
Títol: Model numèric d’una cimentació anul·lar 
Autor: GERARD GUITERAS FARGAS 
Tutors: AGUSTÍ PÉREZ FOGUET / ALBERTO LEDESMA VILLALBA 

RESUM 
 

La realització d’un període de pràctiques durant els mesos d’estiu de l’any 2003 a Asprofos, empresa 
grega especialitzada en l’execució i gestió de projectes pertanyents al camp del subministrament 
energètic, va ser el punt d’inici de la present tesina d’especialitat. 

 
Uns dels elements més importants en una refineria de petroli són els tancs d’emmagatzematge dels 

productes. Habitualment, la geometria d’aquests dipòsits és cilíndrica. La transmissió de les diferents 
accions a les que es veuen sotmesos al terreny es realitza a través d’un fonament amb geometria anul·lar. 
Els enginyers d’Asprofos utilitzen una fórmula obtinguda empíricament per Egorov l’any 1977, per 
realitzar el càlcul dels assentaments que es produeixen en superfície degut a les càrregues actuants. 
Segons els enginyers de la companyia, els resultats obtinguts mitjançant l’aplicació de la formulació 
anterior són de l’ordre d’un 30 % superiors als que s’obtenen a la realitat.  

 
Amb la finalitat d’optimitzar el dimensionament del fonament anul·lar i a la vegada contrastar els 

càlculs realitzats analíticament, hem implementat un model numèric basat en l’aplicació del MEF - el 
programa utilitzat ha estat CASTEM - en el qual s’ha suposat, en un primer moment, un comportament 
lineal del terreny (règim elàstic). Aquest anàlisi també ha permés obtenir un mètode per confirmar la 
validesa dels paràmetres elàstics utilitzats en els càlculs a través d’un procés d’identificació paramètrica. 
La realització d’aquesta modelització numèrica ha despertat l’interés dels enginyers d’Asprofos, que han 
proposat aplicar el model implementat en la realització dels seus càlculs. 
 

Després de definir les dimensions del domini de treball i d’obtenir la geometria de la malla que s’ha 
utilitzat per dur a terme l’estudi, hem comprovat el model numèric implementat contrastant els resultats 
obtinguts mitjançant la seva aplicació, amb els resultats corresponents a l’aplicació d’una formulació 
analítica. Notem que els dos casos extrems d’un fonament anul·lar són un fonament circular (r1=0) i un 
fonament en faixa (r1→∞). Així doncs, l’assentament previst per a aquestes dues geometries juntament 
amb el pendent de les corbes que defineixen l’error en funció del tamany de l’element utilitzat en la 
discretització, ha donat fiabilitat a la modelització implementada.  

 
A continuació, hem estudiat el cas real del tanc TK – 601. S’ha definit un domini dividit en dos 

estrats, en els que s’han adoptat els següents paràmetres elàstics: ν, E1 i E2. Tot seguit hem utilitzat el 
model numèric per obtenir el desplaçament mig que es produeix a la superfície de contacte entre el 
terreny i la base del fonament anul·lar amb r1 = 4,98 m Comparant els resultats d’aquest model, amb els 
obtinguts després d’aplicar la formulació proposada per Egorov, veiem que els numèrics són un 35 % 
inferiors als que preveu la formulació analítica, fet que confirma l’experiència grega i dóna validesa al 
model numèric ja que aconseguim una millor aproximació a la realitat. 

 
Finalment, l’estudi en règim elàstic analitza els paràmetres elàstics (E1 i E2) utilitzats en la 

formulació. S’ha realitzat un procés de minimització partint d’assentaments que hem suposat coneguts, 
per tal de trobar els valors dels mòduls de Young que millor aproximen el comportament del terreny. Els 
resultats d’aquest estudi ens permetrien contrastar els valors de E1 i E2 si aquests els haguéssim obtingut a 
partir d’assaigs al laboratori 

 
A continuació, amb l’objectiu d’obtenir la corba que ens permeti veure com varia la càrrega de 

ruptura del terreny (qr ) en funció del radi interior del fonament anul·lar (r1), s’ha realitzat l’estudi en 
règim no lineal, suposant condicions no drenades i considerant el model de Von Mises per aproximar la 
superfície de fluència. Observem que els valors extrems d’aquesta corba són coneguts. Tal i com hem 
comentat anteriorment, per a r1=0, la càrrega de ruptura és la d’un fonament circular i per a (r1→∞) la 
càrrega de ruptura s’aproxima a la d’un fonament en faixa. Anàlogament a l’anàlisi realitzat en règim 
lineal, hem contrastat els resultats numèrics amb resultats analítics per verificar la fiabilitat del model: la 
càrrega de ruptura obtinguda per a un fonament anul·lar amb r1=0 és la mateixa que prediuen diversos 
autors. A continuació, s’ha obtingut  qr per a dos fonaments anul·lars amb radis interiors diferents. 
Aquests tres resultats, juntament amb la càrrega de ruptura d’un fonament en faixa obtingut mitjançant 
l’aplicació del Teorema de la Cota Superior (TCS) i del Teorema de la Cota Inferior (TCI), han permés 
graficar la corba esmentada anteriorment. 

 
Així doncs, els objectius que aquesta tesina d’especialitat es proposava aconseguir inicialment han estat 
plenament assolits. Per un cantó, l’estudi en règim lineal ha confirmat la poca exactitud del model empíric 
proposat per Egorov i que els tècnics d’Asprofos ja havien constatat contrastan els resultats obtinguts amb 
les mesures dels assentaments in situ. Per altre cantó, l’anàlisi no lineal ha permés esbossar el 
comportament en ruptura d’un fonament anul·lar en règim no lineal amb l’obtenció de la tendència que 
segueix la corba qr vs. r1. 


