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2. OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 
 
L’estructura que s’analitza es troba en terrenys del delta del Llobregat. Aquests terrenys 
presenten una compressibilitat elevada, en particular les argiles situades en profunditat. 
Així, la probabilitat de que es provoquin uns assentaments destacables durant la 
construcció i posterior etapa de servei de la estructura E-10 fa necessari un estudi 
exhaustiu del seu comportament a curt i llarg termini. Amb l’ajuda d’un bon model 
numèric es poden fer prediccions de la magnitud i distribucions espacial i temporal dels 
assentaments induïts en el terreny de forma que s’aproximin als dels assentaments reals 
mesurats durant la obra i vida útil de la estructura. L’objectiu d’aquesta tesina és 
realitzar un anàlisi acurat de la geologia de la zona per ajustar el comportament del 
model numèric realitzat al comportament real del terreny. Amb els resultats d’aquest 
model numèric es pot estudiar el moviment del conjunt format per el sòl natural, 
terraplè i calaix de formigó que endega la Riera i mostrar les tensions a les que estan 
sotmesos. 
 
Per a la realització d’aquest treball ha calgut fer un anàlisi acurat de la geologia de la 
zona d’estudi. S’havien d’identificar i estudiar la disposició dels materials presents en el 
subsòl i determinar-ne els seus paràmetres geotècnics. Amb aquest objectiu s’ha 
recopilat la informació dels diferents assajos "in situ" i de laboratori realitzats en l’etapa 
de projecte així com les dades obtingudes en obres anteriors o bibliografia disponible. 
 
En el següent pas s’ha decidit el model o models constitutius que calen fer servir en la 
modelització de la estructura. Primerament s’ha analitzat el problema que es planteja i 
quines dificultats presenta. Com ja s’ha exposat anteriorment, els terrenys per els que 
transcorre la nova autovia estan formats per materials molt deformables corresponents 
als terrenys del delta del Llobregat. Aquest fet implica que el model que es seleccionarà 
ha de ser un model que pugui descriure correctament els assentaments produïts per la 
estructura en els consecutius cicles de càrrega del terreny natural. 
 
Un cop definit els models constitutius per als materials s’ha realitzat l’anàlisi de la 
estructura E-10 pel mètode dels elements finits (EF) mitjançant el programa PLAXIS 
v7.2 i el codi de càlcul CASTEM 2000. Primerament s’han realitzat els dos models 
numèrics tenint en compte la mateixa geometria i paràmetres del sòl. Un cop s’han 
obtingut i analitzat les solucions d’ambdós models se n’ha comparat els resultats per 
decidir quin dels dos dona una millor aproximació als assentaments reals del terreny. 
Com a referència per a poder decidir quin dels dos models aproxima millor els 
moviments calculats de la estructura als reals es disposa dels informes d’instrumentació 
[4] de la precàrrega de la estructura E-10 realitzada entre els mesos de Març i Novembre 
de 2005. Posteriorment s’ha calibrat els paràmetres del sòl del model numèric que 
millor estima els assentaments reals del conjunt fent ús dels informes d’instrumentació 
de la precàrrega de la E-10 abans esmentats.  
 
 
 
 
 
 
 


