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5. CONCLUSIONS 
 
 
S’ha realitzat la simulació numèrica de la obra proposada per Acsa-Hispànica [2] fent ús 
de programes basats en el mètode dels elements finits en dues dimensions. Aquesta 
simulació s’ha realitzat mitjançant el codi de càlcul CASTEM 2000 i PLAXIS v7.2. en 
condicions de deformació plana. 
 
Una de les simulacions proposades inicialment amb el codi CASTEM s’ha hagut de 
deixar de banda degut a que el codi utilitzat per modelar el comportament de la 
estructura E-10 mitjançant el model Cam Clay no funciona correctament. Un dels 
objectius marcats inicialment era el de comparar els resultats obtinguts d’aquesta 
simulació amb els obtinguts del programa PLAXIS. En lloc d’això, s’ha optat per 
comparar els resultats obtinguts del programa PLAXIS amb els obtinguts del codi 
CASTEM amb el model de Von Mises. 
 
Per a la realització d’aquesta tesina s’ha tingut en compte una bona caracterització 
geològica. S’han modelat un gran nombre de capes de terreny i se n’han obtingut els 
seus paràmetres materials mitjançant correlacions empíriques i assajos in situ i de 
laboratori. A més a més, s’ha pogut calibrar els paràmetres mitjançant la informació 
obtinguda de la instrumentació de la precàrrega en la estructura E-10. Aquesta 
caracterització adequada del subsòl ha permès obtenir uns resultats més acurats que els 
que es van obtenir en l’anàlisi realitzat en l’etapa de projecte [2] mitjançant un model 
més senzill. En aquest anàlisi es va modelar el sòl mitjançant tres capes de gran potència 
(aqüífer superior, cunya intermèdia i aqüífer inferior) i sense tenir la oportunitat de 
calibrar els paràmetres. Així, en el present treball s’ha estimat un assentament de 1.09 
m. mentre que el model realitzat anteriorment va estimar un assentament superior, 1.14 
m. Aquest ajust més acurat és posa de manifest quan es comparen els valors estimats 
mitjançant els models numèrics amb els obtinguts de la instrumentació de camp, que 
mostra un assentament màxim al voltant de 1.10 m.    
 
Cal comentar que la presencia de les intercalacions de capes de sorra entre els  materials 
argilosos fa que els temps necessaris per a estabilitzar els assentaments primaris siguin 
relativament curts. A la figura 4.3.4-3 es pot apreciar que els assentaments deguts a la 
construcció del terraplè s’estabilitzen abans de cent dies després de la finalització de la 
construcció. 
 
Si es comparen els resultats obtinguts de l’anàlisi mitjançant el codi CASTEM 2000 i el 
programa PLAXIS v7.2. es pot veure que els assentaments estimats són superiors 
mitjançant el primer del dos models (assentament de 1.40 m en la situació de calaix de 
formigó centrat). Per un altre costat, es pot veure en les figures mostrades en els apartats 
4.2.4 i 4.3.4 com les tensions estimades mitjançant el programa PLAXIS són superiors 
que les obtingudes amb el codi CASTEM. Aquest fet és degut a que en plastificar el sòl 
les tensions es reparteixen de forma més uniforme que si es comporta d’una forma 
elàstica. Aquest fet es deu a que en règim elàstic hi ha pics de tensió que no apareixen 
en plasticitat (tensions més uniformes).       
 
Un punt important a comentar és que els models utilitzats en aquest treball tenen certes 
limitacions. Aquests models són bidimensionals i tendeixen a sobreestimar la extensió 
lateral de les cubetes d’assentaments. Aquest fet provoca que els assentaments mesurats 
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al camp prop del terraplè solen ser menors als predits per els models d’elements finits. 
Per un altra banda, no es té clar que el model que s’ha fet servir en aquest treball per 
descriure les consolidacions secundaries ajusti correctament el comportament real del 
terreny. De fet es creu que es sobreestimaran els assentaments a llarg termini. Aquest fet 
és degut a que no modela correctament l’efecte que la història de tensions té sobre les 
deformacions secundaries. 
 
Un altre punt important és la funcionalitat de canal que endega la Riera Roja. Es 
planteja la funcionalitat del canal tenint en compte el moviment relatiu dels mòduls que 
el formen. Com s’ha vist anteriorment, el calaix experimenta un gir quan es produeixen 
els assentaments i es troba en una posició descentrada del terraplè. En canvi, aquest 
comportament no es produeix en una secció en la que el terraplè es troba centrat en l’eix 
del terraplè. En aquest cas, el caixó assenta sense experimentar cap gir. S’ha calculat el 
desplaçament que experimentarà cada mòdul del canal tenint en compte el desplaçament 
del calaix en la secció centrada i en la descentrada. En el projecte de construcció [2] es 
proposa una longitud del canal de 144.0 m i una separació entre juntes de dilatació de 
4.80 m. Tenint en compte una separació entre les seccions estudiades de 72.0 m. (15 
juntes de dilatació) i els moviments relatius entre mòduls obtinguts de les simulacions 
realitzades s’ha estimat que cada una de les juntes ha de suportar un gir de 0.13º. Així, 
es considera que els moviments relatius que es produeixen entre mòduls consecutius del 
canal són molt petits i no tenen efectes sobre la funcionalitat del canal.  
 
 
Per últim, cal comentar que no es va buscar la solució del problema en el model Cam 
Clay del codi de càlcul CASTEM 2000 ja que hagués allargat molt la duració d’aquesta 
tesina. Així, es planteja la possibilitat de realitzar un nou treball que tingui com a punt 
de partida l’estudi del comportament anòmal descrit en aquesta tesina. En aquest nou 
treball s’hauria de donar solució al problema detectat i es podria crear un codi de càlcul 
eficient per a la modelització numèrica de problemes geotècnics mitjançant un model 
constitutiu de tipus Cam Clay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


