 
hidrostàtica i de l’empenta produïda pel propi pedraplè. 
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Conclusions específiques 

Una vegada finalitzat el present estudi s’ha arribat als següents resultats en cada 
element estudiat: 

Càlcul de la mànega necessària en la secció tipus del cas 1 

• L’ample de mànega obtingut per mètodes deterministes és de 15,80 m. 

• Mitjançant una simulació de Montecarlo de 10.000 combinacions s’ha 
demostrat que l’anterior secció compleix la màxima probabilitat conjunta de 
fallida, amb dos casos inestables i una probabilitat conjunta de fallida de 
0,0410. 

• S’ha aconseguit disminuir la mànega del caixó fins a 14,80 m, obtenint una 
probabilitat conjunta de fallida de 0,0598, calculada amb una simulació de 
10.000 combinacions on en 598 casos l’estructura és inestable. 

Càlcul de la mànega necessària en la secció tipus del cas 2 

• L’ample de mànega obtingut per mètodes deterministes és de 28,90 m. 

• Mitjançant una simulació de Montecarlo de 10.000 combinacions s’ha 
demostrat que l’anterior secció compleix la màxima probabilitat conjunta de 
fallida, amb 410 casos inestables i una probabilitat conjunta de fallida de 
0,0410. 

• S’ha aconseguit disminuir la mànega del caixó fins a 28,20 m, obtenint una 
probabilitat conjunta de fallida de 0,0813, calculada amb una simulació de 
10.000 combinacions on en 813 casos l’estructura és inestable. 

Càlcul de la mànega necessària en la secció tipus del cas 1 utilitzant les indicacions de la  
ROM 0.5-94 

• L’ample de mànega obtingut per mètodes és de 19,75 m. 

El mètode probabilístic: simulacions de Montecarlo 

• L’índex ISA del moll s’ha concretat en 15 punts, al que se li associa una màxima 
probabilitat de fallida de 0,10. 

• S’ha demostrat que una simulació de 10.000 combinacions és representativa 
per un escenari amb 5 variables amb comportament definit per distribucions 
probabilístiques. 

• El nombre de combinacions necessari mínim amb el qual es pot considerar que 
les simulacions realitzades són representatives és 4.000. 
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