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L’objectiu principal d’aquesta tesina d’especialitat és estudiar el comportament de la 
presa de terres de Beliche durant la construcció i l’ompliment de l’embassament. Es 
tracta de modelitzar la presa amb el programa Code-Bright caracteritzant l’escullera 
dels espatllers segons el model constitutiu d’Oldecop i Alonso (2001) i l’argila del nucli 
i les graves i sorres de la fonamentació segons el model d’ Alonso, Gens i Josa (1999). 
 
Els objectius específics d’aquesta tesina són: 
 
 Conèixer el comportament dels materials presents a la presa de Beliche tant a nivell 

de laboratori com de la pròpia presa segons la bibliografia existent.  
 
 Aprofundir en el comportament dels materials granulars segons el model d’Oldecop 

i Alonso (2001) i en el comportament dels materials parcialment saturats segons el 
model d’Alonso, Gens i Josa (1999), amb important atenció a la resposta d’aquests 
material front a canvis de succió. 

 
 Simular el assajos realitzats al laboratori en Code-Bright per tots el materials de la 

presa (l’escullera dels espatllers, l’argila del nucli i les graves i sorres al·luvials de la 
fonamentació) per tal d’obtenir els paràmetres que definiran cada un dels materials 
segons els models constitutius respectius, el model per esculleres d’Oldecop i 
Alonso (2001) per als espatllers; i el model per a sòls parcialment saturats d’Alonso, 
Gens i Josa (1999) per al nucli i la fonamentació. 
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 Simulació de la construcció de la presa i ompliment de l’embassament en Code-
Bright reproduint l’evolució temporal real, incloent la simulació de les pluges 
existents i  l’ompliment imprevist ocurregut abans de la finalització de la presa. 

 
 Anàlisi dels resultats centrat principalment amb la comparació dels assentaments 

obtinguts en la simulació amb el reals mesurats mitjançant la instrumentació 
instal·lada durant la construcció i períodes posteriors. 

 
Així la tesina es dividirà principalment en dues parts. En la primera part, es realitzarà la 
simulació dels assajos de laboratori en Code-Bright per als materials presents a la presa 
de Beliche i es calibraran els paràmetres constitutius del model corresponent a cada 
tipus de material. En la segona part, es modelitzarà la geometria de la presa per 
elements finits i es simularà la construcció i l’ompliment de l’embassament per etapes 
segons l’evolució de temps real. Considerant les limitacions presents en la calibració 
dels paràmetres dels materials en la simulació dels assajos de laboratori, es contempla la 
possibilitat de realitzar diferents casos variant alguns paràmetres, amb l’objectiu de 
realitzar un anàlisi complet de la construcció de la presa i ompliment de l’embassament 
i assolir els assentaments reals mesurats.  
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