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3. Modes de fallida d’un moll 

Existeixen diferents modes de fallida de les estructures marítimes, tant en estats límits 
últims com de servei. Aquests modes estan descrits a la ROM 0.5-94 i en la versió 
actualitzada d’aquesta, la ROM 0.5-05. Les ROM analitzen els modes un per un, 
indicant el procediment per a comprovar-ne la estabilitat, i establint els coeficients de 
seguretat mínims que han de complir les estructures. Tot i això no deixen de ser 
recomanacions i la decisió definitiva està en mans del projectista, ja que no estan 
definides com a normes ni instruccions. Tot i això estan acceptades comunament i 
s’acostumen a respectar. 

A continuació s’exposen els modes de fallida en estats límits últims (ELU) que es tenen 
presents en la tesina i les diferències que incorpora la ROM 0.5-05 respecte la ROM 
0.5-94 en cada un d’ells. 

En la figura 3.1 es representen els modes de fallida i el mecanisme de ruptura en cada 
cas: 

 
Figura 3.1. Modes de fallida d’un moll considerats en la tesina. Modificat de la figura 4.2.3. de la ROM 0.5-05 

Tots quatre mecanismes estan considerats com modes de fallida de tipus geotècnic 
(GEO) ja que estan depenen bàsicament de la resistència del terreny. 

També es calcularà el coeficient de seguretat a bolcada rígida o tradicional, seguint les 
indicacions de la ROM 0.5-94, que es segueix utilitzant tot i que no és necessari de 
calcular segons la ROM 0.5-05. Aquesta fallida es considera un mode de fallida de 
pèrdua d’equilibri (EQU) 
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Lliscament en el contacte formigó-banqueta de recolzament 

Aquest mode de fallida es dóna quan la força horitzontal que suporta l’estructura és 
major a la que pot resistir el contacte entre el caixó i la seva banqueta de 
fonamentació. La ROM 0.5-05, al igual que la versió antiga, permet calcular, donades 
les característiques del terreny, la força horitzontal Hruptura, que és la força mínima que 
provoca el lliscament del contacte. 

Per al càlcul de la força horitzontal de ruptura s’utilitza la fórmula 3.1. �������� � � 	 
����� � � 	 � � ��� � ��� � ��  fórmula 3.1. 

on, 

V = càrrega vertical efectiva. 
φc = angle de fregament del contacte del caixó amb la banqueta de fonamentació. 
a = adhesió caixó-fonamentació. 
S = superfície de recolzament. 
Ep = empenta passiva a la profunditat D (cara frontal que s’oposa al lliscament). 
Ea = empenta activa a la profunditat D (cara del darrera). 
Rc = altres possibles resistències del contorn dels alçats laterals del fonament. 

És recomanable fer una hipòtesis conservadora a l’hora d’estimar aquesta força 
resistent, suprimint les components de la resistència deguda al terreny situat per sobre 
del nivell de la fonamentació (Ep-Ea) i Rc ja que: 

a. La seva mobilització requereix moviments apreciables que poden implicar 
danys en l’estructura. 

b. La garantia de continuïtat d’aquests contactes laterals no està sempre 
garantida (possibles retraccions del terreny junt a la fonamentació) 

La banqueta de recolzament està coronada per un material granular amb resistència al 
tall elevada, no obstant el recolzament en el contacte de formigó prefabricat-banqueta 
s’ha de considerar un angle de fregament de menor resistència que el del material 
granular que forma la superfície, en el cas de caixons prefabricats la ROM 0.5-05 
recomana prendre un valor φc=2/3·φ. 

Finalment el coeficient de seguretat és el quocient entre la força horitzontal de ruptura 
i la força horitzontal a la que està sotmès el caixó: 

 � � ���������  fórmula 3.2. 
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Lliscament en el contacte banqueta-terreny natural 

Quan el terreny natural tingui una resistència al tall menor que la corresponent a la 
zona de contacte de l’estructura del moll amb la banqueta d’enrasament, serà 
necessari comprovar que existeix suficient seguretat en front a un lliscament pla més 
profund que el de recolzament del caixó, per la zona de contacte del terreny natural 
amb la banqueta. Això es tradueix en que quan es compleixi que τ2<τ1 s’haurà de 
realitzar la verificació mencionada, on: 

 � � !’# 	 
��ф�� �% � !’# 	 
��ф� � & fórmules 3.3. 

 

sent, 
τ1 = resistència al tall del contacte formigó-banqueta  
τ2 = resistència al tall del contacte banqueta-terreny natural 
σ’n = tensió vertical efectiva mesurada en el contacte del formigó amb la banqueta 
фn = angle de fregament formigó-banqueta 
c,ф = paràmetres resistents del terreny natural en la zona de contacte amb la 
banqueta 
 

En la pràctica, i per comoditat, es realitza la verificació d’aquest mode de fallida sense 
comprovar prèviament les fórmules 3.3.  

En la comprovació d’aquest mode de fallida es suposarà que, sobre el moll i sobre la 
banqueta actua l’empenta activa de les terres del trasdós, apart de les altres accions 
que corresponguin en cada combinació d’accions. També s’haurà de tenir en compte el 
pes de la banqueta de recolzament que resta a la vertical del caixó i a trasdós d’aquest. 

S’utilitza la mateixa formulació que en l’anterior apartat (“Lliscament en el contacte 
formigó-banqueta de recolzament”). En aquest cas, però, s’utilitzaran els paràmetres 
corresponents a la zona del contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny 
natural. 

La ROM 0.5-05 incorpora uns termes de resistència passiva que augmenten la 
capacitat portant de la banqueta. Aquesta resistència prové dels terrenys de la 
banqueta i de la capa de terreny natural que cobreix part de la banqueta, i s’afegeix 
com un sumand més en el càlcul de la força horitzontal de ruptura Hruptura. 

S’estableixen dos mecanismes pels que pot lliscar la banqueta, cada un d’ells mobilitza 
unes resistències diferents que es calculen segons les fórmules 3.4 i 3.5: 

  Mecanisme 1. Línia de ruptura travessant de forma ascendent la 
banqueta. La resistència afegida ve donada per l’empenta passiva que suporta el gruix 
de la banqueta. 

  Mecanisme 2. Línia de ruptura prolongada al llarg del contacte 
banqueta-terreny natural. Els termes que inclou són el pes de la berma de la banqueta 
de costat mar, la cohesió del terreny natural en la línia de contacte amb la banqueta i 
la resistència passiva desenvolupada pel terreny natural 
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Figura 3.2. Lliscament del contacte banqueta-terreny natural. Extret de la figura 4.2.4. de la ROM 0.5-05. 

Mecanisme 1: ��  �  % 	 (�) 	 *+) 	 
)% fórmula 3.4. 

Mecanisme 2: �� % � ,+-./0 	 
��ф�� � 123333 	 &� �  % 	 (�4 	 *+4 	 
4% fórmula 3.5. 

on, 
cc, фc = Paràmetres de resistència al tall del contacte AB. 
γ's, γ'b = Pes específic submergit del terreny i del material de la banqueta. 
Kps, Kpb = Coeficients d’empenta passiva del terreny i del material de la banqueta, 
respectivament, calculats utilitzant la teoria de Coulomb descrita en l’apartat 3.4.2.2. 
de la ROM 0.2-90 i que es resumeix a continuació: 
 

 
Figura 3.3. Teoria de Coloumb per al càlcul d’empentes passives. Modificat de la figura de la taula 3.4.2.2.5. de la 

ROM 0.2-90. 

 (� � 45#678ф�
45#789�	45#67	: 8;<=>ф?@�	<=>фAB�<=>C?@�	<=>CAB�D6 fórmula 3.6 
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La formulació per calcular el coeficient d’empenta passiu és vàlida per valors de φ ≤ 
30˚ i δ ≤ 10˚, β ≤ ± 10˚. 

S’ha comprovat els resultats obtinguts amb la fórmula amb els valors proporcionats 
per les gràfiques de la figura 3.7.26. de la ROM 0.5-05, coincidint de manera exacta 
quan es compleixen les restriccions de la fórmula.  

Finalment el coeficient de seguretat serà el mínim dels dos coeficients calculats com a 
quocient entre la resistència calculada i la força horitzontal a la que està sotmès el 
caixó: 

 � � Eí�� , �%� � Eí� H��������IJ� K� , ��������IJ� 6� L fórmula 3.6. 
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Enfonsament 

L’enfonsament d’una fonamentació és un mode de fallida principal que sempre s’ha de 
considerar. Degut a la presència de la banqueta, es considera que la càrrega 
d’enfonsament actua sobre un terreny amb dos nivells de resistència clarament 
diferents. En la figura 3.4. es representen el mecanisme de ruptura del terreny i la 
representació gràfica de la simplificació per terrenys heterogenis. 

El càlcul detallat de la càrrega d’enfonsament mitjançant la teoria de la plasticitat és 
complex. Pel que la ROM 0.5-94 facilita un mètode simplificat en el qual la banqueta i 
el terreny natural són representats per un terreny homogeni equivalent, on les 
característiques resistents (γeq,ceq i фeq) són la mitjana ponderada de les corresponents 
als materials que composen els dos estrats existents. Aquesta simplificació, adoptada i 
desenvolupada amb més detall per la ROM 0.5-05, és la que s’utilitzarà en la verificació 
a enfonsament d’aquest treball. 

 
Figura 3.4. Enfonsament en terreny heterogeni, mecanisme de ruptura i simplificació per terrenys heterogenis. 

Modificat de la figura 4.2.5. de la ROM 0.5-05. 

Tanmateix, en la versió de 2005 s’introdueixen dos mètodes nous encarats a resoldre 
situacions especials com ara les fonamentacions sense drenatge. Aquests mètodes 
s’anomenen “Descens de càrregues al pla de base de la banqueta” i “Mètode de les 
llesques”. 

El càlcul analític de la càrrega d’enfonsament es realitza amb la fórmula polinòmica 
coneguda sota el nom de Brinch Hansen: 

 MNO � P 	 QR 	 SR � & 	 Q� 	 S� �  % 	 * 	 2T 	 QU 	 SU fórmula 3.7. 

on, 
q = sobrecàrrega deguda al pes de terres a la profunditat de la 

fonamentació, en el contorn de la fonamentació. 
c = cohesió. 
γ = pes específic del terreny. 
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Nq, Nc, Nγ  = coeficients de capacitat de càrrega. 
fq, fc, fγ  = factors de correcció (f = s · i ·d ·r ·t). 
 
Els coeficients de capacitat de càrrega es calculen segons les fórmules 3.8: 

 QR �  I45#ф 845#ф 	 VW	��#ф 

 Q� � XY8 ��#ф  fórmules 3.8. 

 QU � 2 	 �QR � 1� 	 
��ф 

La fórmula utilitzada ha evolucionat d’una ROM a l’altra, variant el coeficient que 
multiplica la capacitat de càrrega Nγ, que en la versió de 1994 tenia un valor de 1,5 i 
actualment és de 2 tal i com s’observa en les fórmules 3.8. Augmentar aquest 
coeficient implica que la pressió d’enfonsament serà més alta i per tant, s’obtenen 
coeficients de seguretat major. Aquest canvi és degut a que la primera versió de la 
fórmula és més conservadora, però avui dia el coneixement sobre el terreny és prou 
ampli com per ajustar més la fórmula sense córrer més riscs. 

 

Els factors de correcció tenen el mateix significat que en la ROM 0.5-94. En els casos 
del treball es consideren els efectes especificats en la taula 3.1. 

Taula 3.1. Factors de correcció en el càlcul de l’enfonsament. Modificat de 3.5.4.8.2. de la ROM 0.5-05. 

Efecte Coeficient 

Forma de la fonamentació s 

Inclinació de la càrrega i 

Fonamentacions en zona de pendent t 

 

Coeficients de forma 

Els coeficients de forma tenen en compte les proporcions de les dimensions en planta 
de la fonamentació equivalent. Aquestes dimensions són les longituds B* i L* que es 
defineixen, per cada combinació d’accions com: 

Ample equivalent: B* = B – 2·eB 
Llarg equivalent: L* = L – 2·eL 

Sent eB i eL les excentricitats de les càrregues sobre la fonamentació respecte el 
centre de gravetat del caixó, en cada una de les direccions. En tractar-se de 
problema bidimensional, es pren que el moll té una longitud infinita i 
l’excentricitat eL val zero, llavors es pren un valor L* de 10.000 m. 

Les fórmules que s’han d’utilitzar per obtenir els coeficients de forma són: 

 \R � 1 � .T]T 	 XYX^ 

 \� � \R fórmules 3.9 

 \U � 1 � 0,4 	 .T]T  
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Coeficients d’inclinació 

Els coeficients d’inclinació tenen en compte la desviació de la direcció de l’acció 
resultant sobre el pla de recolzament a la direcció vertical. Aquesta inclinació es 
representa pel valor absolut de l’angle que formen entre si les dues direccions (δ). 

Per problemes bidimensionals els valors dels coeficients d’inclinació es calculen com: 

 aR � 1 � 0,7
��c�d 

 a� � 5Y	XY8 XY8 e 0 fórmules 3.10 

 aU � 1 � 
��c�d 

Fonamentacions en zona de pendent 

Les fórmules anteriors estan pensades per situacions de terreny pla horitzontal en la 
zona passiva. Si en aquesta zona el terreny està en pendent descendent, la 
sobrecàrrega “q” que genera la banqueta que s’ha de considerar en els càlculs és de 
difícil estimació. S’entén com a pendent, el pendent natural que pugui tenir el terreny 
o, com és més habitual, el propi de la banqueta de fonamentació. Aquest factor 
corregeix la hipòtesis que segueix la formula de Brinch Hansen en que es suposa que la 
banqueta de fonamentació és indefinida. La correcció s’aplica com a factors de 
correcció, i també modifica la sobrecàrrega “q“, que és menor ja que la banqueta té 
una longitud de berma finita i aporta menys pes. 

A efectes del càlcul simplificat es pot suposar com a pla de referència on actuaria la 
sobrecàrrega de càlcul el MN que s’indica en la figura 3.5, i el mètode de càlcul descrit 
per les fórmules 3.11 i 3.12. Aquest mètode de càlcul presenta certes variacions 
respecte la ROM 0.5-94, utilitzant unes fórmules més complexes que 

 
Figura 3.5. Fonamentacions en zona de pendent. Extret de la figura 3.5.5. de la ROM 0.5-05 

On f � 2T 	 gQR 	 aR 	 VhM i�
��ф 	 Hj �  % kLl fórmules 3.11 

 k � c � �m&\a� H45#945#фL 

Aquest pla passa pel peu davanter de la fonamentació, punt N, i talla la superfície lliure 
del terreny en el punt M, que està allunyat una longitud “L” indicada a la figura. 
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La sobrecàrrega equivalent que actua sobre aquest pla es calcula de manera que, 
actuant normalment sobre MN, resulti una força normal igual al 60% de la resultant 
dels pesos efectius del terreny situats sobre aquesta línia: 

 P � 0,6 	 &o\j 	 ∆q]  fórmules 3.12 

 on ∆, � ∆, � ∆,% 

Després d’estimar la sobrecàrrega de càlcul adequada, es pot utilitzar la fórmula 
polinòmica de Brinch Hansen afectant els tres sumands amb els corresponents 
coeficients: 

 
R � 
U � 1 � 0,5 
��j�s fórmules 3.13 

 
� � 1 � 0,4 	 j 

 

Com s’ha comentat en el començament d’aquest capítol, és freqüent que les 
fonamentacions superficials recolzin directament sobre un material competent que, a 
la vegada, recolza sobre un terreny de menor resistència. És per això que es té en 
compte l’efecte del terreny heterogeni en la ROM, on en la nova versió s’opta per 
buscar un coeficient de càrrega Nγ (equivalent) en funció dels gruixos de terreny i la 
profunditat d’influència de la càrrega. 

La Rom0.5-05 presenta una formulació que dóna com a resultats uns valors de Nγ i 
фequivalent que s’obtenen per mètodes iteratius. Aquest фequivalent és el que s’utilitza en la 
resolució del problema en els diferents càlculs de Nc, Nq, etc. La ROM 0.5-94 no 
facilitava una metodologia concreta, sinó que donava la indicació de temptejar 
diferents superfícies de ruptura, que complint uns valors màxims de profunditat i de 
longitud del tascó de ruptura, s’adeqüessin al problema. 

El mètode per trobar els paràmetres es descriu a continuació: 

 
Figura 3.6. Solució aproximada en terrenys heterogenis 

 QUVPtau�vV�
� � XwK	OK6IXw6	%	OKIO6�	O6�6   fórmules 3.14 

 

 � � .T% 	 xy�zH{|8ф6L	��#ф}
�~4H{|Iф6L  
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Finalment el coeficient de seguretat s’obté del quocient entre la pressió vertical 
d’enfonsament pvh calculada mitjançant la fórmula de Brinch Hansen i la pressió 
vertical a la que està sotmesa la fonamentació. 

 � � �����  fórmula 3.15 

La pressió vertical pv s’obté dividint la força vertical a la que està sotmès el caixó entre 
l’ample efectiu B*: 

 MN � �.T fórmula 3.16  
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Bolcada rígida o tradicional 

Es tracta d’un estat límit últim de pèrdua d’equilibri i està classificat per la ROM 0.5-94 
com a tal. La bolcada rígida, com qualsevol altre mode de fallida, és una concepció 
teòrica simplificada que intenta representar un possible mecanisme de ruptura. En 
aquest cas, per simplificar el problema, es suposa que el terreny és infinitament 
resistent i l’estructura de la fonamentació també, de manera que es pogués produir un 
gir de la fonamentació com a sòlid rígid respecte una aresta de l’àrea de recolzament. 

El coeficient de seguretat es defineix com a quocient entre els moments estabilitzadors 
i els moments bolcadors, sent els moments estabilitzadors els que estan produïts per 
les forces verticals i els moments bolcadors els que són conseqüència de forces 
horitzontals. 

 � � ��<���=�=������<����^����<  fórmula 3.10. 

Aquest mode de fallida s’explica en la ROM 0.5-05 tot i que no és determinant en el 
disseny, pel que no s’indiquen els requeriments de coeficient de seguretat. No obstant 
és un mode de fallida que es segueix tenint en compte per la seva facilitat de càlcul, 
pel que es prenen els valors de coeficient de seguretat indicats en la ROM 0.5-94. 
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Bolcada Plàstica 

Aquest mode de fallida s’incorpora com a principal novetat en la ROM 0.5-05. A 
diferència de la bolcada rígida, aquest tipus de fallida està condicionat de manera 
essencial per les característiques del terreny, és per això que està considerat com un 
estat límit últim de tipus geotècnic. 

La bolcada plàstica és semblant a la bolcada rígida, i es produeix quan la resultant de 
les accions sobre el terreny s’apropa a l’extrem de l’àrea de recolzament, produint-se 
una concentració de tensions tal que provoca la ruptura local (plastificació) en la zona. 
En aquest moment el terreny cedeix, l’estructura s’inclina i, fins i tot, si no hi hagués 
altres elements de suport que poguessin contenir el moviment, arribaria a produir-se 
el bolcament. 

Es defineix com coeficient de seguretat enfront a la bolcada plàstica el nombre pel que 
s’hauria de multiplicar la component horitzontal de la resultant de les accions, H, per 
provocar la plastificació local del terreny. 

 � � ���������  fórmula 3.11. 

 

 
Figura 3.5. Bolcada plàstica. Extret de la figura 3.5.8. de la ROM 0.5-05. 

Al augmentar paulatinament H per arribar a la plastificació local del terreny, la resta de 
factors que defineixen la situació de projecte resten constants. Aquests factors són, a 
més dels paràmetres geotècnics, la resultant vertical de les accions i les distàncies “a” i 
“h” que defineixen els braços H i V. En la figura 3.5. es poden veure les accions a les 
que està sotmès el caixó en la verificació a bolcada plàstica. 

Per realitzar aquest càlcul s’utilitzen les mateixes fórmules que per calcular 
l’enfonsament. Així doncs es va augmentar paulatinament la força horitzontal H fins 
que la pressió d’enfonsament calculada en cada pas s’iguala amb la pressió a la que 
està sotmès el terreny. El coeficient pel que s’ha hagut de multiplicar la força H per 
arribar al trencament, és el coeficient de seguretat. És a dir que Hrupt = F · H. 


