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RESUM
En el present estudi es realitza una comparació entre els resultats obtinguts mitjançant
tècniques de prospecció geofísica i aquells extrets de l’assaig de penetració estàndard
(SPT). L’objectiu principal és determinar si les tècniques geofísiques de sísmica de
refracció i sísmica passiva REMI són prou precises per ser utilitzades en el càlcul de la
capacitat portant del terreny i càrrega admissible.

ABSTRACT
In this study, a comparison is made between the results obtained through geophysical
prospecting techniques and those extracted from the standard penetration test (SPT). The
main aim is to determine if the geophysical seismic techniques of refraction and seismic
passive REMI are sufficiently precise to be used in the calculation of the carrying capacity
of the terrain and admissible load.

2

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

ÍNDEX
AGRAÏMENTS
1

INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 8

2

JUSTIFICACIÓ ..................................................................................................... 9

3

OBJECTIUS ......................................................................................................... 10

4

MARC TEÒRIC ................................................................................................... 11

5

4.1

Mètodes sísmics ............................................................................................... 11

4.2

Sísmica de refracció ......................................................................................... 12

4.3

Sísmica passiva REMI ..................................................................................... 15

4.4

Assaig de penetració estàndard (SPT) ............................................................. 15

4.5

Cimentacions superficials ................................................................................ 18

4.6

Descripció de la zona d’estudi i treballs realitzats ........................................... 23

METODOLOGIA I RESULTATS ..................................................................... 26
5.1

Processament del mètode de sísmica de refracció ........................................... 27

5.2

Processament del mètode de la sísmica passiva REMI ................................... 35

5.3

Càlcul de la càrrega admissible per diferents mètodes .................................... 38

5.4

Anàlisi comparatiu entre els mètodes .............................................................. 46

6

DISCUSSIÓ DE RESULTATS ........................................................................... 49

7

CONCLUSIONS ................................................................................................... 51

8

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 52

ANNEX 1: Sondeig Geotècnic Ca l’Alier
ANNEX 2: Fulls de càlcul de la capacitat portant i càrrega admissible

3

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

ÍNDEX DE FIGURES
Figura 1: Propagació de les ones en el terreny mitjançant l’angle crític ........................ 13
Figura 2.Anàlisis d’arribada de les ones sísmiques refractades des de la font emissora
(estrella), a cada un dels receptors sísmics o geòfons (triangles). .................................. 14
Figura 3: Esquema del assaig i mostrejador o cullera SPT (Devincenzi, M. i Frank,
N.2004). .......................................................................................................................... 17
Figura 4: Esquema de sabata de cimentació superficial o directe (GCOC. 2009) ......... 19
Figura 5: Concepte de pressió d’enfonsament (DBSE-C) .............................................. 20
Figura 6: Mapa geològic del sector de Sant Adrià del Besòs i Sant Martí. El punt vermell
situa l’àrea d’estudi. Plànol extret del servidor de mapes de la web de l‘Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC). ................................................................................... 23
Figura 7: Localització dels assajos geofísics i sondatges mecànics

empleats a la

campanya geofísica i geotècnia de ca l’Alier. ................................................................ 24
Figura 8: Sismògraf DAQ LINK III. .............................................................................. 26
Figura 9: fotografies de la campaña de sísmica. ............................................................. 26
Figura 10: Configuració dels paràmetres d’adquisició amb Vibrascope. ....................... 27
Figura 11: Tiro adquirit amb finestra de soroll. ............................................................. 28
Figura 12: Dades obtingudes y realització del Stacking amb Vibrascope. .................... 29
Figura 13: Modificació de la capçalera de projecte (header profile) a Rayfract. ........... 29
Figura 14: Importació de dades a Rayfract. .................................................................... 30
Figura 15: Importació dels tiros. .................................................................................... 30
Figura 16: Picking dels tiros amb Rayfract (el cercle vermell representa el picking de les
primeres arribades). ........................................................................................................ 32
Figura 17: Cobertura de dades obtingudes. .................................................................... 32
Figura 18: Perfil de gradient (gradient.srf) realitzat amb Rayfract en el que podem veure
el gradient de velocitats d’ona P en profunditat. ............................................................ 33
Figura 19: Taula exportada del tal vertical del software SURFER on es veu les
coordenades horitzontals, verticals i velocitats d’ona P. En la imatge nomes es veuen
valors fins a profunditats de 4,785 m. ............................................................................ 34
Figura 20: Corbes de dispersió experimental i perfil de velocitat d’ona S en profunditat.
........................................................................................................................................ 36
Figura 21: Perfil de velocitat d’ona S posposat amb el sondatge S4. ............................. 36
Figura 22: Corba de regressió per les velocitats d’ona S en profunditat. ....................... 37

4

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

ÍNDEX DE FÓRMULES
Fórmula 1: Càlcul analític de la càrrega d’enfonsament. ............................................... 22
Fórmula 2: Càlcul de la càrrega admissible (kg/cm2). ................................................... 38
Fórmula 3: Mòdul de deformació (kg/cm2). ................................................................... 38
Fórmula 4: Mòdul de Young (MPa) ............................................................................... 38
Fórmula 5: Densitat del terreny (g/cm3). ........................................................................ 39
Fórmula 6: Coeficient de Poisson................................................................................... 39
Fórmula 7: Mètode simplificat per a la determinació de la pressió vertical admissible de
servei en sols granulars segons DB-CTE-C. .................................................................. 41
Fórmula 8: Càlcul de la pressió admissible segons normativa GCOC (KPa). ............... 42
Fórmula 9: Factor de correcció per sorres no saturades. ................................................ 43
Fórmula 10: Càlcul de la pressió admissible segons la normativa ROM-04 (KPa). ...... 44

5

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

ÍNDEX DE TAULES
Taula 1: Aplicabilitat de diferents mètodes en el càlcul de comprovació d’enfonsament
en diferents tipus de sòls................................................................................................. 21
Taula 2: Categoria de les obres en funció de IRE i ISA (ROM 2005). .......................... 22
Taula 3: Quadre resum de les dades obtingudes en la campanya de Ca l’Alier. ............ 25
Taula 4: A l’esquerre les velocitats d’ona S en profunditat en el canvi d’estrat i a la dreta
les velocitats d’ona calculats amb la recta de regressió per a les profunditats de cimentació
de les sabates. ................................................................................................................. 37
Taula 5: Taula resum amb els valors obtinguts en el càlcul de la càrrega admissible a
partir del mètode geofísic. .............................................................................................. 39
Taula 6: Ample de sabata (B) i profunditat de cimentació (D) segons la restricció de la
normativa CTE-DB-C, ambdues en metres. ................................................................... 40
Taula 7: Taula resum amb els valors dels paràmetres calculats segons CTE-DB-C. ..... 42
Taula 8: Taula resum dels amb els valors de càrrega admissible calculats per la norma
GCOC. ............................................................................................................................ 43
Taula 9: Taula resum dels amb els valors de càrrega admissible calculats per la norma
ROM-04. ......................................................................................................................... 44
Taula 10: Taula resum del càlcul de càrrega admissible amb els diferents mètodes. .... 45
Taula 11: Valor mig de la càrrega admissible amb els mètodes SPT. ........................... 46
Taula 12: Error en % del càlcul de la càrrega admissible entre el mètode geofísic respecte
i el valor mig. .................................................................................................................. 46
Taula 13: Error en % del càlcul de la càrrega admissible entre el mètode CTE-DB-C i el
valor mig. ........................................................................................................................ 46
Taula 14: Error en % del càlcul de la càrrega admissible entre el mètode ROM-05 i el
valor mig. ........................................................................................................................ 47

6

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

AGRAÏMENTS
La realització d’aquest estudi no podria haver estat possible sense l’ajuda de
persones i institucions que han destinat les seves energies i talent en aquest projecte. Vull
donar gràcies a:
Al Dr. Lluís Rivero Marginedas, pel seu treball i implicació en aquest estudi, en
el plantejament i l’orientació del treball, gràcies a la seva experiència en el camp de la
geofísica.
A en Raúl Lovera Carrasco, pel temps dedicat i la seva ajuda constant, així com
els coneixements que m’ha transmès al llarg del desenvolupament de l’estudi i el material
facilitat referent a les tècniques de geofísica. Ha estat una peça clau per mi tant en els
treballs de camp com en el processament de les dades i la posterior interpretació del
resultats obtinguts.
Al Dr. Mahjoub Himi, la seva experiència en les tècniques de sísmica passiva
REMI m’ha ajudat en el processament de resultats de la sísmica passiva REMI i la seva
posterior interpretació
Al Departament tècnic de COMSA, per donar-me la oportunitat de realitzar les
pràctiques on he pogut colaborar amb tècnics amb molta experiència en projectes de caire
internacional en l’àmbit de l’enginyeria civil i edificació
A la meva família i a la Mireia Masana Alins, per la seva ajuda i constant suport
tant en l’àmbit acadèmic com personal.

7

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

1

INTRODUCCIÓ
La diversitat de les tècniques aplicades al camp de la geotècnia és molt àmplia i

els paràmetres mesurats en cada una d’elles és diferent. La geotècnia és la branca de la
geologia i l’enginyeria civil que investiga els materials de l’escorça terrestre amb el fi de
quantificar el valor dels paràmetres del terreny per realitzar el disseny i l’execució
adequada d’una obra d’edificació o enginyeria civil. (González Vallejo, LI. 2002).
Dins d’aquest extens domini trobem la prospecció geofísica, que és el conjunt de
tècniques que investiga l’interior de la terra a partir de les variacions detectades en els
paràmetres físics, correlacionant-los amb les característiques geològiques. Són mètodes
indirectes superficials que necessiten l’ajuda d’instruments especialitzats i en els que és
fonamental la part de processament i interpretació de les dades de camp.
Aquest estudi es centra en les tècniques de prospecció geofísica de la sísmica de
refracció i sísmica passiva REMI, de les quals es poden extreure les velocitats de les ones
sísmiques P i S del terreny. Actualment les aplicacions d’aquestes dues tècniques són
poques o gairebé nul·les dins del camp de la geotècnia, sent útils en major part en tasques
de caracterització del terreny com ara: detectar espessors de rebliments o recobriments,
excavabilitat de materials, cubicació d’àrees de préstec, qualitat de la roca, càlcul dels
mòduls elàstics dinàmics, entre d’altres.
Es proposa utilitzar aquestes tècniques per realitzar el càlcul de capacitat portant
i la càrrega admissible del terreny en sabates superficials de cimentació, un dels
paràmetres més utilitzats en el camp de l’enginyeria civil en el dimensionament de
fonamentacions.
Dins d’aquest estudi juga un paper fonamental l’assaig de penetració estàndard
(SPT) que actualment es un dels mes utilitzats en terrenys granulars en el càlcul de la
capacitat portant. Apareix l’any 1927 a Amèrica del Nord per un sondista de la Raymond
Concrete Pile Co. És un assaig semidirecte que es realitza in situ al interior d’un sondeig
durant la perforació i permet obtenir el numero de cops (NSPT) necessaris per penetrar una
clava a una profunditat de un peu (30 cm) (González Vallejo, LI. 2002).
Aquest es el punt de partida d’aquest estudi, en el que es planteja si la utilització
d’aquestes dues tècniques de prospecció geofísica, comparant-les amb l’assaig de
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penetració estàndard (SPT), poden ser útils en el càlcul de la capacitat portant i la càrrega
admissible.
2

JUSTIFICACIÓ
Les tècniques geofísiques com ara la sísmica de refracció i la sísmica passiva

REMI són tècniques indirectes del terreny que es caracteritzen per la seva rapidesa, baix
cost econòmic i sobretot tenen la capacitat de caracteritzar grans extensions. Per aquestes
raons juguen un paper fonamental en front de les campanyes geotècniques convencionals
basades en assajos in situ i de laboratori, en les que es imprescindible l’ús de maquinària
pesada, alt cost econòmic i la informació del terreny és local.
Una de les grans aplicacions que té el mètode és la de realitzar un reconeixement
previ, ràpid i econòmic del terreny, per poder dissenyar una campanya de geotècnia més
optimitzada i tenir una primera estimació del context geotècnic de la zona d’estudi.
També poden ser útils en zones de grans extensions on el nombre de sondejos no
avarca una identificació global del terreny. En comptes de realitzar extrapolacions
basades només en els sondatges, es disposa de perfils sísmics en els que s’identifiquen els
diferents estrats i d’on es poden extreure paràmetres del terreny tenint així molta més
informació addicional.
També són molt útils per realitzar la caracterització del terreny en zones de difícil
accés de maquinària pesada ja que l’equipament necessari és molt lleuger en comparació
a una maquina de sondeig.
Fins ara la utilització d’aquestes tècniques en geotècnia s’ha utilitzat molt poc tot
i la aplicabilitat que té. Per això es imprescindible continuar fent recerca dins de la branca
de la geofísica i en la seva aplicació en la geotècnia ja que es una eina amb un potencial
extraordinari dins d’aquest camp.
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3

OBJECTIUS
L’objectiu principal de l’estudi és determinar si les tècniques Geofísiques de

sísmica de refracció i sísmica passiva REMI són prou precises per ser utilitzades en el
càlcul de la capacitat portant del terreny i càrrega admissible.
Els objectius específics del estudi són:
•

Proporcionar evidències de que els mètodes geofísics poden ser eines útils per
millorar i complementar un estudi geotècnic.

•

Determinar si la prospecció geofísica podria donar informació del terreny amb el
fi de reduir puntualment algun sondeig o assajos de laboratori.

•

Destacar els avantatges de la utilització de mètodes no destructius en front a
mètodes analítics més invasius que requereixen l’extracció de mostres alterant el
medi.
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4

MARC TEÒRIC
Dins d’aquest apartat s’expliquen les bases en les que es fonamenten els mètodes

de Geofísica i l’assaig de penetració estàndard, juntament amb la descripció de la
capacitat portant i de la càrrega admissible del terreny.
4.1

Mètodes sísmics
La transmissió d'energia a través d'un terreny, per el seu comportament elàstic, es

produeix mitjançant moviments ondulatoris. Aquests moviments vibratoris són les ones
sísmiques. La velocitat de propagació de les ones sísmiques depèn en part de la densitat
del material a través del qual es propaguen i normalment creix en augmentar la densitat.
Es generen quatre tipus bàsics d'ones sísmiques per la transmissió mecànica de
l'energia a través d'un mitjà:
• Ones que es propaguen a través del terreny: ones P i ones S.
• Ones que es propaguen per la superfície del sòl: ones Love i ones Rayleigh.
El primer tipus d'ones es propaga pels materials produint alternativament
compressions i dilatacions, donant així lloc a un desplaçament de les partícules en la
direcció de propagació de l'ona. Constitueixen les ones longitudinals, compressives o
primàries (ones P). Són les ones amb major velocitat de propagació, sent les primeres a
detectar-se en un assaig.
El segon tipus són les ones transversals o secundàries (ones S), denominades així
perquè el moviment de les partícules es produeix perpendicularment a la direcció de
propagació. El material experimenta canvis de forma, però no de volum. Són ones de
menor velocitat de propagació que les ones P.
Els dos últims tipus d'ones (Love i Rayleigh) són ones superficials i no
constitueixen una font d'informació en sísmica de refracció, de manera que es filtren en
els registres. Aquestes ones es formen quan el front d'ones esfèric es trenca amb la
superfície terrestre i són les que produeixen els moviments sísmics. Tenen una velocitat
de propagació menor als dos tipus anteriors.
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La propagació de les ones sísmiques a partir de la font generadora és en totes
direccions, de forma radial i concèntrica, com fronts d'ones, amb origen a la font (principi
de Huygens).
4.2

Sísmica de refracció
Els mecanismes de transmissió d'ones longitudinals i transversals segueixen les

mateixes lleis de propagació dels raigs lluminosos en òptica. Quan una ona que es
transmet per un mitjà de velocitat V1 i arriba a una superfície de separació amb un mitjà
inferior pateix reflexions i/o refraccions. Els percentatges d'energia inicial que es
reflecteix i que es refracta depenen de l'angle d'incidència i del contrast de les propietats
elàstiques de tots dos mitjans. És en aquesta última propietat que es basa la sísmica de
refracció.
Quan la velocitat de les ones sísmiques en un medi és més elevada que la del medi
suprajacent, els polsos sísmics incidents sobre la superfície de separació entre dos mitjans,
si ho fan amb un determinat angle (per al qual l'angle de refracció sigui de 90º),
experimentaran una reflexió total. Aquest angle d'incidència es denomina angle crític. Un
cop arribin aquests polsos sísmics a la superfície de separació passaran de viatjar amb la
velocitat del material 1 a la velocitat del material 2.
D'aquesta forma el raig refractat viatjarà per la superfície entre els dos medis, però
amb velocitat del medi més ràpid (V2), i en aquest fenomen es generen també ones
secundàries en la mateixa superfície de separació, constituint soroll en els registres.
(Figura 2.)
Seguint la llei de Snell tenim:
sin(𝑖) 𝑉1
=
sin(𝑟) 𝑉2
on:
i = angle d'incidència
r = angle de reflexió (r = 90º angle crític de refracció)
v1 = velocitat medi 1
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v2 = velocitat medi 2.

Figura 1: Propagació de les ones en el terreny mitjançant
l’angle crític

Les ones transversals en passar d'un medi a un altre generen tant ones transversals
com longitudinals, reflectides i refractades. Si l'ona transversal original té una direcció de
vibració vertical (SV) produirà ones S i una altra P refractades, i altres ones SV i P
reflectides, però no originarà ones S amb direcció de propagació horitzontal (SH). Si l'ona
original és una SH, només donarà lloc a dues ones SH, una reflectida i una altra refractada,
no originant ones SV secundàries.
Les velocitats de les ones sísmiques en el terreny venen caracteritzades per la
qualitat mecànica de les roques que el formen. S'ha comprovat que les ones transversals
són més sensibles que les longitudinals a l'augment de la fissuració interna i al grau
d'alteració de la roca que forma el medi d’estudi.
El mètode de sísmica de refracció es basa en l'anàlisi del temps d'arribada d'una
ona sísmica rebuda després de l'emissió d'un front d'ones cap al subsol, mitjançant
explosius o un cop de martell sobre una placa metàl·lica. Unint els temps d'arribada en
una gràfica, els canvis de velocitat es mostraran com canvis de pendent de les rectes
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corresponents a cada capa del subsòl, indicant la velocitat i profunditat de la superfície
on es reflecteix i refracta l'ona emesa.
La figura 2 a mostra el dispositiu de camp per recollir les diferents ones sísmiques.
Es produeix la generació d'ones en el punt marcat amb una estrella i es recullen les ones
sísmiques en cada un dels geòfons.

Figura 2.Anàlisis d’arribada de les ones sísmiques refractades des de la font emissora (estrella), a cada
un dels receptors sísmics o geòfons (triangles).

En el registre de camp de la figura 3 b s'observa l'arribada del primer tren d'ones
a cada un dels diferents receptors sísmics o geòfons. Anotant aquesta primera arribada en
temps i la distància xa cada geòfon es dibuixa la dromocrònica de la figura 2, mitjançant
la qual s'obté la velocitat de transmissió de les ones sísmiques a cada mitjà i es pot calcular
la profunditat h del discontinuïtat entre els dos mitjans definits per les velocitats sísmiques
V1 i V2.
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4.3

Sísmica passiva REMI
El mètode REMI (Refraction Micrometer) és una tècnica sísmica in situ que

permet obtenir el perfil de distribució de velocitat de propagació de les ones S (VS) en el
terreny a partir del registre del soroll ambiental. Per tant es tracta d’una tècnica
d’adquisició sísmica especialment adequada per caracteritzar vs en ciutats o plantes
industrials en el nivell de soroll és molt alt i impedeix l’obtenció de l’ona S mitjançant
altres tècniques (Crosshole, Doenhole, MASW, CSW, etc.).
A més com la sísmica de refracció en la tècnica REMI s’utilitza el mateix equip
d’adquisició de les dades de camp, i resulta un mètode molt eficaç per a realitzar dos
assajos en el mateix perfil de geòfons de manera que finalment s’obté el perfil de
velocitats de les ones S i ones P en el mateix perfil.
Els perfils sísmics interpretats a més d’aportar els valors de les velocitats d’ones
sísmiques proporcionen un perfil estratigràfic del terreny reduint la incertesa entre
sondejos allunyats. Per a l’adquisició de la sísmica passiva REMI s’han realitzat en cada
perfil 8 adquisicions de 30 segons cada una.
4.4

Assaig de penetració estàndard (SPT)
És un assaig de penetració dinàmica que es realitza al interior del sondeig durant

la perforació, permet obtenir el valor N de resistència a la penetració que pot ser
correlacionat amb paràmetres geotècnics com la densitat relativa, l’angle de fregament
intern, la càrrega admissible i els assentaments en sòls granulars.
L’assaig SPT es pot executar en gairebé qualsevol tipus de sòls, fins i tot en roques
molt alterades encara que es en els sòls granulars on s’efectua principalment per la
dificultat d’obtenir mostres inalterades (González Vallejo, LI. 2002).
4.4.1

Principi i realització del mètode

El mètode esta normalitzat per la norma ASTM D1586-84 (Norma ASTM D158684).
S’executa un trepant fins la cota desitjada i en el fons s’introdueix un mostrejador
de dimensions estàndard que consta de tres elements: sabata, tub bipartit i capçalera
d’acoblament amb varillatge.
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-

Es clava el mostrejador o cullera SPT en el terreny 60 cm, contant el número
de cops necessaris per clavar 15cm en el terreny. La clava es realitza
mitjançant una massa de 63,5 kg (140 lliures) que cau des de una altura de
76,2 cm (30 polzades) al cap de colpeig el que correspon a un treball teòric de
0,5 kJ per cop.

La lectura del primer i últim cop no es tenen en compte per possible alteració del
sòl o esfondraments de les parets del sondatge. Els valors de colpeig dels trams centrals
de 15 cm sumats condueixen al paràmetre NSPT o N30SPT, denominat també resistència
a la penetració estàndard.
-

Quan el terreny es molt resistent s’atura la prova per rebuig, anotant la
penetració realitzada i el numero de colpegis corresponents. La prova es pot
donar per finalitzada en els següents dels casos:

-

Quan s’apliquen 50 cops per a un tram de 15 cm

-

Quan s’apliquen 100 cops en total

-

Quan no s’observa penetració alguna per a 10 cops. En aquests casos resulta
prudent insistir en el colpeig perquè es podria tractar d’un còdol o grava
gruixuda.
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Figura 3: Esquema del assaig i mostrejador o cullera SPT (Devincenzi, M. i Frank, N.2004).

4.4.2

Aplicabilitat de la prova

L’assaig SPT es per naturalesa molt simple i pot estar intercalat amb facilitat en
qualsevol sondeig de reconeixement. Pot executar-se en casi qualsevol tipus de sòl inclòs
en roques toves o meteoritzades.
Els resultats de la prova àmpliament difosa en tot el món es correlacionen
empíricament amb les propietats específiques in situ del terreny, existeix molta
bibliografia al respecte.
En resum l’assaig resulta apropiat en terrenys que predomina la fracció sorra i
augmenta la fiabilitat del mètode quan major es la fricció llimo-argilosa del terreny
(Devincenzi, M. i Frank, N.2004).
En sòls sorrencs nets, que no tinguin cohesió serà molt difícil agafar mostres
inalterades i la determinació de la càrrega admissible en funció de assajos de laboratori
poden resultar complicats. En aquests casos serà vàlida la utilització de mètodes
simplificats a partir de l’assaig SPT.
4.4.3

Limitacions del mètode

S’ha de tenir en compte que hi ha multitud de factors que poden alterar el seu
resultat, alguns són fàcils d’incorporar-se amb coeficients de correcció, mentre que
d’altres poden afectar greument els resultats (CTE. 2008):
:
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-

Que la penetració d’aigua en el fondo del sondeig afluixi per sifonament el
terreny. S’ha de procurar que el nivell d’aigua o fluid empleat sigui superior
al nivell piezomètric del terreny.

-

Una mala neteja del fondo, o bé que l’entubació quedi massa alta respecte al
fondo o que hagi penetrat fins mes avall.

-

Diferent energia aplicada en el cop per diferents motius:
o Massa de diferent pes o altura de caiguda diferent a la normalitzada.
o Pèrdues per fregament en la caiguda de la massa.
o Varillatge amb diferent pes estàndard, amb unions fluixes o
desviacions respecte de la vertical.
o Sufridera i guia defectuoses o descentrades, colpeig excèntric.
o Mostrejador deteriorat o embussat.
o Excessiu diàmetre del sondeig
o Que un petit còdol provoqui el rebuig, podent haver penetrat més.

4.5

Cimentacions superficials
Dins del marc de la geotècnia existeixen cimentacions de tipus superficial i

profund i cadascuna tenen els seus mètodes de càlcul respectius a l’hora de fer el
dimensionament de les fonamentacions. En el present treball ens centrarem en les
cimentacions superficials concretament en les sabates aïllades de cimentació.
4.5.1

Sabates superficials

Una sabata superficial es aquella que transmet les càrregues de l’estructura a les
capes més superficials del terreny amb l’objectiu de no superar la capacitat portant del
terreny . Dins les normatives vigents utilitzades en el càlcul de la capacitat portant (CTEB, GCOC i ROM) són aplicables a aquelles cimentacions que es recolzen en profunditats
del ordre de dos vegades l’ample de la cimentació (D=2B) sent D la profunditat de
cimentació i B l’ample de sabata de cimentació.
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L’element estructural de recolzament o transmissió de càrregues en una
cimentació superficial s’anomena sabata i generalment en planta té una forma rectangular
(GCOC. 2009).

Figura 4: Esquema de sabata de cimentació superficial o directe (GCOC. 2009)

4.5.2

Capacitat portant

En cimentacions superficials es denomina capacitat portant a la capacitat del
terreny per suportar les càrregues aplicades. Tècnicament es la màxima pressió mitja de
contacte entre la cimentació i el terreny perquè no es produeixi un fallo per tallant del sol
o un assentament diferencial excessiu. Per tant la capacitat portant admissible està
limitada per els següents criteris funcionals:
-

Si la funció de la cimentació es suportar una determinada tensió
independentment de la deformació la capacitat portant es denominarà càrrega
d’enfonsament.

-

Si el que es busca es un equilibri entre la tensió aplicada en el terreny i la seva
deformació es calcularà la capacitat portant a partir de criteris d’assentament
admissible.

El procediment general de comprovació de la seguretat d’una obra és el basat en
el concepte dels estats límit.
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Les cimentacions superficials poden fallar de manera que s’assoleixi una situació
de ruïna, la reparació de la qual exigiria pràcticament la reconstrucció de la cimentació.
Les formes i mecanismes de falla que condueixen a un estat límit últim poden ser molt
diverses: Enfonsament, lliscament, bolcada, ruptura del element estructural de
cimentació. En aquest estudi ens centrem en l’estat límit últim d’enfonsament (CTE.
2008).
L’enfonsament es produeix quan la capacitat portant del terreny es inferior a la
càrrega que transmet la cimentació al terreny. En tals circumstàncies tant l’element de
cimentació com el terreny subjacent experimenten moviments inadmissibles que arruïnen
la construcció que estaven suportant.
L’aplicació d’una càrrega vertical creixent V, dona lloc a un assentament creixent.
Les diverses formes que poden adoptar les corbes de pressió-assentament depenen en
general de la forma i la mida de les sabates, de la naturalesa del terreny i la resistència del
sòl i de la càrrega aplicada (tipo, velocitat d’aplicació, freqüència, etc..)

Figura 5: Concepte de pressió d’enfonsament (DBSE-C)

Mentre la càrrega V sigui petita o moderada, l’assentament creixerà de manera
proporcional a la càrrega aplicada. Si la càrrega V segueix augmentant, el pendent de la
relació assentament- càrrega s’accentuarà, arribant finalment a una situació en la que pot
sobrepassar la capacitat portant del terreny.
La càrrega V per la qual es produeix l’enfonsament es funció de la resistència al
tall del terreny de les dimensions i la forma de la cimentació, de la profunditat en la que
està situada, del pes específic del terreny i de les condicions del nivell freàtic.
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4.5.3

Comprovació de seguretat d’enfonsament

L’enfonsament d’una cimentació es el mode de falla principal que sempre s’ha de
comprovar en una cimentació superficial. Les maneres de fer aquestes comprovacions
són molt variades, l’enginyer a d’escollir la més adequada en funció del context
constructiu. Els criteris mes importants són: tipus de terreny, magnitud de la obra.
Es distingeixen tres tipus de terreny en funció del criteri de comprovació:
-

Terrenys granulars, estan formats essencialment per sorres i graves tot i que
tenen proporcions de sols fins (llims i argiles) però en proporcions sempre
inferiors al 15% i amb permeabilitats superiors a 10-4 cm/s.

-

Terrenys cohesius, el seu comportament està determinat per la presència de
sols fins (llims i argiles). Tenen una resistència a compressió simple apreciable
però inferior a 1 MPa i la seva permeabilitat es inferior a 10-4 cm/s.

-

Terrenys cohesius ferms i roques, la seva resistència a la compressió supera el
valor de 1 MPa.

A continuació es presenta una taula on es pot veure l’aplicabilitat de diferents mètodes en
diferents tipus de terrenys (ROM. 2005):

Taula 1: Aplicabilitat de diferents mètodes en el càlcul de comprovació d’enfonsament en diferents tipus
de sòls.

La categoria d’obra ve donada per els índex IRE i ISA. IRE es l’Indexi de
Repercussió econòmica i tracta de mesurar les conseqüències d’un fallo últim de l’obra.
ISA, es l’Índex de repercussió Social i Ambiental, tracta de mesurar a efectes no
econòmics en vides humanes medi ambient i en general l’impacte social que provocaria
una ruïna.
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Taula 2: Categoria de les obres en funció de IRE i ISA (ROM 2005).

Com es pot observar a la taula 1 els mètodes de SPT escollit en aquest estudi són
els correctes per interpretar les característiques del terren en sols granulars per obres del
tipus B i C. Cal destacar que la forma més frecuent per realitzar la comprovació
d’enfonsament amb l’avantatge de poderlo utilitzar en tot tipus de terreny i en totes les
categories d’obra és el càlcul analític de la càrrega d’enfonsament.
4.5.4

Càlcul analític de la càrrega d’enfonsament

La fórmula és la coneguda amb el nom de Brinch Hansen i serveix per verificar
l’enfonsament en sabates superficials. La fórmula és la següent (ROM. 2005):

Fórmula 1: Càlcul analític de la càrrega d’enfonsament.

Els coeficients de correcció són funció entre d’altres de l’angle de fregament
intern. S’han d’aplicar un seguit de correccions en funció de les condicions del terreny de
cimentació. Per utilitzar aquest mètode de càlcul és imprescindible tenir els valors d’angle
de fregament intern, densitat específica, cohesió i altres paràmetres que s’obtenen a partir
d’assajos de laboratori.
L’enginyer després d’escollir un mètode de verificació al enfonsament (4.5.3
d’aquest estudi) haurà d’aplicar un coeficient de seguretat al enfonsament que resulti
adequat en situacions particulars en quant al tipus de terreny i importància de l’obra per
tenir el valor final de la càrrega admissible del terreny. En els mètodes basats en els
assajos de penetració estàndard no cal aplicar aquests coeficients.

22

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

Descripció de la zona d’estudi i treballs realitzats

4.6

L’estudi s’ha realitzat a l’antiga fàbrica de Ca l’Alier a Barcelona al districte de
Poble nou.

Figura 6: Mapa geològic del sector de Sant Adrià del Besòs i Sant Martí. El punt vermell situa l’àrea
d’estudi. Plànol extret del servidor de mapes de la web de l‘Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC).

Des d’un punt de vista geològic, en base a informació cartogràfica publicada i
l’experiència prèvia, es coneix que el basament el conformen sediments neògens
parcialment consolidats atribuïts al Pliocè (fonamentalment nivells de margues i gresos).
El sostre del basament s’espera que es situï a una profunditat al voltant de 45m respecte
la rasant actual del terreny. Per damunt, existeixen sediments detrítics quaternaris
d’ambients deltaics i litorals:
-

sorres grosses amb poca matriu fina, de compacitat mitjana, amb tendència a
disminuir la mida de gra en profunditat.

-

sorres fines grisoses amb intercalacions fines, probablement més destacables
a la base del paquet (a partir d’uns 10-20m de profunditat).

-

sorres i graves atribuïdes al Plistocè (a la base, a partir de 35-40m).

23

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.

24

TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

La campanya realitzada consta de dos perfils de sísmica en els que s’han realitzat
les tècniques de sísmica de refracció i sísmica passiva REMI i dos sondatges mecànics
(es poden veure a la figura 7) amb assajos de penetració estàndard (SPT).
L’estudi s’ha realitzat del perfil de sísmica P1, ja que el P2 no va sortir com
s’esperava perquè el nivell de soroll ambiental quan es va produir l’assaig era massa
elevat donant així una alteració de les dades obtingudes.

Figura 7: Localització dels assajos geofísics i sondatges mecànics empleats a la campanya geofísica i
geotècnia de ca l’Alier.

A continuació es presenta una taula on es poden veure els valors obtinguts després
de realitzar els assajos mencionats, a l’annex 1 es pot observar adjunt el sondatge S4. Les
profunditats s’han escollit en funció de les zones on hi havia assajos de penetració
estàndard per tal de poder comparar les dades de la manera més acurada possible.
Profunditat (m)

Velocitat ona S (m/s)

Velocitat ona P (m/s)

Litologia

Assaig SPT

2

187

564,8

UNITAT A: Sorres

12

mitges de tonalitat
marró clar
4

213,13

647,6

UNITAT B: Sorres

48

grolleres i mitges de
tonalitat marró clar
(3,2m nivell freàtic)
6

239,03

836,8

UNITAT B amb
augment progressiu
en el contingut de
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graves i el seu
diàmetre
8

257,41

998,3

UNITAT B: Sorres

19

mitges marrons amb
presencia de graves
disperses.
10

271,67

1171,8

UNITAT B: Sorres
fines marrons sense
graves

Taula 3: Quadre resum de les dades obtingudes en la campanya de Ca l’Alier.
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5

METODOLOGIA I RESULTATS
L’estudi que es presenta en aquesta memòria està basat en la realització de dues

metodologies diferents, una campanya geofísica de sísmica de refracció i sísmica passiva
REMI i un sondatge a rotopercussió amb assajos de penetració estàndard. Amb els que es
calcularà la capacitat portant del terreny a partir dels diferents mètodes.
Per a la realització de la campanya geofísica de sísmica REMI i de sísmica de
refracció s’ha utilitzat un sismògraf model DAQ LINK III (figura 8) de l’empresa
americana SEISMIC SOURCE (www.seismicsource.com).

Figura 8: Sismògraf DAQ LINK III.

La figura 9 mostra fotografies del procés d’adquisició de dades de sísmica de
refracció i sísmica passiva REMI.

Figura 9: fotografies de la campaña de
sísmica.
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Un cop adquirides les dades de camp es procedeix al processament de dades amb
els softwares pertinents per obtenir el valor de les velocitats de les ones P i S.
5.1

Processament del mètode de sísmica de refracció

5.1.1

Vibrascope

Vibrascope es un software desenvolupat per Seismic Source (http://seismicsource.com),
la mateixa empresa que fabrica el sismògraf Daqlink III, utilitzat en les campanyes de
sísmica realitzades.
Amb Vibrascope s’adquireixen les dades de camp. En primer lloc s’ha de connectar el
PC on està instal·lat Vibrascope al sismògraf Daqlink III mitjançant la connexió LAN a
través d’una direcció IP que proporciona el fabricant.

Una vegada es realitza la connexió amb el sismògraf, es configura a Vibrascope els
paràmetres d’adquisició de les dades:

Figura 10: Configuració dels paràmetres d’adquisició amb Vibrascope.

Es pot apreciar a la figura10 com els paràmetres mes adequats per l’adquisició de
dades es un sample interval de 0,125 msec, que proporcionarà una elevada resolució de
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les dades obtingudes i un temps d’adquisició de entre 0,5 i 1 seg. A la pestanya Active
Channels es poden deshabilitar els geòfons que no s’hagin utilitzat.
Per últim, s’ha de configurar amb el temps de font utilitzada per realitzar els tiros;
en sísmica de refracció la opció és Tigger on Time Break, podent utilitzar un martell o
una font sísmica externa. La opció Auto Tigger s’utilitza per l’adquisició de la sísmica
passiva REMI.
Abans de realitzar el tiro, es comprova el soroll ambiental existent mitjançant les
opcions Noise Monitor i Noise RMS; una bona metodologia de treball consisteix en la
visualització paral·lela de la adquisició del perfil y la finestra de soroll figura 11.

Figura 11: Tiro adquirit amb finestra de soroll.

El número de tiros dependrà de la resolució desitjada i l’estructura a localitzar.
Cada tiro es repeteix entre 3 i 5 vegades, realitzant posteriorment en cada tiro un Stacking
de les dades .
Una vegada s’ha completat l’adquisició de dades, aquests poden ser visualitzats
en la finestra Open.
En cada tiro es realitza el Stacking de les dades seleccionant les repeticions que
siguin adequades figura 12.
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Figura 12: Dades obtingudes y realització del Stacking amb Vibrascope.

Un cop finalitzat el procés de Stacking s’exporten les dades en el format seg2, que
es el format utilitzat en el software Rayfract
5.1.2

Rayfract

Rayfract es un software creat per
l’empresa

canadenca

Resources

Intelligent
Inc.

(http://www.rayfract.com).
Abans d’utilitzar Rayfract s’ha de
tenir instal·lat el programa Surfer al
mateix ordinador per poder visualitzar el
resultat de la inversió.
En Rayfract es crea un nou
projecte i es modifica la capçalera amb
l’opció Header-Profile, editant el nom de
la línia d’estudi, sismògraf utilitzat, i
seleccionant la distància entre geòfons
(figura 13).

Figura 13: Modificació de la capçalera de projecte (header
profile) a Rayfract.
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El següent pas es importar les dades figura 14. Quan es defineix un nou projecte
es creen dins de la carpeta de projecte una sèrie de directoris. Els arxius Seg2 que s’han
exportat de Vibrascope es copien dins de la carpeta INPUT del nostre projecte.
Per importar les dades s’utilitza l’opció de File-Import Data, on es selecciona el
tipus d’arxiu a import data type, en aquest cas format seg2.
A Input directory: es selecciona la carpeta INPUT i s’escull el primer dels arxius
seg2, amb això ja els entra tots automàticament. En l’opció take shot record number
from: s’escull file number per ordenar les dades alfabèticament.
En aquest pas també es selecciona el sample interval en msec utilitzat en
l’adquisició de les dades, en el nostre cas 0,125 mseg.

Figura 14: Importació de dades a Rayfract.

Figura 15: Importació dels tiros.

Una vegada realitzada la importació de dades es realitza la importació dels tiros
(figura 15), fent clic a la pestanya ImportShots (pestanya amb un cerle blau a la figura
15).
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Dins de la pestanya de ImportShots, l’apartat Shot number es el número del tiro,
l’apartat Shot pos correspon a la localització del tiro, per exemple, el tiro entre el geòfon
5 i 6 serà el 5,5. El tiro -3,5 serà 0 i el +3,5 serà 25.
El següent pas es realitzar el Picking dels tiros. Es selecciona Trace-Shot Gather
s s’obre la finestra Shot trances. Amb ALT-P es pot variar l’escala de temps per millorar
la visualització, per exemple 130 mseg.
Les tecles F7-F8 permeten desplaçar-se pels diferents tiros.
A més a més:
SHIFT+F1 zoom de la finestra
CTROL+F1 zoom de l’amplitud
CTROL+F3 zoom de les traces
L’edició del color de les traces pot ajudar a millorar la selecció del Picking;
Processing-Color traces and color trace outline:
Color traces: els diferents tiros tenen diferent color
Color traces by source type: Tots els tiros tenen el mateix color.
Color traces outline: Si està marcat les línies tenen diferent color que les
amplituds.
El picking (figura 16) es realitza fent clic amb el mouse a la primera arribarda. Per
borrar el Pick se situa el mouse en el pick i s’utilitza ALT-DEL. Una vegada ja s’ha
realitzat el Picking del primer tiro es pitja F7 el es fa el següent i així successivament fins
a fer-los tots.
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Figura 16: Picking dels tiros amb Rayfract (el cercle vermell representa el picking de les primeres
arribades).

Una vegada realitzat el Picking dels tiros es selecciona Smooth invert-wet with
1D gradient inicial model i comença la inversió de les dades que es visualitzarà amb el
software Surfer. A la carpeta GRADTOMO del projecte es crearan tres arxius de Surfer,
el perfil invertit (veloit.srf), el perfil de gradient (gradient.srf) i el perfil de cobertura de
les dades (coverg.srf). Aquest últim ens mostra la sensibilitat del model.
A continuació es presenta un exemple dels resultats en el perfil de sísmica realitzat en la
zona de CA L’ALIÈ amb 24 geòfons separats a una distancia de 3,5m.
A la figura 17 es mostra la cobertura de dades obtinguda.

Figura 17: Cobertura de dades obtingudes.
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Com s’observa a la figura anterior, la realització de 26 tiros, un per cada geòfon
ha permès obtenir un perfil amb una bona cobertura de dades. Cal destacar que les majors
cobertures es troben entre els 5 i els 35 m de profunditat (colors verds a vermell). Les
pitjors cobertures, es a dir les zones on la fiabilitat de les dades es menor són els primers
5 metres de profunditat i els laterals del perfil (colors blavosos).
En el cas d’adquirir un perfil amb una cobertura baixa s’hauria de procedir a la
seva repetició augmentant així el numero de tiros ja que les dades amb una mala cobertura
donen lloc a resultats i interpretacions errònies.
La figura 18 mostra el perfil de Ca l’Aliè processat:

Figura 18: Perfil de gradient (gradient.srf) realitzat amb Rayfract en el que podem veure el gradient de
velocitats d’ona P en profunditat.

L’error de la interpolació és del 10,7 % per lo que el resultat de la inversió es
satisfactori.
5.1.3

Surfer

Amb el Software Surfer es pot realitzar un tall vertical dins del perfil en la posició
que vulguem per extreure la velocitat de les ones p en profunditat. Aquest pas es realitza
mitjançant la pestanya Map i es selecciona amb el cursor l’inici i final del tall a realitzar
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i es guarda el fitxer en format .bln. El tall vertical s’ha fet coincidir amb el sondatge per
tal de poder comparar les dades obtingudes.
A continuació amb la pestanya Grid seleccionem l’opció Slice, et demanarà
carregar un arxiu .grid que serà el veloit.grd creat anteriorment amb el software
Vibrascope. Finalment tenim un arxiu que el podem llegir amb el bloc de notes amb tres
columnes una amb les coordenades horitzontals, una altre amb les coordenades
horitzontals (profunditat) i la última les velocitats d’ona P.
Finalment es pot obtenir un arxiu que es pot obrir amb l’aplicació del bloc de notes
on obtenim tres columnes, la primera són les coordenades locals en horitzontal (eix x), la
segona coordenades locals en profunditat (eix y) i la tercera la velocitat de la ona P en
m/s. Aquesta taula s’exportarà al software de Microsoft Excel per realitzar els càlculs de
capacitat portant i càrrega admissible.

Figura 19: Taula exportada del tall vertical del software SURFER on es veu les coordenades
horitzontals, verticals i velocitats d’ona P. En la imatge nomes es veuen valors fins a profunditats de
4,785 m.
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5.2

Processament del mètode de la sísmica passiva REMI
En la sísmica passiva REMI primerament s’ha utilitzat els software Vibrascope i

després el SWAN.
5.2.1

Vibrascope

Amb el Software Vibrascope realitzarem el mateix procediment que en la sísmica
de refracció però es realitzarà el Stacking amb els valors de sísmica REMI que s’han
obtingut a camp. Un cop tenim el Stacking dels tiros realitzats per REMI es guarda el
fitxer en format . seg2 per poder llegir les dades amb el software SWAN que serà d’on
podrem treure el valor de la ona S.
5.2.2

SWAN

Per executar el processament de les dades mitjançant SWAN s’ha d’executar les
operacions següents amb la seqüència donada:
• Crear un projecte REMI
• Enllaceu els fitxers que continguin les dades en brut per processar-se al projecte
creat.
• Pre-processar les dades per a una millor qualitat dels següents càlculs
d’espectres, dispersió extracció i inversió de corba.
• Transformació del sismograma al domini espectral a través de FK o FV (fVph)
transformar.
• Extracció de la corba de dispersió experimental des de l'espectre transformat.
• Inversió, generació d’un model Vs mitjançant l’adaptació d’aquest model de
resposta (és a dir, la corba de dispersió sintètica) a la corba de dispersió
experimental.
La inversió té com a objectiu trobar un perfil de velocitat d’ona de tall del sòl que
estigui lligat amb el corba de dispersió experimental. Bàsicament es fa mitjançant la
comparació de la dispersió teòrica corba d’un model Vs amb l’experimental. Després
d'això, el model Vs s'actualitza a partir de la diferència entre les dues corbes. Les dades

35

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

experimentals són les que heu recuperat de la pàgina de processament, és a dir, les dades
mesurades. Les dades teòriques es calculen numèricament a partir del model Vs assumit.
Inicialment, SWAN crea un model inicial basat en les dades experimentals. Cal
actualitzar el model de manera que les corbes experimentals i teòriques s’hi superposin.

Figura 20: Corbes de dispersió experimental i perfil de velocitat d’ona S en profunditat.

Figura 21: Perfil de velocitat d’ona S posposat amb el sondatge S4.

Com es pot observar el software SWAN crea un model amb velocitat d’ona S
mitja per cada un dels estrats identificats. El fi d’aquest mètode es el de diferenciar les
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capes litològiques del subsol per això els canvis de velocitat són molt repentins en el
model. El que es fa per tenir un model més adecuat a la realitat és fer una corba de
regressió amb els punts de velocitats d’ona de les diferents capes per tenir la velocitat
d’ona S en profunditat per les diferents capes.

Equació de Tendència Velocitat ona S-Profunditat
350
y = 63,887ln(x) + 124,56

Velocitat ona S (m/s)

300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

Profunditat (m)
Figura 22: Corba de regressió per les velocitats d’ona S en profunditat.

Taula 4: A l’esquerre les velocitats d’ona S en profunditat en el canvi d’estrat i a la dreta les velocitats
d’ona calculats amb la recta de regressió per a les profunditats de cimentació de les sabates.
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5.3

Càlcul de la càrrega admissible per diferents mètodes
Un cop obtingudes les dades segons la metodologia explicada anteriorment es

realitza el càlcul de la capacitat portant i la càrrega admissible del terreny segons els
mètodes descrits.
5.3.1

Mètodes Geofísics

La fórmula empleada per realitzar el càlcul va ser empleada per Serrano i Olalla
2001 i és la següent (Naranjo, H i Dranichnikov, T. 2012):

Fórmula 2: Càlcul de la càrrega admissible (kg/cm2).

o Mòdul de deformació en kg/cm2
o Ample de cimentació en cm
o Coeficient de Poisson és adimensional
Com es pot observar la fórmula 1 és funció del mòdul de deformació ( que depèn
del mòdul de Young), del ample de cimentació i del mòdul de Poisson, aquests paràmetres
es descriuen a continuació:
-

Mòdul de deformació:

Fórmula 3: Mòdul de deformació (kg/cm2).

o E= Mòdul de Young

Fórmula 4: Mòdul de Young (MPa)

o Vs =Velocitat d’ona S en m/s (extreta de la sísmica passiva REMI)
o = Densitat del terreny en kg/cm3
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Fórmula 5: Densitat del terreny (g/cm3).

o Coeficient de Poisson (adimensional)

Fórmula 6: Coeficient de Poisson.

o Velocitats d’ones sísmiques en m/s
Els resultats obtinguts es poden observar a la taula 5:

Profunditat

Velocitat

Velocitat ona

ona S

P

Densitat

Mòdul de

Coeficient de

Coeficient de

Càrrega

Young

Poisson

deformació

admissible

(kg/cm2)

(Adimensional)

(kg/cm2)

(kg/cm2)

(kg/cm2)

(m)
(m/s)

( m/s)

2

187

564,8

1278,8

1286,5

0,438

124,2

1,76

4

213,13

647,6

1291,2

1688,4

0,439

161,7

1,46

6

229,03

836,8

1303,5

2168,2

0,456

206,6

1,04

8

257,41

998,3

1312,2

2546,6

0,464

242,01

1,23

10

271,67

1171,,8

1319,04

2865,2

0,472

271,7

1,4

Taula 5: Taula resum amb els valors obtinguts en el càlcul de la càrrega admissible a partir del mètode
geofísic.
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5.3.2

Mètodes basats en l’assaig de penetració estàndard (SPT)

Per realitzar el càlcul de capacitat portant i càrrega admissible en funció de l’assaig
de penetració estàndard (SPT) s’han utilitzat 3 normatives vigents dins de l’àmbit de
l’enginyeria civil, cada normativa te la seva formulació tot i que totes s’assimilen molt.
Les normatives són les següents:
-

Código Técnico de la Edificación, Documento básico SE-C, Seguridad
Estructural- Cimientos.(CTE-DB-C)

-

Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera, del ministerio de fomento de
España.(GCOC)

-

Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 05-05, Recomendaciones
Geotécnicas para Obras marítimas y portuarias.(ROM-05)

S’ha de remarcar que aquests mètodes són funció de l’ample de sabata (B), la
profunditat respecte a la cota natural fins a la base de cimentació (D) i per un assentament
(s) de com a màxim de 25 mm. La GCOC també depèn de la longitud en planta de la
sabata (L). Les dimensions esmentades es poden veure en l’apartat 6.4.1 del present
estudi.
Per que el càlcul amb els diferents mètodes tingui validesa els valors d’aquestes
variables (B, D i s ) seran les mateixes. Les dimensions de la sabata i la profunditat de
cimentació s’han calculat respecte a la normativa que limita més la relació entre ambdós
paràmetres (CTE-SE-C), sent l’ample de sabata com a màxim de 5m i la relació màxima
D=2B.
Les dimesions de sabata i profunditats de cimentació seràn les següents en funció
de la relació mencionada anteriorment:

Taula 6: Ample de sabata (B) i profunditat de cimentació (D) segons la restricció de la normativa CTEDB-C, ambdues en metres.
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5.3.2.1

Código Técnico de la Edificación, Documento básico SE-C,

Seguridad Estructural- Cimientos.
En sols granulars la pressió vertical admissible de servei acostuma a estar limitada
per condicions d’assentaments, més que per enfonsament. Donada la dificultat en el
mostreig d’aquests sols, un mètode tradicional consisteix en la utilització de les
correlacions empíriques mes o menys directes amb assajos de penetració (CTE. 2008).
A efectes d’aquest document bàsic, quan la superfície del terreny sigui
marcadament horitzontal (pendent inferior al 10%), la inclinació amb la vertical de la
resultant de les accions sigui menor del 10% i s’admeti que es produeixin assentaments
de fins a 25mm, la pressió vertical admissible de servei podrà ser avaluada mitjançant
expressions basades en el colpeix NSPT obtingut de l’assaig de penetració estàndard.

Fórmula 7: Mètode simplificat per a la determinació de la pressió vertical admissible de servei en sols
granulars segons DB-CTE-C.

Com que la sabata de cimentació més petita ja te un ample major de 1,2m
utilitzarem directament la formulació b)
Els resultats obtinguts han estat els següents:
Profunditat
D(m)

Ample de

NSPT

(𝟏 +

𝑫

)(m)

𝟑·𝑩

cimentació

𝑺𝒕
𝟐𝟓

𝑩+𝟎,𝟑 2
) (m)
𝑩

(

Càrrega
admissible

(mm)

(kg/cm2)

B (m)
2

1,75

12

1,38

1

1,37

1,71

4

2,75

48

1,48

1

1,23

6,14
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6

5

27

1,40

1

1,12

3,16

8

5

19

1,53

1

1,12

2,22

10

5

23

1,67

1

1,12

2,69

Taula 7: Taula resum amb els valors dels paràmetres calculats segons CTE-DB-C.
𝐷

Com que la fórmula limita el factor de (1 + 3·𝐵) a un valor menor o igual que 1,3
i tots els valors el sobrepassen agafarem 1,3 per a la fórmula 7.
5.3.2.2

Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera, del ministerio de

fomento de España.
Excepte en circumstàncies especials, el límit de la pressió que es pot exercir sobre
les formacions arenoses està limitada per els assentaments. L’experiència acumulada
durant casi mig segle des de que Meyerhof va proposar la primera correlació entre la
pressió admissible de servei i l’assaig SPT amb uns valors moderats dels assentaments
posteriors fa recomanable l’expressió següent (GCOC. 2009):

Fórmula 8: Càlcul de la pressió admissible segons normativa GCOC (KPa).

Els resultats obtinguts són els següents:
Profunditat

Ample de

D(m)

cimentació
B (m)

NSPT

fD
𝑩+𝟎,𝟑𝒎 2
)
𝑩

(

fB
(𝟏 +

𝑫
)
𝟑·𝑩

(m)

fL
𝑳+𝟎,𝟐𝟓·𝑩 2
)
𝟏,𝟐𝟓·𝑳

(

(m)
(m)

Càrrega
admissible
(kg/cm2)
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2

1,75

12

1,37

1,38

1

1,22

4

2,75

48

1,23

1,48

1

3,51

6

5

27

1,12

1,40

1

1,70

8

5

19

1,12

1,53

1

1,28

10

5

23

1,12

1,67

1

1,55

Taula 8: Taula resum dels amb els valors de càrrega admissible calculats per la norma GCOC.

Com es pot observar la GCOC limita fB i fD a 1,5, el paràmetre fB no supera aquest
màxim i per tant s’utilitzarà el valor de la taula. En el cas de fD accedeixen els límits en
les profunditats de cimentació de 8m i 10 m en el que es limitarà el valor a 1,5.
fL i fW són factors de correcció determinats per el nivell freàtic, fL s’aplica quan
existeix flux d’aigua ascendent en l’entorn de les cimentacions. fW s’aplicarà si el nivell
freàtic està per sobre del nivell de cimentació. En el primer cas amb profunditat de
cimentació de 2m el nivell freàtic es troba 1m per sota de la cimentació i per tant s’aplicarà
aquest coeficient.

Fórmula 9: Factor de correcció per sorres no saturades.

Amb una profunditat mínima del nivell freàtic d’1m i l’ample de sabata de 1,75m
s’obté un factor de correcció fW de 1,3.
5.3.2.3

Recomendaciones

para

Obras

Marítimas,

ROM

05-05,

Recomendaciones Geotécnicas para Obras marítimas y portuarias
D’entre les vàries correlacions existents entre l’índex N del assaig de penetració
estàndard i la pressió vertical es proposa una comparació que molt semblant a la
inicialment descrita per Meyerhof (1956).
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La pressió vertical admissible en sorres, de manera que s’apliqui el coeficient de
seguretat adequat d’enfonsament i que l’assentament màxim segui inferior a una polzada
(2,54 cm).

Fórmula 10: Càlcul de la pressió admissible segons la normativa ROM-04 (KPa).

Profunditat

Ample de

D(m)

cimentació

NSPT

fD
𝑩+𝟎,𝟑𝒎 2
)
𝑩

(

B (m)

fB
𝑫
(𝟏 +
)
𝟑·𝑩

(m)

fL

Càrrega
admissible

𝑳+𝟎,𝟐𝟓·𝑩 2
)
𝟏,𝟐𝟓·𝑳

(

(kg/cm2)

(m)
(m)

2

1,75

12

1,37

1,38

1

1,22

4

2,75

48

1,23

1,48

1

3,51

6

5

27

1,12

1,40

1

1,70

8

5

19

1,12

1,53

1

1,31

10

5

23

1,12

1,67

1

1,72

Taula 9: Taula resum dels amb els valors de càrrega admissible calculats per la norma ROM-04.

Aquest mètode igual que el de GCOC te un factor de correcció per sorres no
saturades d’1,3 per el primer el primer nivell de cimentació (2m). La formulació del factor
de correcció es la mateixa per ambdues normatives.
Per realitzar els càlculs s’ha creat un full de Microsoft Excel, adjunt a l’annex 2
d’aquest estudi.
5.3.3

Resum de resultats

A continuació es presenta una taula resum amb els resultats obtinguts del càlcul
de la capacitat portant amb els mètodes descrits anteriorment (taula 15).
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Ample
Sabata(B)

Profunditat
(D)

Mètode Geofísic

CTE-DB-C

GCOC

ROM-05

(kg/cm2)

(kg/cm2)

(kg/cm2)

(kg/cm2)

(m)

(m)

1,75

2

1,76

1,71

1,22

1,22

2,75

4

1,46

6,14

3,51

3,51

5

6

1,04

3,16

1,70

1,70

5

8

1,23

2,22

1,28

1,31

5

10

1,4

2,69

1,55

1,72

Taula 10: Taula resum del càlcul de càrrega admissible amb els diferents mètodes.

A primers trets s’observa que el mètode de geofísica és el que dona els valors més
baixos excepte en el primer nivell de cimentació a 2 m de profunditat. També es veu
clarament com els valors obtinguts per la CTE-DB-C són els més alts també exceptuant
el primer nivell.
En el primer nivell de cimentació a 2m de profunditat per una sabata de 1,75m
d’ample. Es pot veure com el mètode Geofísic i la CTE-DB-C presenten valors de càrrega
admissible semblants d’1,76 i 1,71 kg/cm2 respectivament a diferència dels altres dos
mètodes amb 1,22 kg/cm2. La diferència es aproximadament d’un 30%.
En el segon nivell de cimentació a 4m de profunditat i un ample de sabata de
2,75m, s’observa com amb el mètode geofísic s’obté un valor de 1,46 kg/cm2, molt baix
en relació als altres mètodes que van de 3,51 kg/cm2 segons GCOC i ROM-05 fins a 6,14
kg/cm2 per la CTE-DB-C. En aquest nivell de cimentació la diferencia és molt
significativa.
En el tercer nivell de cimentació a 6m de profunditat per un ample de sabata de
5m el valor menor de càrrega admissible és el del mètode geofísic amb 1,04 kg/cm2 el
segueixen la GCOC i ROM-05 amb un 1,28 i 1,31 kg/cm2. I finalment el valor més alt de
3,16 kg/cm2 per la CTE-DB-C.
En el quart nivell de cimentació a 8m de profunditat per un ample de sabata de 5m
veiem com els mètodes de geofísica GCOC i ROM-05 ronden en un valor mig de 1,27
kg/cm2, a diferència de la CTE-DB-C que puja fins a 2,22 kg/cm2.
El l’últim nivell a 10m de profunditat i 5m de sabata de cimentació la càrrega
admissible més baixa comença en 1,40 kg/cm2 per a la geofísica seguit de 1,55 kg/cm2 de
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la GCOC, 1,72 kg/cm2 per la ROM-05 i finalment el valor màxim de 2,69 kg/cm2 per la
CTE-DB-C.
5.4

Anàlisi comparatiu entre els mètodes
En aquest apartat es procedeix a realitzar una comparació entre els diferents

mètodes empleats en el càlcul, per valorar si els mètodes de geofísica són prou precisos
per ser utilitzats en el càlcul de la càrrega admissible.

Taula 11: Valor mig de la càrrega admissible amb els mètodes SPT.

A falta del valor real de càrrega admissible es procedeix a realitzar el càlcul del
error de la càrrega admissible dels diferents mètodes empleats respecte a la mitja
obtinguda en la taula 11. L’error és el valor absolut de la diferència entre la càrrega
admissible calculada pels diferents mètodes i el valor mig obtingut en la taula 11.
5.4.1

Mètode geofísic – valor mig de la càrrega admissible

Taula 12: Error en % del càlcul de la càrrega admissible entre el mètode geofísic respecte i el valor mig.

Com s’observa a la taula 12 l’error és del 66,75% i 52,25% per a les profunditats
respectives de 4m i 6m. L’error disminueix en el nivell de fonamentació més superficial
amb un 26% i en les profunditats de 8 i 10 m que no sobrepassen el 30% d’error.
5.4.2

CTE-DB-C – Valor mig de la càrrega admissible

Taula 13: Error en % del càlcul de la càrrega admissible entre el mètode CTE-DB-C i el valor mig.
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En aquest cas l’error major de 40,04% i 44,44% el trobem també en les
profunditats de 4m i 6m respectivament. En la capa més superficial l’error és del 23,64%
i les capes mes profundes aproximadament un 35% d’error.
5.4.3

ROM05 – Valor mig de la càrrega admissible

Taula 14: Error en % del càlcul de la càrrega admissible entre el mètode ROM-05 i el valor mig.

Es pot veure com l’error disminueix en general per el mètode de la ROM-05 tot i
que trobem un error més elevat en els mateixos nivells de cimentació anteriors de 4m i
6m amb errors de 20,02% i 22,22% respectivament. El primer i l’últim nivell de
cimentació són els de mínim error amb un 11,82% i 13,29% respectivament.
5.4.4

GCOC – Valor mig de la càrrega admissible

Taula 15: Error en % del càlcul de la càrrega admissible entre el mètode GCOC i el valor mig.

En aquest cas l’error també es redueix, en el primer nivell de cimentació obtenim
un error del 11,82% i en els següents nivells de cimentació l’error es manté constant al
voltant del 20%.
5.4.5

Resum de l’error dels mètodes

a continuació es mostra una taula resum amb els valors de capacitat portant
calculats a partir de cada un dels mètodes empleats (Taula 16).
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Taula 16: Taula resum dels errors dels diferents mètodes.

Com es pot observar a la taula 16 els resultats amb un error més elevat són els dels
nivells de cimentació de 4 i 6m de profunditat amb un ample de sabata de 2,75 i 5m
respectivament, en els que els mètodes de les normatives GCOC i ROM-05 estan al
voltant del 20% d’error, el mètode de la CTE-DB-C presenta un error mig del 42,3% i
finalment el mètode geofísic amb un 59,5% d’error mig. El mètode més erroni per
aquests nivells de cimentació es el mètode geofísic.
El primer nivell de cimentació es el que presenta el menor error amb un 11,82%
per els mètodes de GCOC i ROM-05, un 23,64% pel mètode CTE-DB-C i finalment un
26,75% d’error pel mètode geofísic. El mètode l’error més elevat és el geofísic.
El nivell de cimentació a 8m i un ample de sabata de 5m presenta un error al
voltant del 20% pels mètodes de GCOC, ROM-05 i Geofísica i un error del 38,46 % per
el mètode de CTE-DB-C. El mètode l’error més elevat és CTE-DB-C.
Finalment l’últim nivell a 10m de profunditat i un ample de sabata de 5m l’error
va en augment des de la GCOC amb un 13,3%, la ROM-05 amb un 21,97%, la geofísica
amb un 29,64% i la CTE-DB-C amb un 35,26%. El mètode l’error més elevat és CTEDB-C.
Aquests resultats mostren com els mètodes geofísics i el de la CTE-DB-C són els
mètodes que tenen un error més elevat.
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6

DISCUSSIÓ DE RESULTATS
A continuació procedirem amb la discussió dels resultats obtinguts en l’apartat

anterior. En primer lloc, si comparem els resultats obtinguts al calcular els valors de
càrrega admissible mitjançant les diferents tècniques mencionades en aquest estudi,
trobem rellevant comentar que els resultats de càrrega admissible de les normatives
GCOC i ROM-05 són exactament iguals en els tres primers nivells de cimentació, variant
mínimament en els dos últims. Al comparar aquests resultats amb els de càrrega
admissible obtinguts mitjançant la normativa CTE-DB-C, podem observar que a partir
del segon nivell de cimentació (a 4m de profunditat), els valors augmenten
significativament arribant pràcticament a duplicar-se en alguns casos.
Després de calcular la mitjana aritmètica de la càrrega admissible dels tres
mètodes SPT per tal de calcular l’error de cada mètode, podem determinar que els valors
de càrrega admissible obtinguts a partir del mètode geofísic són els que presenten un error
més gran respecte aquest valor mig en els tres primers nivells de cimentació, especialment
en els nivells de cimentació de 4m i 6m de profunditat, amb un 66,75% i un 52,25%
respectivament. En el nivell de cimentació de 2m de profunditat l’error més elevat també
el presenta el mètode geofísic però amb una diferència únicament del 3,26% respecte la
CTE-DB-C. Pel que fa als dos últims nivells de cimentació (de 8 i 10 m de profunditat)
l’error mes elevat el té el mètode de la CTE-DB-C.
Si tenim en compte que la normativa CTE-DB-C és una normativa vigent i
homologada pel que fa al càlcul i dimensionament d’estructures de cimentació (motiu pel
qual s’ha tingut en compte per tal de fer l’anàlisi comparatiu), el fet d’haver obtingut uns
percentatges d’error similars als obtinguts a través del mètode geofísic, arribant a ser fins
i tot superiors als del mètode geofísic en els dos últims nivells de cimentació, pot fer
pensar que el mètode geofísic és un recurs vàlid per al càlcul de la càrrega admissible del
terreny.
Un cop analitzades les dades, s’ha vist que podria haver estat interessant haver
tingut en compte únicament els valors de càrrega admissible d’aquells mètodes SPT amb
resultats més similars (en aquest cas GCOC i ROM-05). De cara a futurs estudis, seria
recomanable tenir en compte aquest factor per tal d’intentar evitar possibles errors en el
càlcul i interpretació de les dades i, d’aquesta manera, poder obtenir uns resultats més
fiables.

49

Aplicació de diferents tècniques geofísiques per a la caracterització del terreny.
TREBALL FINAL DE GRAU ENGINYERIA GEOLÒGICA

També en un futur seria interessant realitzar el càlcul de càrrega admissible per
mètodes analítics (mencionat en el punt 4.5.4 d’aquest estudi) per tal de tenir aquest valor
com a valor real de referència, ja que les normatives vigents actuals que s’han utilitzat
per realitzar el càlcul de càrrega admissible presenten diferencies molt significatives
alterant molt el valor mig de la càrrega admissible.
Tal i com es plantejava en l’objectiu del treball, en el que es pretenia determinar
si les tècniques Geofísiques de sísmica de refracció i sísmica passiva REMI són prou
precises per ser utilitzades en el càlcul de la capacitat portant del terreny i càrrega
admissible, amb les dades obtingudes en aquest estudi no es pot determinar si el mètode
geofísic es prou precís ja que els resultats obtinguts amb l’anàlisi comparatiu del error del
càlcul de càrrega admissible segons els diversos mètodes empleats sobrepassen el 50%
d’error en els nivells de cimentació de 4m i 6m de profunditat i en canvi en els altres
nivells de cimentació de profunditats de 2m, 8m i 10 m, l’error es de 26,9%, 23,03% i
29,64% respectivament, com es pot veure l’error es molt variable en funció de la
profunditat de cimentació.
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7

CONCLUSIONS
Com a conclusions i donant resposta dels objectius marcats en l’estudi cal

mencionar que:
-

Segons l’anàlisi de les dades que s’ha realitzat, el mètode geofísic presenta
errors molt diversos en els diferents nivells de cimentació arribat a valors del
66,75 % i 52,25% per les profunditats de 4m i 6m i per tant l’error es considera
molt elevat com per donar el mètode com a vàlid. De totes maneres el mètode
geofísic en càlcul del valor de càrrega admissible té el mateix ordre de
magnitud que els altres mètodes empleats i podria ser vàlid com a una primera
estimació o usar-lo en zones on no es te més informació del terreny.

-

Evidentment és un mètode molt útil en la complementació d’un estudi
geotècnic ja sigui amb l’objectiu d’identificar els estrats per tal de fer una
identificació més òptima de la zona d’estudi com per ser una alternativa que
ens dona un ordre de magnitud en el càlcul de la càrrega admissible del terreny
en zones de difícil accés de maquinària, una gran limitació dels altres mètodes
de reconeixement del terreny.

-

De cara al objectiu plantejat de reduir puntualment algun sondatge cal
mencionar que la normativa actual obliga a realitzar un mínim de sondatges
en funció del context de l’obra civil d’estudi, per tant crec que seria interessant
utilitzar els mètodes geofísics de forma complementaria amb l’objectiu de en
un futur poder perfeccionar la tècnica i arribar a reduir-los.

-

El mètode geofísic presenta un gran avantatge per ser un mètode no destructiu
que no altera el medi, és silenciós i no utilitza maquinària pesada. Això implica
reduccions en els pressupostos finals important i un impacte ambiental molt
menor.
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ANNEX 1: SONDEIG GEOTÈCNIC CA L’ALIER

PROJECTE: Estudi geotècnic per a les obres de rehabilitació de la
fàbrica Ca l´Alier al Districte del Poblenou (Barcelona)

2

3

UNITAT R: REBLIMENT
0.0m: Rebliment de sorres, graves
i restes de runes. Marró

Q

UNITAT A: QUATERNARI COHESIU
1.1m: Sorres argiloses marrons
algo cohesives

2.00

UNITAT B: QUATERNARI - Ta
2.0m: Sorres mitges de tonalitat
marró clar
UNITAT B: QUATERNARI - Tb
2.7m: Sorres grolleres i mitjes
de tonalitat marró clar
3.2m: Nivell freàtic.

N.F.

1.20
MI-1
7-8-10-10
1.80
2.00
SPT-1/12
2.60
3.00
MI-2
7-9-11-16
3.60

4

4.00
SPT-2/48

8.80

5

6

QUATERNARI

4.60

4.9m: Progressiu augment en el
contingut de graves i el diàmetre
d’aquestes.

5.00
MI-3
8-18-15-18
5.60
6.00
SPT-3/27
6.60

7

7.00
MI-4
12-18-20-18
7.60

8

8.00

8.1m: Sorres mitjes marrons
amb pres’encia de graves
disperses

9

10

9.8m: Sorres fines marron sense
graves.

SPT-4/19
8.60

Sondeig: S-4

Diàmetre perf.: 86-76 mm

Deformació %

Seca

Resist. Kp/cm

2

Densitat Compr.
(g/cm3 ) simple

Aparent

% < 0.08

% 2-0.08

%>2

Ind. Plast. I P

Lim. Plàst WP

Granulométric
USCS (mm)

Humitat Natural %

Cota nivell pz:

Límits d’
Atterberg
Lim. Líq. W L

Angle frg.in (º)

Tall
directe CD

0.0-15.0 m

Mètode: Testimoni continu

------ m
------- m

Piezòmetre: No

Cu (kg/cm2)

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY

/COPS 30 cm

MOSTREIG

COTES

TALL
LITOLÒGIC

EDAT

Data inici: 21/07/14

1.10

0.90

1

MAQUINÀRIA: Tecoinsa TP-30

ANTRÒPIC

POTÈNCIA (m)
1.10

PROFUNDITAT
(m)

ESCALA
1:50

Cota inici: -m

COORDENADAS X UTM:
COORDENADAS Y UTM:
Sulfats (mg/kg SO4)

Ubicació: C/Pere IV 362-370,
Referència: G-13014
C/Fluvià 88-120

TIPUS

PETICIONARI:
BIMSA

PROJECTE: Estudi geotècnic per a les obres de rehabilitació de la
fàbrica Ca l´Alier al Districte del Poblenou (Barcelona)

UNITAT B: QUATERNARI

10.00
SPT-5/23

9.8m: Sorres fines marrons
sense graves.

10.60

11

5.00

12

13

QUATERNARI

11.4m: Sorres mitjes i grolleres
amb alguna grava dispersa
12.00
MI-5
11-17-22-30
12.60

13.50
SPT-6/19

14

14.10

15

16

17

18

19

20

15.00

FI DE SONDEIG A 15.00m

Diàmetre perf.: 86-76 mm

Deformació %

Seca

Resist. Kp/cm

2

Densitat Compr.
(g/cm3 ) simple

Aparent

% < 0.08

% 2-0.08

Ind. Plast. I P

Lim. Plàst WP

Granulométric
USCS (mm)

Humitat Natural %

Cota nivell pz:

Límits d’
Atterberg
Lim. Líq. W L

Angle frg.in (º)

Cu (kg/cm2)

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY

/COPS 30 cm

MOSTREIG

Tall
directe CD

0.0-15.0 m

Mètode: Testimoni continu

------ m
------- m

Piezòmetre: No
Sulfats (mg/kg SO4)

Data inici: 21/07/14

COTES

TALL
LITOLÒGIC

MAQUINÀRIA: Tecoinsa TP-30

EDAT

POTÈNCIA (m)

PROFUNDITAT
(m)

ESCALA
1:50

Cota inici: -m

Sondeig: S-4

%>2

COORDENADAS X UTM:
COORDENADAS Y UTM:

Ubicació: C/Pere IV 362-370,
Referència: G-13014
C/Fluvià 88-120

TIPUS

PETICIONARI:
BIMSA

ANNEX 2: FULLS DE CÀLCUL DE LA CAPACITAT PORTANT I
CÀRREGA ADMISSIBLE.

SÍSMICA DE REFRACCIÓ Y PASIVA REMI
0,438
0,439
0,456
0,464
0,472

M.deformació [kg/cm2]
124,2381
161,7938
206,6374
242,0049
271,7856

Càrrega admissible
Ample cimentació (cm)
175
275
500
500
500

kg/cm2
1,71
6,14
3,16
2,22
2,69

Ample (B) [m]
1,75
2,75
5
5
5

DADES
Profunditat(D) [m]
2
4
6
8
10

Asentament(St) [mm]
25
25
25
25
25

1

1,8

Pressió admissible
fI
1
1
1
1
1

fw
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0

Padm (KPa)
122,15
350,69
169,89
128,09
155,06

Padm (kg/cm2)
1,221
3,507
1,699
1,281
1,551

Pes específic submergit [kN/m3]
19
19
19
19
19
19

Pes específic aigua [kN/m3]
10
10
10
10
10
10

Profunditat mínima freàtic [m]
1
0
0
0
0
0

Kpa
122,15
350,69
169,89
130,94
172,29

kg/cm2
1,221
3,507
1,699
1,309
1,723

Depth[m]

Velocity S wave [m/s]

Velocity P wave [m/s]

Densitat [g/cm3]

Densitat [kN/m3]

Mòdul de Young [Mpa]

Coeficient de Poisson

-2,03
-4,06
-6,09
-7,98
-10,01

187
213,13
239,03
257,41
271,67

564,8
647,6
836,8
998,3
1171,8

1,28
1,29
1,30
1,31
1,32

12,7883
12,9124
13,0354
13,1227
13,1904

128,65
168,84
216,82
254,66
286,52

CTE-DB-C
1,3
Depth[m]

SPT

-2,03
-4,06
-6,09
-7,98
-10,01

12
48
27
19
23

Pressió admissible
kN/m2
171,26
614,06
315,51
222,02
268,77

[1+(D/3B)]
1,38
1,48
1,40
1,53
1,67

((B+0,3)/B)^2
1,37
1,23
1,12
1,12
1,12

1,5

1,5
fd
1,38
1,48
1,40
1,53
1,67

fL
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Gradient vertical de fluxe
0
0
0
0
0
0

GCOC
Depth[m]

SPT (N60)

-2,03
-4,06
-6,09
-7,98
-10,01

12
48
27
19
23

fb
1,37
1,23
1,12
1,12
1,12

Ample de cimentació (B) [m]
1,75
2,75
5
5
5
5

Profunditat cimentació (D) [m]
2
4
6
8
10
13,5

Longitud llarga planta (L) [m]
1,75
2,75
5
5
5
5

(1+((0,3)/B))^2
1,37
1,23
1,12
1,12
1,12

Profunditat cimentació (D) [m]
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
13,50

DADES

ROM-04
Depth[m]

SPT (N60)

-2,03
-4,06
-6,09
-7,98
-10,01

12
48
27
19
23

1+(D/3B)
1,38
1,48
1,40
1,53
1,67

Ample de cimentació (B) [m]
1,75
2,75
5,00
5,00
5,00
5,00

DADES
Profunditat cimentació (D) [m]
1,50
2,50
4,50
6,50
8,50
10,50

Pressió admisible
fw
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0

Carga admisible [kg/cm2]
1,76
1,46
1,04
1,23
1,40

RESUM CÀRREGA ADMISSIBLE AMB DIFERENTS MÈTODES

COMPARACIÓ DELS MÈTODES

CÀRREGA ADMISSIBLE MÈTODE GEOFÍSIC
Depth[m]

Velocity S wave [m/s]
187
213,13
239,03
257,41
271,67

-2,03
-4,06
-6,09
-7,98
-10,01

Velocity P wave [m/s]
564,8
647,6
836,8
998,3
1171,8

1,76
1,46
1,04
1,23
1,40

Valor mig de càrrega admissible entre els mètodes de SPT

DADES

Carga admisible [kg/cm2]

Ample cimentació
175
275
500
500
500

Depth[m]

SPT

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00

12
48
27
19
23

CARGA ADMISIBLE
kg/cm2
1,39
4,38
2,18
1,60
1,99

CÀRREGA ADMISSIBLE MÈTODE CTE-C

COMPARACIÓ DE CADA MÈTODE AMB VALOR MIG
SPT

12
48
27
19
23

CARGA ADMISIBLE

DADES

kg/cm2

Amplede (B) [m]

Profunditat(D) [m]

Asentament (St) [mm]

1,71
6,14
3,16
2,22
2,69

1,75
2,75
5
5
5

2
4
6
8
10

25
25
25
25
25

GEOFÍSICA-VALOR MIG DE LA CÀRREGA ADMISSIBLE
Depth
m
2,00
4,00
6,00

Valor mig càrrega admissible
kg/cm2
1,39
4,38
2,18

8,00
10,00

1,60
1,99

Depth
m
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00

Valor mig càrrega admissible
kg/cm2
1,39
4,38
2,18
1,60
1,99

Depth
m

Valor mig càrrega admissible
kg/cm2

Diferència
kg/cm2
0,37
2,93
1,14

ERROR
%
26,90
66,75
52,25

1,23

0,37

1,40

0,59

23,03
29,64

Càrrega admissible Geofísica
kg/cm2
1,76
1,46
1,04

CÀRREGA ADMISSIBLE MÈTODE SPT ROM
CTE.DB.C-VALOR MIG DE LA CÀRREGA ADMISSIBLE
SPT (N60)
12
48
27
19
23

Càrrega admisible
kg/cm2
1,22
3,51
1,70
1,31
1,72

DADES
Ample de cimentació (B)
1,75
2,75
5,00
5,00
5,00

Profunditat cimentació (D)
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00

Càrrega admissible CTE-DB-C
kg/cm2
1,71
6,14
3,16
2,22
2,69

Diferència
kg/cm2
0,33
1,76
0,97
0,62
0,70

ERROR
%
23,64
40,04
44,44
38,46
35,26

CÀRREGA ADMISSIBLE MÈTODE SPT GCOC
ROM05-VALOR MIG DE LA CÀRREGA ADMISSIBLE
SPT

Càrrega admissible
kg/cm2

Càrrega admissible ROM05
kg/cm2

Diferència
kg/cm2

ERROR
%
11,82

12

1,22

2,00

1,39

1,22

0,16

48
27
19
23

3,51
1,70
1,28
1,55

4,00
6,00
8,00
10,00

4,38
2,18
1,60
1,99

3,51
1,70
1,31
1,72

0,88
0,49
0,29
0,26

20,02
22,22
18,34
13,29

Depth
m
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00

Valor mig càrrega admissible
kg/cm2
1,39
4,38
2,18
1,60
1,99

Diferència
kg/cm2
0,16
0,88
0,49
0,32
0,44

ERROR
%
11,82
20,02
22,22
20,12
21,97

GCOC-VALOR MIG DE LA CÀRREGA ADMISSIBLE
Ample de cimentació (B) [m]Profunditat cimentació (D) [m]
Longitud llarga planta (L) [m]
1,75
2
1,75
2,75
4
2,75
5
6
5
5
8
5
5
10
5

Gradient vertical de fluxe
0
0
0
0
0

Pes específic submergit [kN/m3]
19
19
19
19
19

Pes específic aigua [kN/m3]
10
10
10
10
10

Profunditat mínima freàtic [m]
1
0
0
0
0

Càrrega admissible GCOC
kg/cm2
1,22
3,51
1,70
1,28
1,55

TAULA RESUM D'ERRORS DELS DIFERENTS MÈTODES
Depth
m
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00

GEOFÍSICA
ERROR %
26,90
66,75
52,25
23,03
29,64

CTE-DB-C
ERROR %
23,64
40,04
44,44
38,46
35,26

GCOC
ERROR %
11,82
20,02
22,22
18,34
13,29

ROM-05
ERROR %
11,82
20,02
22,22
20,12
21,97

