
Conclusions 
   

 
 
 
 
 
 
 

Capítol 6 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta tesina, s’ha modelitzat la construcció de la presa de Beliche i l’ompliment de 
l’embassament. Totes les simulacions s’han fet per elements finits mitjançant el 
programa Code-Bright (Olivella et al. 1996). En primer lloc, s’han caracteritzats els 
materials presents a la presa, sense considerar els filtres, segons els model d’Oldecop i 
Alonso (2001) per l’escullera dels espatllers i el model d’Alonso i Gens (1999) per 
l’argila del nucli i les sorres i graves al·luvials de la fonamentació a partir d’assajos de 
laboratori realitzats a LNEC (Laboratori Nacional d’Enginyeria de Lisboa). A 
continuació, s’ha modelitzat la construcció de la presa ompliment imprevist i 
l’ompliment definitiu de l’embassament comparant els resultats amb els obtinguts amb 
els instruments de mesura instal·lats a la presa durant la seva construcció. En una 
primera simulació, s’han introduït els paràmetres obtinguts en la calibració inicial, i a 
continuació i per obtenir uns resultats més ajustats als reals, s’ha simulat la construcció i 
ompliment variant alguns dels paràmetres rellevants: els elastoplàstics de l’escullera i 
l’argila i la premeabilitat del nucli; duent a terme així un anàlisi de sensibilitat a la 
variació de dits paràmetres. 
 
La principal característica de l’anàlisi ha estat la simulació del col·lapse tant de l’argila 
del nucli com de l’escullera dels espatllers. No s’ha considerat l’assentament addicional 
provocat pel comportament a fluència dels materials. 
 
Com descriu Oldecop i Alonso (2001), l’escullera segueix un comportament bimodal 
front a canvis de succió degut als dos tipus de porositats que presenta. Per a poder 
simular aquest comportament, s’ha utilitzat la corba de retenció (succió-grau de 
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saturació) típica de Van Genuchten però modificada. Amb l’objectiu de facilitar la 
introducció d’una nova funció en Code-Bright, s’ha formulat la nova corba sumant a la 
de Van Genuchten una funció de Fourier que determinarà la variació de la succió per a 
graus de saturació baixos, i per a graus de saturació superiors, la funció de Fourier 
s’anul·la i la corba queda determinada únicament per la funció de Van Genuchten. Les 
constants de la funció definitiva s’han calibrat segons la corba de retenció estimada 
experimentalment per a la pissarra del riu Pancrudo en l’anàlisi d’Oldecop i Alonso 
(2001). 
 
En quan la calibració dels paràmetres dels dos tipus d’escullera presents en els espatllers 
de la presa de Beliche, es partia de dos tipus d’assajos, edomètrics i triaxials. Aquest 
últims tenien la característica poc habitual de saturar la mostra un cop carregada. Això a 
permès poder estudiar la resposta de les provetes d’escullera front a canvis de succió. 
Els resultats obtinguts per a tensions de confinament grans, s’ajusten correctament als 
mesurats en el laboratori. Respecte els assajos edomètrics, les probetes d’escullera eren 
carregades i descarregades a continuació. S’han simulat en detall la branca 
elastoplàstica dels assajos, però les branques elàstiques de càrrega inicial i descàrrega 
no segueixen simultàniament les trajectòries mesurades en el laboratori, degut a què 
l’escullera sembla mostrar un comportament diferenciat en càrrega elàstica i descàrrega, 
comportament que el model d’Oldecop i Alonso (2001) no descriu. De forma 
il·lustrativa es mostren a continuació dues figures les corbes obtingudes en la simulació 
d’un assaig edomètric i uns triaxials per a diferents tensions de confinament aplicats a 
l’escullera i es comparen amb els mesurats a laboratori segons Naylor et al. (1986). 
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En la modelització abans de finalitzar la construcció de la presa, s’ha simulat 
l’ompliment imprevist ocorregut fins a la cota 29 i les pluges que van tenir lloc a la 
regió segons el pluviograma ofert per Naylor et al. (1997). S’ha dividit l’estructura en 
primes capes horitzontals que permeten obtenir uns resultats més precisos, i, donat que 
la introducció de flux d’aigua que simula la pluja s’aplica sobre la línia superior de cada 
capa, poder representar la pluja de forma més consistent a la realitat durant el període 
constructiu.  
 

 93



Conclusions 
   

Atenent als resultats, en assentaments queda en tots les anàlisis reflectit i més 
acusadament en els inclinòmetres d’aigües amunt i el del nucli, com l’increment en 
contingut d’aigua comporta el col·lapse (reflectit en l’etapa de l’ompliment) i una major 
deformabilitat del material en posteriors increments de càrrega (reflectit en l’etapa 
constructiva final). Aquest dos aspectes, principals en el comportament de la presa s’han 
representat adequadament i descriuen amb èxit els assentaments reals. 
 
Cal destacar que no s’ha pogut modelitzar en Code-Bright l’ompliment definitiu fins a 
la cota 49, cota habitual de l’embassament assolida l’any 1988, per problemes de 
convergència i no s’ha pogut doncs, assolir la saturació dels últims 10 metres 
d’escullera de l’espatller d’aigües amunt que en l’ompliment real sí es satura. Els 
resultats obtinguts, però, es consideren comparables amb els mesurats pel poc volum de 
material afectat i per ser una zona poc carregada. 
 
En la modelització considerant els paràmetres de referència obtinguts en la simulació 
dels assajos de laboratori, els resultats en assentaments són inferiors als reals durant els 
primer any de construcció, abans de l’ompliment imprevist. La gran magnitud 
d’assentaments observats en els tres inclinòmetres en aquest període no sembla ser 
conseqüència de les pluges. S’està considerant un cabal de pluja superior durant els tres 
primers mesos per tal de simular les majors pluges registrades durant la construcció a 
principis del 1985, però no sembla que sigui la causa dels grans assentaments mesurats 
als 180 dies i a l’any de l’inici de la construcció. Sembla prudent plantejar-se la 
possibilitat d’assolir els assentaments mesurats en l’inclinòmetre d’aigües amunt (I1) i 
del nucli (I3) durant aquest període modificant raonablement alguns paràmetres dels 
calibrats en la simulació dels assajos de laboratori, considerant les diferents condicions 
en què es sotmet el material en el laboratori i en la realitat durant la construcció de la 
presa. No és així en els assentaments de l’inclinòmetre d’aigües avall (I6), aquest són 
superiors al de l’inclinòmetre d’aigües amunt (I1). Sota la hipòtesis de què els dos tipus 
d’escullera tenen les mateixes propietats, ja s’hagin col·locat aigües amunt com aigües 
avall, així com també igual grau de saturació inicial, el model no pot representar una 
major assentament a l’inclinòmetre I6 que a l’I1, ja que I6 es troba més allunyat del 
centre de la presa i, donada la seva geometria, es troba menys carregat. 
 
Excepte en la regió d’aigües avall, amb els paràmetres calibrats amb els assajos de 
laboratori, s’han assolit els assentaments relatius a les etapes d’ompliment imprevist 
(etapa C), construcció dels últims 13 metres (etapa D) i ompliment definitiu de 
l’embassament (etapa E). 
 
Observant els resultats en assentaments, amb l’increment en un 50 % de la 
deformabilitat plàstica de l‘argila del nucli i l’augment, també en un 50 %, del 
paràmetre λi, que determina la compressibilitat de l’escullera independent a la succió 
(Cas D), s’assoleixen amb èxit els assentaments mesurats en l’inclinòmetre I1 i I3. Es 
mostren a continuació els resultats en assentaments per aquest cas i per aquest dos 
inclinòmetres comparats amb les mesures reals.  
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Moviment vertical en l’inclinòmetre I1. 

Línia contínua, mesures reals (Naylor et al.,1997), 
 no contínua, resultats simulació. Cas D. 

Moviment vertical en l’inclinòmetre I3. 
Línia contínua, mesures reals (Naylor et al.,1997), 

 no contínua, resultats simulació. Cas D. 
 
De l’anàlisi de sensibilitat a la deformabilitat plàstica dels materials, podem concloure 
la importància de la rigidesa relativa entre l’escullera i el nucli. La diferent rigidesa dels 
materials determina la distribució de tensions al llarg de la secció i aquesta, la resposta 
en deformacions. Però donat que s’està utilitzant models diferents per determinar el 
comportament dels dos materials, la resposta en deformacions segueix una relació lineal 
per l’escullera i logarítmica per l’argila. Per aquesta raó, incrementar la rigidesa del 
nucli i dels espatllers en la mateixa proporció no comporta una augment proporcional en 
els assentaments obtinguts. 
 
L’increment en la permeabilitat del nucli comporta l’increment del grau de saturació de 
l’argila i en conseqüència major deformabilitat. Per altra banda, amb un a major 
permeabilitat del nucli, la succió en l’escullera de l’espatller interior d’aigües avall 
disminueix, aconseguint així que l’ompliment imprevist es reflecteixi en els 
assentaments en l’inclinòmetre I6 de forma consistent amb les mesures reals. 
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