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RESUM  
 

Aquest treball es centra en l’estudi de les característiques geomecàniques d’un sòl 
provinent d’un corrent d’arrossegalls o debris flow del Barranc del Rebaixader situat a 
Senet.  

La importància de l’estudi d’aquest tipus de processos geològics rau en el seu gran 
risc associat, i les conseqüents afectacions a les poblacions en forma de béns 
materials o humans. A més a més, l’augment demogràfic cap a les zones d’una 
vulnerabilitat més elevada, en aquest cas, les zones muntanyoses on la inestabilitat 
dels vessants és alta.  

La tesina està emmarcada dins d’un projecte anomenat DEBRISTART. Aquest té com 
objectiu final poder entendre els motius amb exactitud que provoquen aquet tipus 
d’inestabilitat de vessant. D’aquesta forma poder crear un sistema d’alarma, el qual es 
pugui utilitzar en altres emplaçaments amb un risc alt de patir aquests corrents 
d’arrossegalls, per tal de poder avisar a la població i prendre les mesures adequades 
prèviament establertes.  

S’estudia concretament la mostra amb diferents nivells de saturació( seca;saturada i 
semi saturada)  i a diferents profunditats de ruptura. Mitjançant l’assaig de tall directe 
del laboratori de la UPC s’obtenen els valors de la tensió tangencial, el desplaçament 
vertical i el desplaçament horitzontal de la mostra.  Posteriorment es tracten les dades 
per tal d’obtenir els angles de fricció i cohesió en els diferents nivells de saturació. 
Obtinguts els resultats de laboratori es realitza un anàlisis de sensibilitat per tal 
d’obtenir el factor de seguretat mitjançant un mètode d’equilibri límit de talús indefinit 
en cada cas.  

Tot i les limitacions en el laboratori, els resultats obtinguts són bons. Si es volgués 
continuar amb aquest treball caldrien més assaigs per tal d’afinar més els resultats i un 
altre mètode d’estabilitat del talús, incorporant la geometria del Barranc del 
Rebaixader.  

 

Paraules clau: debris flow ,till,mecànica de sòls no saturats,resistència de tall,tensió de 
tall,cohesió i angle de fricció. 
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ABSTRACT  

 

This project is focused on the study of the geomechanics features of a debris flow soil 
in barranc del Rebaixeder, located in Senet. 

The importance to study this sort of geologic processes is because they have an 
important  economic and human consequences. Moreover, the demographic increase 
in  the mountains, where the vulnerability is higher because of the existence of slope 
instability. 

This study is part of bigger project called DEBRISTART. The purpose of this research 
is to know the reasons that generate this kind of instability events.It would make 
possible to create an alarm system to warning the inhabitants of the cities or villages 
are located near to the places ,where the event could take part.   

This project studies a soil sample at different levels of saturation: dry, saturated and  
unsaturated and at different depths of failure. Using the direct shear test of the soils 
laboratory of UPC, it is possible to gather the values of friction angle and the cohesion 
at these different levels of saturation. These results bring the study  one step further 
making a stability analysis by using the limit equilibrium method. 

Besides of the limitations doing the test  at the laboratory, the obtained results are 
consistent. It exits the possibility to continue the research of this study, for example: 
increasing the precision of test results, using other stability method that incorporates 
the geometry of the slope. 

 

 

Key words: debris flow,till,unsaturated soils mechanic, shear resistence, shear tension, 
cohesion and friction angle . 
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1.1. Motivació i marc del projecte: 
 

Les zones muntanyoses es consideren que tenen un alt grau de perillositat, degut que 
presenten un seguit de riscos geològics, com caiguda de blocs, esllavissades, colades 
de fang, debris flow, moviments rotacionals, etc. Aquest treball es centra en l’estudi de 
les  característiques geomecàniques utilitzant el tall directe del sòl del Barranc del 
Rebaixader,  situat a Senet en la comarca de Alta Ribagorça, que és una inestabilitat 
de vessant del tipus  debris flow o corrents d’arrossegalls. L’estudi està emmarcat dins 
del projecte DEBRISTART, el qual juntament amb aquest treball, pretén entendre les 
condicions que s’han d’establir perquè es produeixi aquest tipus d’inestabilitat del 
terreny, que més endavant s’explicarà.  

La raó d’ésser del projecte així com d’aquest estudi és degut a el fort creixement 
demogràfic cap a aquestes àrees muntanyoses, el qual comporta amb un augment de 
la vulnerabilitat enfront d’aquest perill geològic i per tant genera un increment del risc. 
L’objectiu final del projecte és crear un sistema d’alarma que avisi a les poblacions 
més pròximes que s’està produint un debris flow  i posteriorment que aquest sistema 
d’alarma s’ampliï a altres zones que presentin el mateix tipus de moviment de massa. 

En la taula 1, es presenta un seguit de ruptures del terreny i les seves conseqüències, 
per tal de constatar amb fets reals la importància del estudi d’aquests moviments i per 
tan la importància del projecte DEBRISTART. 

LOCALITAT  DATA TIPUS CONSEQÜENCIES 
Felanitx (Mallorca) 31 Març 1844 Trencament del 

terraplè 
414 morts y 200 

ferits 
Azagra (Navarra) 1856 Despreniments 11 morts 
Azagra (Navarra) 21 Juliol 1874 Despreniments 92 morts y 72 

cases 
destruïdes 

Puigcercós (Lleida) 13 Gener1881 Lliscament Casas destruïdes i 
el 

poble abandonat 
Albuñuelas 
(Granada) 

25 Desembre 
1884 

Lliscament 102 morts i més de 
500 ferits. 463 

cases 
destruïdes 

Azagra (Navarra) 20 Gener 1903 Despreniments 2 morts 
Bono (Lleida) 26 Octubre 1937 Corrent 

d’arrossegalls 
Obtura riu 

Rocabruna (Girona) 18 Octubre 1940 Corrent 
d’arrossegalls 

6 morts 

Alcalá de Júcar 
(Albacete) 

1946 Despreniments 12 morts y varies 
cases destruïdes 

Azagra (Navarra) 13 Maig 1946 Despreniments 2 morts 
Rosiana (Gran 

Canaria) 
17 Febrer 1956 Lliscament Pont i cases 

destruïdes. 250 
evacuats 

Benamejí 
(Córdoba) 

Febrer 1963 Lliscament 55 cases 
destruïdes 

y 50 malmeses 
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Senet, Benasque  

(Huesca) 
3 Agost 1963  Corrents 

d’arrossegalls 
Obtura riu. Afecta 

a la carretera 
Villanueva de San 

Juan (Sevilla) 
Maig 1964 Colada de terra Obstrucció parcial 

del riu i talla la 
carretera. 

Alcoi (Alicante) Desembre 1964 Lliscament 
rotacional 

Esquerdament de 
cases 

Pont de Bar 
(Lleida) 

7 Novembre 1982 Lliscament Cases destruïdes. 
Abandonament del 

poble 
Capdella (Lleida) 7 Novembre 1982 Corrent 

d’arrossegalls 
3 morts 

Cabra del Camp 
(Tarragona) 

Setembre 1987 Despreniment 1 mort. Va arribar a 
un autobús 

Guixers (Lleida) Octubre 1987 Despreniment 2 morts. Va arribar 
a un cotxe 

La Massana 
(Andorra) 

Octubre 1987 Lliscament 2 morts. Va arribar 
a un cotxe 

Benamejí 
(Córdoba) 

27 Desembre 1989 Lliscament Afectades desenes 
de cases 

Camprodón 
(Girona) 

Maig 1992 Corrent 
d’arrossegalls 

2 morts 

Collado Escobal 
(Asturias) 

Desembre 1993 Lliscament- 
Corrent 

d’arrossegalls 

3 morts. Destrueix 
una casa 

Sant Corneli 
(Barcelona) 

17 Desembre 1997 Lliscament 1 ferit greu. 
Carretera tallada 

Ampuero 
(Cantabria) 

10 Gener 1999 Lliscament– colada 
de terres 

Destrueix varies 
cases. 

Montserrat 
(Barcelona) 

10 Juny 2000 Corrents 
d’arrossegalls i 
despreniments 

Danys a diverses 
carreteres i 

funicular 
Tenerife 31 Març 2002 Despreniment Carreteres TF-1, 

TF-2 
y TF-5 tallades 

Mogán – Gran 
Canaria 

12 Desembre 2002 Despreniment 1 mort – va arribar 
a un cotxe 

 
Cala Sr. Ramón de 
Palafrugell - Girona 

25 Agost 2003 Despreniment 2 morts y 2 ferits 

Barruera – Vall de 
Boí- Lleida 

20 Setembre 2003 Despreniment 2 ferits. Carretera 
tallada. 

Buscabrero de 
Salas (Asturias) 

16 Novembre 2003  Corrent 
d’arrossegalls 

2 morts – 1 casa 
destruïda 

 

Taula 1. Taula resum de diferents inestabilitats de vessants i els danys causats. Extreta de “ 
Impactos sobre los riesgos naturales de origen climático, Autor: Coromines” 

 
 



13 

 

1.2. Estructura del treball:  
 

En aquest treball es poden distingir 3 parts. En la primera s’explica els conceptes 
essencials i previs que es tractaran durant el desenvolupament d’aquest estudi. La 
segona part la conformen els resultats extrets a laboratori, utilitzant l’assaig de tall 
directe. La tercera i última part pretén aplicar els resultats obtinguts de les mostres de 
camp en un càlcul d’estabilitat de vessants i posteriorment treure un seguit de 
conclusions. 

 

1.3. Objectius de l’estudi: 
 

Es pretén estudiar les característiques geomecàniques del sòl del debris flow de Senet 
mitjançant l’assaig de tall directe a diferents estats de saturació. A part es realitzaran 
estudis granulomètrics i visites al camp per tal de conèixer la zona d’estudi. Un cop 
realitzat els assajos es programarà amb el programa Matlab un model de ruptura del 
terreny amb els paràmetres obtinguts, pel mètode de equilibri límit. 

 

 

 

1.4. Zona d’estudi:  
 

1.4.a. Marc geogràfic 
 

La zona d’estudi es troba com s’ha esmentat, en la localitat de Senet (municipi de 
Vilaller) a la comarca d’Alta Ribagorça, als Pirineus centrals, en l’ il·lustració  1 
s’observa el barranc estudiat i la seva situació geogràfica. 
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Per arribar al barranc del Rebaixader o de la Baixada es segueix la Nacional- 230 fins 
a la població de Senet. Un cop arribat aquest punt cal prendre el camí que va paral·lel 
al riu direcció Sud-est, fins que desapareix el camí, un cop allà ens trobem sobre la 
part final del barranc, el con del debris flow.  

 

1.4.b. Marc geològic:  
 

El barranc de Senet es troba dins de la vall de la Noguera Ribagorçana que va ser 
ocupada per una glacera i per tan el material que el conforma es tracta d’un till. Aquest 
tipus de material es caracteritza per haver estat dipositat directament per l’acció del gel 
sense que intervinguin corrents d’aigua. Es distingeixen el till subglacial i el till  
supraglacial, els quals reben aquests noms segons la posició que ocupaven respecte 
el glacial, diferenciats pel seu grau de deformació.  

Per aquesta raó es tracta d’un material no consolidat, format per blocs molt 
heteromètrics  dins d’una matriu sorrenca amb molt poca quantitat de material lutític. El 
fet que no estigui consolidat i el pendent elevat de la zona superior als 30 graus a la 
capçalera, comporta que durant el període de l’Holocè, es tornessin inestables i per 
tan els moviments de massa del tipus debris flow van començar a ser propicis.  

El substrat rocós està format per una alternança de pisares i calcàries del Paleozoic, 
del Devonià inferior i mig. Per sobre es troben dipositades les diferents formacions 
quaternàries d’origen glacial, de les quals s’acaben d’explicar les seves 
característiques.  

Il·lustració 1: Situació del Barranc del Rebaixader 
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Il·lustració 2 Mapa geològic de la zona d'estudi. Extret del ICC 

 

La llegenda del mapa presentat en l’ il·lustració 2 és la següent:  

Holocè:                                  

E llims i còdols( col·luvions i dipòsits fluvioglacials) 

F Llims i còdols (fons de vall) 

G Graves, gresos i lutites (cons de dejecció) 

Plistocè Mitjà i Superior:   

G Blocs i argiles (til·lita, morenes) 
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En l’ il·lustració  3, es pot observar en detall els límits del debris flow i els diferents 
materials esmentats anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.c. Instrumentació existent: 
 

El barranc del Rebaixader es troba instrumentat al llarg de la seva extensió, per un 
seguit de diferents sensors connectats a un datalogger que guarda totes les dades 
registrades i posteriorment són enviades pel sistema WIFI. L’ instrumentació existent 
es descriu a continuació: 

Els geòfons: són sensors que registren el moviment del sòl i posteriorment l’envien al 
datalogger en forma de senyals elèctriques. La marca dels geòfons instal·lats és 
GEOSPACE 20 DX amb una freqüència natural de 8Hz i una constant d’amortiguació 
de 395 Ohms. En total es disposa de 4 geòfons situats a la part intermèdia del barranc 
(canal)  i registren tot tipus de vibració provocada per caiguda de blocs o pel propi 
debris flow. Aquests sensors s’utilitzen per activar altres dispositius instal·lats en el 
barranc i així estalviar la màxima energia possible, a més a més tenen l’avantatge que 
es poden col·locar a zones protegides de la caiguda de blocs o dels propis debris flow. 
Els sis geòfons han estat calibrats de forma precisa per tal de diferenciar factors com 
el vent, accions humanes o d’altres de les caigudes de blocs o del fenomen que 
s’estudia.  

Il·lustració 3. Límits de la zona d’estudi en el Barranc i resum de la geologia.Extret de  
“Rockfalls detached from a lateral moraine during spring season .2010 and 2011 events 

observed at the Rebaixader debris-flow monitoring site (Central Pyrenees, Spain). 
Hürrlimann 
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Ultrasò: és un sensor que mitjançant el temps de rebot entre l’emissió d’unes 
mecàniques acústiques i de la posterior recepció, determina la distancia existent entre 
el sensor fins l’objectiu. Es troba situat a 5 metres del llit del canal i és de la marca 
UC6000-30GM-IUR2-V15 de Pepperl+Fuchs, permet conèixer el calat del debris flow i 
tenir un valor aproximat de la quantitat de material transportat. Il·lustració 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càmera de vídeo: realitza una foto diària a les 12:00 i un 
vídeo durant l’esdeveniment. És de la marca MX-M12D-Sec-
Dnight-D43N43 amb una targeta de memòria de 32Gb, 
disposa de una bateria de 24Ah i 12V i està alimentada per 
un panell solar de 50Watts. La gravació del vídeo durant 
l’esdeveniment es posa en marxa quan els geòfons detecten 
cert moviment, ja sigui per caiguda de blocs o un 
esdeveniment del tipus debris flow. Il·lustració 5. 

 

 

Estació meteorològica: està formada per un pluviòmetre de cassoleta basculant de la 
marca RM Young mab una resolució de 0,1mm i per un sensor de temperatura de la 
marca BEtaTherm 10k3A1 de la empresa CAMPBELL SCIENTIFIC, el qual permet 
distingir si la precipitació registrada ha estat nival o no. Es troba situada a la capçalera 
del barranc.  

Fig.(6): Situació a camp del ultrasó. 

Fig.(7): Càmera de vídeo instal·lada 

Il·lustració 4. Situació a camp de l'ultrasò. 

Il·lustració 5. Càmera de vídeo 
instal·lada 
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En l’ il·lustració  6 es pot observar la posició dels geòfons (Geo) de la càmera de vídeo 
(VC)  i del Ultrasò (US) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 6. Situació de l'instrumentació existent. Geo:Geòfons, US:Ultrasò, VC: Càmera de vídeo 
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2. CONCEPTES PREVIS  
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2.1.Moviments de massa: 

2.1.a. Tipus i característiques principals: 
 

Els moviments de massa son fenòmens que per l’acció de la gravetat mobilitzen 
materials.  Són processos complexos i per tant existeixen molts intents per a la seva 
classificació resultant així amb multitud de terminacions científiques les quals poden 
resultar ambigües segons una regió o una altre, degut que alguns processos 
desencadenants dels mateixos poden ser molt improbables en una àrea i en altres 
ésser del tot freqüents.  Actualment les classificacions més acceptades són la de 
Hutchinson (1988) i la de Cruden i Varnes (1996).  

Tot i així, en aquest treball s’utilitza la classificació presentada per Corominas y García 
(1997) basada en les citades anteriorment. La diferencia de la classificació utilitzada és 
la incorporació d’un nou grup de moviments denominats deformacions sense ruptures 
o ruptures prèvies. L’ incorporació d’aquest nou grup es deu a les importants 
implicacions en l’ implantació de mesures de protecció i contenció ( Corominas 1997). 
Aquesta classificació s’observa en la taula 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Classificació dels moviments d'inestabilitat de vessants per Coromines 1997. 
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Com ja s’ha esmentat en anterioritat aquest treball o tesina, estudia les propietats 
geomecàniques d’un sòl del moviment de massa del tipus debris flow existent en el 
barranc del Rebaixader. Per aquesta raó s’explicarà en detall els moviments de tipus 
fluxos i s’explicarà de forma detallada el moviment de massa que s’estudia.  

Com es pot observar en la taula 3, la geologia influeix en el tipus de trencament en el 
terreny. També segons el procés desencadenant es generarà un tipus o altre de 
moviment, com es pot observar en la taula 4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Taula 3. Tipus de ruptura segons la litologia i l'edat. Autor Coromines 
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Taula 4. Causes sísmiques i climàtiques que impliquen el tipus de moviment. Autor Coromines 

 

2.2.b. Moviments d’una massa desorganitzada: Fluxos . 
 

Els moviments de massa del tipus fluxos estan constituïts per una massa fluïdificada 
per aigua o aire. Aquest tipus de moviment tenen lloc sobre un gran nombre de petites 
superfícies de cisalla o perquè el contingut amb aigua en la massa es tant alt que 
arriba a comportar-se tot ell com un fluid. ( Bromhead,1986). Per aquest motiu, la 
massa mobilitzada no conserva la forma en el moviment descendent, adaptant 
freqüentment formes lobulars quan es tracta de materials cohesius o forma de cons 
quan es tracta de materials granulars. Existeix una gradació des de els moviments de 
massa anomenats lliscaments als fluxos que depèn de la quantitat d’aigua, mobilitat i 
evolució del propi moviment ( Corominas 1997).  

Els fluxos es poden dividir en diferents tipus de moviments segons el material implicat:  

Creep o reptació: és moviment extremadament lent, Hutchinson 1988 el descriu com 
un desplaçament estacional de partícules aïllades o fines caps del sòl per efecte de la 
gravetat durant els cicles de gel-desgel o humitació-desecació. Quan el sòl es gela 
s’expandeix i posteriorment durant el desgel es contrau, generant un moviment 
pendent avall del vessant. Aquest moviment es pot observar amb la deformació de la 
base dels troncs dels arbres existents en el vessant afectat.  

Solifluxió: és el moviment de sòls lutítics que en saturar-se canvien el seu 
comportament de rígid a fluid. És abundant en ambients periglacials, degut que l’ 
infiltració d’aigua de desgel fa augmentar la pressió de pors, desencadenant el 
moviment de la part més superficial del terreny ( Ferrer, 1988). 
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Debris flow:   és un subgrup complex dels fluxos, es caracteritza per ser un moviment 
ràpid i és un terme entremig entre les esllavissades i les avingudes fluvials ( Johnson 
1970). Aquest tipus de flux, s’explicarà en detall en el següent apartat.  

Colades de terra: el flux es desencadena en pendents inferiors a 20º o 15º després de 
precipitacions intenses de duració prolongada, de dies a varies setmanes) degut  el 
material mobilitzat principalment és argilós, per tan poc permeable. Les velocitats del 
moviment són de cm/dia.  

Cops de sorra i llims: es tracta de una mobilització brusca de sorres i llims per un 
col·lapse estructural ( García Yagüe i García Álvarez, 1988).  
 

Fluxos de roca:  són fluxos que afecten a roques consolidades o cohesives                       
( Varnes,1978) i generalment s’associen a deformacions gravitacionals profundes.  

Allaus:  moviment de massa fluïdificat, principalment per aire que transporta gran 
quantitat de roques per influencia de la gravetat. ( Seijmonsbergen et al.,2005), el 
volum en la zona d’acumulació pot superar els 10 milions de m3 en una superfície 
superior a 0,1 Km2 ( Angeli et al.1996). Aquest flux és característic de escarps quasi 
verticals  soscavats per glacials o processos torrencials.  Les roques  transportades 
poden arribar a superar els 90Km/h. 

Alguns d’aquests moviments es poden observar esquematitzats en l’ Il·lustració  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 7. Esquemes dels diferents tipus de moviments d'inestabilitat  de vessant. Autor Coromines 
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2.2.a.1 Debris Flow 
 

Degut que aquest treball es centra en els debris flow, s’explicarà en detall aquest tipus 
de moviment de tipus flux a continuació: 

Els debris flow són moviments de massa ràpids caracteritzats per mobilitzar blocs 
heteromètrics dins d’una matriu sorrenca amb molt poca quantitat de material fi ( llims 
o argiles) i amb una quantitat variable de aigua a velocitats entre 5 a 10 m/s. Aquests 
moviments transcorren en zones muntanyoses amb pendents elevats, superiors a 30º 
graus després de precipitacions intenses d’intensitat horària gran ( 30mm/hora) o per 
la fusió del mantell nival. Per tal que succeeixi aquest moviment de massa, cal que no 
existeixi cobertora vegetal, existència de material disponible que no estigui consolidat, 
com per exemple els dipòsits col·luvials; dipòsits glacials; sòls meteoritzats; etc, un fort 
pendent i aportació d’aigua ( Costa,1984).  

El gruix d’aquestes formacions superficials als vessants de les muntanyes sol ser 
reduït de decímetres fins a 2 o 4 metres de profunditat, és per aquest motiu que els 
trencaments del sòl  són gairebé superficials. 

Com es pot observar en l’ il·lustració  8 el front del moviment és on hi ha el màxim 
calat i el transport dels blocs més grans mentre a la cua domina la fracció sorrenca 
(matriu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Esquema del moviment del tipus debris flow 
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Es poden distingir 3 zones en els debris flow: Il·lustració  9 

Capçalera: és l’àrea font dels debris flow. Està formada pel material no consolidat que 
serà mobilitzat pendent avall. Aquesta zona es caracteritza per tenir pendents molt 
elevats.  

Canal: és la zona per on es mobilitzat tot el material. 

Con: és la zona d’acumulació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la topografia on poden succeir aquests moviments es distingeixen dos tipus: 

Debris flow canalitzats: es caracteritzen per seguir un canal preexistent en el vessant i 
per ser fluxos de alta densitat en sòlids. Il·lustració  10 b 

Debris flow de vessant: generen el seu propi camí pendent avall abans de dipositar-se 
quan el pendent disminueix. Aquest segon tipus de moviment formen un canal amb 
levées laterals. ( Cruden i Varnes,1996). Il·lustració  10 a 

 

 

 

 

 

Il·lustració 9. Parts d'un debris flow. 
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Els debris flow tenen una bona gradació de la granulometria del material mobilitzat, 
degut al ampli rang de mides de gra del sòl. Gràfic 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentració d’aigua en aquests fenòmens acostuma a ser entre 10-30%, 
viscositats superiors als 1000 poise i densitats entre 2-2,4g/cm3. (Sharp i Nobles, 1953; 
Costa,1984). Els debris flow obtenen una resistència a la cisalla que fa que el 
moviment s'aturi en pendents de 15º graus. Es poden distingir els debris flow de les 
avingudes torrencials mitjançant la classificació reològica dels corrents de sediments i 
aigua (Pierson y Costa, 1987). A més a més, com es pot observar en el gràfic 2 ,els 
debris flow degut a la seva resistència a tall es produeix la liqüefacció mentre que en 
les avingudes torrencials aquesta resistència no és suficient gran per a la liqüefacció. 

 

Il·lustració 10. Diferents tipologies de debris flow.  Extret de 
:(http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/07/08131738/17492) 

Gràfic  1. Distribució granolumètrica segons el tipus de procès: Debris 
flow o colades de fang. Hutchinson (1988) 

Gràfic 1. Distribució granulomètrica segons el tipus de procés: Debris flow o colades de fang. 
Hutchinson(1988). 
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Gràfic 2. Classificació reològica simplificada de fluxos sediment-aigua (Pierson i Costa,1987) 



 

2.2. Mecànica de sòls:  
 

Paràmetres essencials  

En aquest apartat es descriuen els conceptes bàsics i els paràmetres que s’utilitzaran, 
per tal d’entendre els resultats obtinguts i les conclusions extretes dels mateixos.

En primera instancia un sòl es caracteritza per molts factors, però en aquest treball es 
considera important esmentar els bàsics per els futurs càlculs d’estabilitat. 

La cohesió  és la resistència entre les partícules sòlides del sòl. 

L’angle de fricció  és l’angle característic del sòl, i depèn de molts factors, entre ells: 
les mides dels grans, la form
(Biltz, 1995). Il·lustració 11. 

Il·lustració 

La tensió normal   és força distribuïda en l’àrea del sòl i depèn de la profunditat en la 
qual es situï la mostra del sòl que es vol analitzar. A major profunditat més gran és la 
tensió normal degut al pes de l

La tensió de tall constitueix el desviador del estat de tensions de la mostra del sòl. 

 

 

Per tal d’avaluar el trencament del sòl s’utilitza el 
descriu la resposta del sòl amb l’aplicaci
trencament al qual hi actua també l’esforç normal. Afirma que el trencament del sòl es 
produeix quan s’arriba al valor crític descrit per la següent formula:  

 on σ 
fricció 

És a dir, quan la tensió de tall supera la resistència de tall el trencament es produeix. 

 

En aquest apartat es descriuen els conceptes bàsics i els paràmetres que s’utilitzaran, 
per tal d’entendre els resultats obtinguts i les conclusions extretes dels mateixos.

En primera instancia un sòl es caracteritza per molts factors, però en aquest treball es 
considera important esmentar els bàsics per els futurs càlculs d’estabilitat. 

és la resistència entre les partícules sòlides del sòl.  

s l’angle característic del sòl, i depèn de molts factors, entre ells: 
dels grans, la forma dels grans, la granulometria i la densitats, entre altres, 

. Il·lustració 11.  

 

Il·lustració 11. Esquematització de l'angle de fricció del sòl. 

és força distribuïda en l’àrea del sòl i depèn de la profunditat en la 
qual es situï la mostra del sòl que es vol analitzar. A major profunditat més gran és la 
tensió normal degut al pes de la columna de sòl que te per damunt.  

constitueix el desviador del estat de tensions de la mostra del sòl. 

Per tal d’avaluar el trencament del sòl s’utilitza el criteri de Mohr- Coulomb
descriu la resposta del sòl amb l’aplicació d’un esforç de tall sobre un pla
trencament al qual hi actua també l’esforç normal. Afirma que el trencament del sòl es 
produeix quan s’arriba al valor crític descrit per la següent formula:   

σ és la tensió normal , τ és la tensió de tall i 

És a dir, quan la tensió de tall supera la resistència de tall el trencament es produeix. 
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En aquest apartat es descriuen els conceptes bàsics i els paràmetres que s’utilitzaran, 
per tal d’entendre els resultats obtinguts i les conclusions extretes dels mateixos. 

En primera instancia un sòl es caracteritza per molts factors, però en aquest treball es 
considera important esmentar els bàsics per els futurs càlculs d’estabilitat.  

s l’angle característic del sòl, i depèn de molts factors, entre ells: 
la densitats, entre altres, 

 

és força distribuïda en l’àrea del sòl i depèn de la profunditat en la 
qual es situï la mostra del sòl que es vol analitzar. A major profunditat més gran és la 

constitueix el desviador del estat de tensions de la mostra del sòl.  

Coulomb , el qual 
d’un esforç de tall sobre un pla de 

trencament al qual hi actua també l’esforç normal. Afirma que el trencament del sòl es 

és la tensió de tall i φ és l’angle de 

És a dir, quan la tensió de tall supera la resistència de tall el trencament es produeix.  
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Seguidament, s’expressen les equacions i els passos per poder realitzar la 
representació gràfica de l’estat de tensions utilitzant aquest criteri. Il·lustració 12. 

  

 

 

 

 

 

 

Realitzant un canvi de variables s’obtenen finalment les equacions necessàries per a 
la representació:  

 

 

 

Les quals representen l’equació d’un cercle de radi R en el plà σα -  τα . Es pot 
observar el valor de la tensió de tall, la qual s’observa que depèn de la cohesió, de la 
tensió normal i del angle de fricció del sòl. Els sòls no cohesius la cohesió és nul·la, tot 
i així quan aquestes presenten cert contingut elevat d’aigua, existeix una mínima 
cohesió entre les partícules que el formen. Gràfic 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 12. Estat de tensions segons Mohr-Coulomb 

Gràfic 3. Representació en el cercle de Mohr l'estat de tensions d'un sòl. 
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Conceptes resistència pic,resistència post pic. 

Existeixen dos valors de resistència que segons el tipus de sòl i/o de l’estat de 
tensions aplicat en el mateix, es diferencien d’una forma clara abans i després del 
trencament del sòl, aquests són el valor de la resistència pic i el valor de la resistència 
post pic o residual. Un sòl previ al trencament disposa d’una resistència al mateix 
fenomen més elevada que a la posterior ruptura, aquesta resistència s’anomena 
resistència pic.  Un cop el moviment es produeix el moviment, és a dir que el sòl ja ha 
trencat, la resistència és menor i per tan s’arriba al trencament amb menys esforç, 
menys càrrega, aquesta resistència s’anomena resistència post pic o residual.  

En el gràfic 4 es pot observar les diferències entre la resistència pic i la resistència pic 
o residual.  

Per aquest motiu és molt important conèixer si ja s’ha produït la ruptura al sòl abans de 
la construcció de qualsevol infraestructura propera que reactivi el moviment amb 
menys esforç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4. Representació de la resistència pic i la 
post pic o residual. 
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Estabilitat de talussos. Talús indefinit  

L’estudi de l’estabilitat de talussos és necessari per tal determinar la pròpia estabilitat 
dels talussos naturals , d’aquesta forma s’obté estudis del risc geològic de la zona. 
Aquest tipus d’estudis engloben els fenòmens de l’estat últim o de ruptura del sòl degut 
a l’actuació d’una força inestabilitzadora (Alonso, 2005).  

L’estudi que es realitzarà en aquest treball serà mitjançant el mètode d’equilibri límit en 
dues dimensions i concretament del talús indefinit. Aquest mètode s’utilitza quan la 
superfície de lliscament és paral·lela a la superfície i de poca profunditat  comparada 
amb la seva longitud. Il·lustració 13. 

La situació d’inestabilitat es produeix quan la resistència de tall sigui major o igual a la 
resistència disponible, d’aquesta forma es defineix el Factor de Seguretat (FS) com el 
quocient entre aquestes dues resistències:      

 

 

 

Desenvolupant cada terme de la formula anterior tenint en compte la geometria del 
problema, les propietats del terreny i les condicions hidràuliques s’obté:   

τF  = c’ + (σ - pw) tanφ = c’ + (ϒ d cos2(i)-pw) tanφ = c’ + (ϒ d cos2(i)-ϒw d cos2(i)) tanφ 

 τ  = ϒ d sin(i) cos(i) 

d= profunditat de la fractura    i= pendent del talús    

 φ= angle de fricció    ϒ=pes específic ( depèn si s’estudia el sec,saturat o semi 
saturat) 

 

 

On, τF = resistència de tall disponible 

 τ = tensions de tall existents 

Fτ= depèn de la geometria, propietats del material i condicions hidràuliques. 

Si τ= τF es produeix una situació d’inestabilitat 

Il·lustració 13. Representació de les variables del talús indefinit. 
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2.2.a. Mecànica de sòls no saturats 
 

Aquest tipus de sòls es caracteritzen perquè la porositat no està al 100% ocupada per 
aigua, il·lustració 14, fet que la tensió superficial entre l’aigua i les partícules del sòl 
comporta a la formació de meniscs en els contactes dels grans. En la taula 5  de 
Yoshimi i Osterberg (1963), s’observa les fases en que es troben els diferents 
components que formen el sòl no saturat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5. Fases dels diferents components que conformen un sòl semi saturat. 

En aquests casos apareix la succió la qual es defineix com la integrant d’estat de 
tensions que té en compte els efectes de superfície capaços de retenir aigua dins de 
l’estructura del sòl. Sense la seva participació resulta impossible definir l’estat de 
tensions i entendre la resposta deformacional del sòl parcialment saturat                                     
(Balmaceda,1991). 

 

La succió matricial és l’estat de tensió superficial que es produeix en la formació dels 
meniscs d’aigua esmentats a causa de la diferencia entre la pressió d’aire i d’aigua, i 
en les forces d’adsorció que exerceix la superfície de les partícules sòlides sobre les 
de l’aigua.  Per tan, aquesta  s’expressa com s=uw-ua.   

Component   Fases 
Partícules sòlides  

Sòlida 
 

Aigua 
Absorbida 

Lliure  

Líquida 
Vapor 

Gasosa 
Aire 

Lliure 
Dissolt  

Salts dissoltes  

Il·lustració 14. Diferencia entre un sòl saturat i semisaturat. 
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Els efectes del augment de la succió en l’estat de tensions d’un sòl es deriva en  un 
augment de la rigidesa del sòl respecte a la tensió desviadora, les deformacions 
depenen de la trajectòria de les tensions, las corbes de retenció presenten un 
comportament de histèresis en els cicles de saturació i dessaturació, la resistència de 
tall creix de forma no lineal i per últim es produeixen els fenòmens de col·lapse i 
inflament. ( Luciano Costa, .... ). Tots aquests fets estan constatats empíricament 
degut que al incorporar aquesta nova variable, la succió, la llei de Therzagy de les 
pressions efectives no és valida, tot i així els efectes de la succió han estat modelats 
per Alonso,Gens i Josa l’any 1990. Per tan, les forces de succió actuen sobre les 
partícules generant canvis en la resistència del sòl.  

L’existència de la succió en un sòl, tindrà implicacions amb la tensió efectiva. En 
aquest treball, la tensió efectiva es calcula segons la fórmula de Bishop (1959): 

 

�� = �� − ��� +  � ��� − ��� 

On Χ pot prendre diferents valors, entre ells el grau de saturació de la mostra, per 
exemple. 

Corba de retenció: 
 

Amb els conceptes esmentats, és obvi que és bàsic entendre la relació entre l’aigua i 
l’aire de un sòl no saturat o parcialment saturat. Per aquest motiu cal estudiar les 
corbes de retenció. Gràfic 5 

La corba de retenció és un gràfic que relaciona el volum d’aigua amb el valor de la 
succió.  La conclusió que s’extreu d’aquesta corba és que en assecar una mostra 
s’augmenta la succió, mentre que en saturar una mostra la succió disminueix.  

Segons l’assecament i humidificació de la mostra el sòl presenta diferents valors de 
succió, per aquest motiu hi ha la corba de retenció d’assecament, amb la màxima 
humitat i la d’humificació, amb la mínima humitat , això és degut a la histèresis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5. Corba de retenció d'un sòl. 
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Es coneix que en els sòls fins compactats la densitat influeix en la corba de retenció, a 
major densitat la succió disminueix si es manté fix el valor del contingut d’aigua. En el 
cas que ocupa aquest treball, és a dir en sòls granulars, a densitat gairebé constant no 
hi ha deformació després de la humidificació-assecament de la mostra, degut a la 
incompressibilitat de l’esquelet sòlid d’aquests tipus de sòls. Per tan la succió està 
controlada per la granulometria del sòls. 

Permeabilitat:  

A diferents graus de saturació la permeabilitat de la fase liquida del sòl varia de menys 
a més. Amb un grau de saturació de 0% a 25%, és a dir, l’existència de gotes aïllades 
d’aigua, la permeabilitat de la fase líquida és minsa, mentre que la de l’aire és elevada. 
Si el grau de saturació és de 25% a 75%, la permeabilitat de l’aigua segueix essent 
baixa i coexisteixen les fases d’aire i d’aigua. Per últim a partir d’un grau de saturació 
de 77%, la permeabilitat de l’aire és nul·la, la fase líquida és continua amb bombolles 
d’aire, les quals oclusionen al augmentar el grau de saturació.   

Fenòmens de col·lapse: 

 El col·lapse del sòl  són el conjunt de deformacions irrecuperables que succeeixen en 
els sòls arenosos o llimosos , amb una estructura oberta i estables per la succió, degut 
al augment de la saturació, mantenint constant l’estat de la carga exterior                                 
( Barden,1973). 

El sòl seguirà col·lapsant si augmenta d’humitat o si és sotmès a una càrrega i supera 
el límit de col·lapse. Un cop superat aquest límit, si el sòl torna al estat previ d’humitat 
o de càrrega, per tornar a col·lapsar caldrà superar el punt on ha arribat anteriorment i 
es tornarà a generar un nou límit de col·lapse. Aquest fet es pot observar en el gràfic 6 
on LC significa límit de col·lapse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 6. Límit de col·lapse d'un sòl. Alonso i Gens 1994. 
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2.3. Assaigs de laboratori:  

 

2.3.a. Funcionament del assaig de tall directe i pr ocediment realitzat: 
 

La màquina de tall directe utilitzada en aquest treball és la que es pot observar en l’ 
il·lustració 15. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aquest assaig va ser desenvolupat per simular les condicions de la zona de tall 
mitjançant la separació de masses rígides que llisquen una respecte l’altre. La mostra 
s’introdueix en una caixa formada per dos peces quadrades ( una superior i una altre 
inferior ) d’àrea 900 cm2 i de profunditat de 18 cm. La caixa es d’acer per tal de 
prevenir la deformació lateral durant la consolidació de la mostra sota una càrrega 
vertical però la caixa permet els moviments horitzontals durant el tall. El drenatge es 
realitza a traves de les placa superior i inferior de la caixa. La mostra es talla pel 
moviment de la peça superior horitzontalment i amb velocitat constant ( en aquest 
treball de 0,2cm/h ) mentre que la càrrega vertical es mante fixa ( en aquest treball 
mitjançant pesos)  ( Karl Terzaghi, Ralph B.Peck i Cholamreza Mesri, “ Soil mechanics 
in engineering practice 3r.ed 1983-1963). 

  

Els sensors són essencials per transmetre les dades de l’assaig a un ordinador el qual 
les processa. Per tal d’obtenir uns resultats adients cal calibrar aquests sensors, per 
fer-ho cal tenir connectat el sensor a l’ordinador amb el programa corresponent i un 
aparell que s’anomena “totem” en el qual es col·loca el sensor. Desprès només cal 
moure la molla del sensor uns certs mil·límetres i associar-los al valor que marca 
l’ordinador, il·lustració 16. 

         

Il·lustració 15. Màquina de tall directe del laboratori de la UPC 
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Si es vol realitzar l’assaig amb la mostra saturada cal omplir d’aigua la part exterior de 
la caixa. L’aigua s’infiltrarà a través d’un seguit de forats en la part inferior de la 
mateixa caixa i saturarà la mostra. Il·lustració 17. 

 

 

 
 

 

 

 

 

En aquest treball el procediment per a realitzar l’assaig de tall directe ha estat el 
següent: 

1. Introduir el sòl dins la caixa amb les característiques desitjades ( densitat, 
contingut d’aigua, tensió normal). 

2. Deixar durant 24 hores preferiblement que es consolidi el sòl. 
3. Iniciar l’assaig a una  velocitat de 0,2cm/hora i es continua fins a 48 hores, que 

és quan arriba al màxim desplaçament. 
4. Final del assaig, cal extreure el sòl, netejar les restes de material d’entremig de 

les peces que formen la caixa, tornar a compactar la mostra a la densitat 
desitjada i per últim col·locar de nou les peses i repetir el mateix procediment.  

Il·lustració 16. Calibració dels sensors de desplaçament del assaig directe. 

Il·lustració 17. Mètode per saturar la mostra en l'assaig de tall directe. 
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3. CARACTERÍSTIQUES GEOMECÀNIQUES 
DE LA MOSTRA 
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3.1. Procedència de la mostra de sòl i assaigs real itzats: 
 

 La mostra del sòl prové de la part supraglacial de la zona de la capçalera del Barranc 
del Rebaixader. 

 D’aquesta mostra s’han realitzat  els següents assaigs:  

• Assaig de granulometria 
• Assaig de sedimentació 
• Límits d’Atterberg 
• Assaig d’humitat 
• Assaig de tall directe (gran i petit) 

 
També durant la realització d’aquest treball, es va poder agafar mostres de sòl al con 
del barranc, que eren del esdeveniment de l’any 2012. D’aquesta mostra s’ha realitzat 
l’assaig de granulometria,degut que totes les dades es van obtenir de la mostra assaig.  

La situació de les mostres de sòl es pot observar en l’ il·lustració 18. 

 

Il·lustració 18. Situació “in situ” de les mostres estudiades. 
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3.2.Metodologia seguida a laboratori:   

 
El sòl de l’àrea font d’un debris flow, lògicament, te les mateixes característiques 
granulomètriques que el sòl resultant desprès de succeir el debris flow. Per tan, hi ha 
blocs molt heteromètrics. Per aquest motiu ha estat impossible obtenir una mostra de 
sòl amb que inclogui tots els mides del gra, tot i així s’han agafat mostres de sòl de 
forma que no es perdin aquestes condicions de hetereometria característiques del sòl 
d’un debris flow. Les mostra conté matriu sorrenca i poca quantitat de fins i amb blocs 
de diferents mides, però per suposat deixant de banda els grans blocs mètrics. 

Per tal d’evitar distorsions en els resultats dels assaigs de tall directe s’extreu tots els 
mides de gra superiors a 9,5mm. Això es realitza per tal d’evitar  un augment 
considerable de la tensió de tall en realitzar el tall directe, degut a la possibilitat de que 
es tallés un d’aquests blocs més grans. Per tal d’evitar confusió, la mostra de sòl 
sense aquesta fracció extreta, l’anomenarem “Mostra tall ”.  

És important saber que els resultats són orientatius, degut a la impossibilitat d’assajar 
amb una mostra global del sòl. 

Primerament cal obtenir la màxima informació de la Mostra tall , per aquest motiu 
s’han realitzat els assaigs esmentats en l’apartat 3.1 de la pàgina anterior, és a dir, 
assaigs granulomètric, de sedimentació, límits d’Atterberg i càlcul d’humitat.  

Posteriorment s’obtenen els paràmetres de la densitat, porositat i grau de saturació de 
la tesina “Madrid, I. (2012) Monitoreo de la humedad y de las presiones intersticiales 
en un depósito de origen glaciar y su efecto en la formación de roturas superficiales. 
Aplicación en un till en Senet, Alta Ribagorça” :  

 

Densitat (ys) 1700kg/m3 
Porositat  (n) 0,3 

 

Els assaigs a tall directe per aquesta mostra tall es realitzaran amb diferents quantitats 
d’aigua per tal de simular les condicions del sòl en el propi barranc del Rebaixader.   
Per tan s’han classificat en tres tipus:  

 

Assaig 1 Mostra tall seca (Sr = 0) 
Assaig 2 Mostra tall saturada (Sr = 1) 
Assaig 3 Mostra tall no saturada ( Sr= 0,5 ) 
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Per  la realització d’aquest treball, va caldre anar a visitar la zona, per tal de recollir la 
mostra tal i com ja s’ha esmentat, per conèixer la zona i per observar les fractures del 
sòl “in-situ”. Aquestes no superaven els 2 metres de profunditat, per tan eren molt 
superficials, fet que reafirma la teoria explicada en l’apartat 2.2.a.1 de la pàgina 16. 
Per aquest motiu es va decidir  realitzar pels tres tipus d’assaigs (assaig 1, assaig 2 i 
assaig 3) a 4 densitats diferents de la mostra, és a dir a diferents tensions normals.   

Per simular, les profunditats esmentades, cal afegir de forma manual un seguit de 
peses, fins obtenir el pes desitjat segons la tensió normal que es vol obtenir. 

 

Profunditat (m) Tensió normal (kPa) Peses (Kg) 
0,6 10 90 
1 16,16 150 

1,5 25,55 230 
2 34 300 
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3.3. Resultats i discussió 
 

3.3.a. Dificultats presentades:  
 

La màquina de tall directe té una premsa per tal de obtenir la tensió normal que es 
desitgi, malauradament, com que les fractures eren molt poc profundes la tensió a 
aplicar era massa petita per que la premsa l’ha pogués aplicar. Per aquest motiu ha 
estat necessari, aplicar de forma manual les tensions normals  per a cada 
profunditat desitjada. Això es tradueix, en col·locar les peses sobra la mostra assaig, la 
qual estava a certa altura. El primer assaig amb 90kg, no hi havia massa dificultat, 
perquè s’han utilitzat peses de 10kg. Els problemes es van presentar a partir del segon 
amb 150 kg, degut que per tal d’evitar problemes d’estabilitat amb els pesos i evitar 
que caiguessin calia trobar peses més grans i es necessitaven dues persones per 
col·locar les peses que arribaven a 50 kg.  En l’ Il·lustració  19 es pot observar la 
quantitat de pesos que calia col·locar en l’últim assaig a 2 metres de profunditat.   Es 
va provar de utilitzar la màquina de tall directe petita,  però es va optar per continuar 
amb la gran, ja que el pes mínim a col·locar amb la petita superava les profunditats 
inicials de les superfícies de ruptura definides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 19. Col·locació manual de les peses per obtenir la tensió normal desitjada 
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Un altre problema associat a la tensió normal, va ser la cèl·lula de carrega 
especifica , degut que aquesta depenia de la tensió normal aplicada. En el laboratori hi 
havia dues cèl·lules de carrega adaptables a la màquina de l’assaig de tall directe, 
però ambdues tenien una carrega massa elevada i això comportaria a uns rangs 
d’errors massa elevats en el enregistrament de les dades. Per aquest motiu va caldre 
adaptar una altre cèl·lula de càrrega del laboratori. Per fer-ho es van buscar peces que 
encaixessin en els eixos,va ser una tasca força complicada perquè que no es trobaven 
les peces adequades. Un cop trobades es va adaptar la cèl·lula, que primerament va 
ser calibrada, i es va realitzar el primer assaig, però es va comprovar que donava uns 
resultats incoherents degut que la cèl·lula no estava ben adaptada a la màquina de tall 
directe, il·lustració  20. Per aquesta raó es va optar a construir en un taller les peces 
d’adaptació per a la cèl·lula. Il·lustració  21. 

 

 

 

A part d’encaixar la nova cèl·lula de càrrega a la 
màquina de tall directe va caldre connectar-la a 
un amplificador de la senyal perquè el 
enregistrador de dades pogués emmagatzemar 
les dades. Per tan, va caldre buscar les peces 
necessàries per poder fer les connexions així 
com la connexió del amplificador de la senyal a   
l’ordinador per tal de processar les dades 
enregistrades. Il·lustració 22. 

 

 

 

 

 

Fig.(33): Adaptació preliminar de la cèl·lula de 
càrrega. 

Fig.(34): Adaptació final de la cèl·lula de càrra. 

Fig.(35): Amplificador de la  senyal. 

Il·lustració 20.Adaptació preliminar de la cèl·lula 
de càrrega. 

Il·lustració 21.Adaptació final de la cèl·lula de 
càrrega. 

Il·lustració 22.Amplificador de la senyal. 



43 

 

La dificultat presentada “in-situ” , en el propi barranc del Rebaixader, va ser el difícil 
accés al col·locar els amplificadors de la senyal de Wifi degut al fort pendent  del 
mateix. Il·lustració 23. 

 

 

Il·lustració 23. Pendent “in situ” del Barranc del Rebaixader. 
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3.3.b. Resultats granulomètrics  
 

En aquest apartat es presentaran els resultats obtinguts de la mostra tall  del till 
supraglacial i de la mostra extreta a camp  a la part del con al desembre del 2012.  

En els annexos es presenta un recopilatori d’assaigs granulomètrics a diferents 
mostres, realitzats per l’empresa Geomar. S’ha considerat oportuna aquesta 
informació, ja que dona més coneixement sobre la zona. 

En el gràfic 7, es pot observar el següent: 

Corba granulomètrica de la mostra de tall (scarp1b) , per obtenir-la s’ha ha realitzat 
l’assaig amb els tamisos i l’assaig de sedimentació. 

Corba granulomètrica de la mostra camp dec.2012 ( s ituada al con del 
esdeveniment  de l’any 2012) , per obtenir-la s’ha ha realitzat l’assaig amb els 
tamisos. 

  

Com es pot observar la mostra tall, es caracteritza per tenir molt poca quantitat de fins 
( inferiors a 0,1 mm), i d’una fracció sorrenca majoritària. Per aquest motiu es constata 
que es tracta d’un sòl característic del moviment estudiat, del debris flow. També 
s’observa que la mostra de camp obtinguda en el con, té menys quantitat de fins i 
fracció més gruixada aquest fet indica que el procés és gravitatori i els mides més 
gruixuts arriben més lluny. 
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Gràfic 7. Corbes granulomètriques de les mostres obtingudes. 
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3.3.c. Resultats assaig de tall  
 

Els resultats presentats en aquesta secció són, com ja s’ha esmentat, la resistència del 
sòl sec,semi saturat i saturat. El plà de trencament es situa a les quatre profunditats 
assajades, 0,5 metres, 1 metre, 1,5 metres, 2 metres.  També s’observa el 
desplaçament vertical registrat durant el trencament en els diferents assaigs de tall.  

Per últim s’obtindrà l’angle de fricció del sòl i la relació entre la tensió normal i tensió 
de tall.  

 

3.3.c.1 Assaig 1: sòl sec  
 

Els resultats de l’assaig obtinguts s’observen en els gràfics 8 i 9:  
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Com es pot observar en els gràfics de desplaçament vertical hi han forces distorsions. 
El de 0,6 metres de profunditat tant el primer com el repetit, donen resultats no 
coherents. Això es degut que en tots dos casos el sensor vertical el qual estava 
recolzat sobre una peça ( de molt poc pes) la qual va caure degut al moviment de tall 
de la caixa. Per aquest motiu dona que la mostra consolida indefinidament.  

Els resultats obtinguts es resumeixen a la següent taula 6 i 7 i en el gràfic 10.  

 

 

Profunditat (m)  Sigma Normal (Kpa)  Tau post pic (Kpa)  Tau pico (Kpa)  Desplaçament pico (mm)  
0,6 10 13,52 13,52 30 

0,6 repetit  10 14,24 14,43 20,13 
1 16,16 18,6 21,1 10,81 

1,5 25,55 26,64 27,5 12 
2 34,44 35,7 39,9 15,41 

 

Taula 6. Taula resum dels valors de la tau pic i post pic del sòl sec. 
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Profunditat (m)  Sigma Normal (Kpa)  Angle fricció post 
pic 

Angle fricció pic  (º) 

0,6 10 53,52 53,52 
0,6 repetit  10 55 55,3 

1 16,16 50 52,56 
1,5 25,55 46,2 47,12 
2 34,44 41,7 49,16 

 

Taula 7. Taula resum dels valors de l’angle de fricció del sòl sec. 

 
Gràfic 10. Sòl sec, relació entre Sigma normal-angle de fricció 

 

A continuació es representa la relació de la sigma normal amb la tau pic i residual. 
D’aquesta relació s’obtindran les línies de tendència amb les equacions presentades 
en el gràfic 11 i 12, per mitjà de les quals s’obtindrà una extrapolació taula 8 i 9, per tal 
d’obtenir la cohesió i l’angle de fricció en cas de la resistència pic, i l’angle de fricció 
sense cohesió per a la resistència pic i post pic. 
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Gràfic 11. Sòl sec, Relació Sigma Normal i Tau (amb cohesió) 

 
 

Extrapolació    
Post pic   Pic  

x y x y 

5 9,1933 5 8,8653 

0 4,7838 0 3,7983 
 

Taula 8. Sòl sec, extrapolació 

 

Gràfic 12. Sòl sec, Relació Sigma Normal i Tau ( sense cohesió) 

y = 0,8819x + 4,7838y = 1,0134x + 3,7983
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Extrapolació    
Post pic   Pic  

x y x y 

5 5,409 5 5,861 

0 0 0 0 
 

Taula 9. Sòl sec, extrapolació. 

Utilitzant la teoria de MOHR COULOMB explicada en l’apartat 2.1 s’obté que la 
mostra seca  té: 

Cas de resistència pic:   

Amb cohesió c= 3,7983kPa i un angle de fricció de 45,38 graus  

Sense cohesió  c= 0 kPa  i un angle de fricció de 49,53 graus 

Cas de resistència post-pic 

Sense cohesió c= 0 kPa i un angle de fricció de 47,25 graus 
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3.3.c.1 Assaig 2: sòl saturat  
 

Els resultats de l’assaig obtinguts s’observen en els gràfics 13 i 14: 

Gràfic 13. Sòl saturat, Carga horitzontal (kPa)-Desp.horitzontal (mm) 

 

Gràfic 14. Sòl saturat, conjunt desplaçament verticals (mm) 
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Els valors obtinguts es resumeixen en la taula 10 i en el gràfic 15.  

 

 

 

 

Taula 10. Resum valors de tau pic i angle de fricció obtinguts pel sòl saturat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es repeteix el procediment per obtenir el valor de l’angle de fricció i la cohesió, però 
aquest cop sense una resistència post pic diferenciada. Gràfic 16 i taula 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profunditat  Tensió Normal  
(kPa) 

Tau pico  
(kPa) 

Angle fricció pic  (º) 

0,6 10 12,4 51 

1 16,16 18,48 47,96 

1,5 25,55 25,61 45,06 

2 34,44 32,88 43,67 
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Gràfic 15.  Sòl saturat, relació entre Sigma normal-angle de fricció. 

Gràfic 16. Sòl saturat, relació entre Relació Sigma Normal i Tau 
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Taula 11. Sòl saturat, extrapolació. 

 

 

Per tan, la mostra saturada té: 

 
Amb cohesió  c= 4.3kPa i un angle de fricció de 39,78 graus 

Sense cohesió c= 0kPa i un angle de fricció de 45 graus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrapolació  
x y 

0 4,3048 
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3.3.c.1 Assaig 3: sòl semi saturat  
 

Els resultats de l’assaig obtinguts s’observen en els gràfics 17 i 18:  

Gràfic 17.Sòl semi saturat, Carga hortizontal (kPa)-Desp.horitzontal (mm) 

 

Gràfic 18.Sòl semi-saturat, conjunt desplaçaments verticals (mm). 
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Per a l’obtenció de la tau pic en el cas de 2 metres de profunditat, és a dir de 34,44 
kPa, s’ha fet mitjançant la línia de tendència que donava l’error més petit. 
Posteriorment s’ha obtingut el valor que resultava segons l’equació de la línia de 
tendència pel desplaçament horitzontal major de l’assaig realitzat i s’ha calculat la 
diferencia amb el resultat del assaig. Finalment el valor a 30 mm de desplaçament 
horitzontal s’ha obtingut amb l’equació de la línia de tendència i restant la diferencia 
abans calculada. El resultat és estimat, però tot i així té bastant credibilitat. Taula 12 i 
gràfic 19.  

 

Taula 12. Resum valors de tau pic i angle de fricció obtinguts pel sòl semi saturat. 

 

 

El procediment per obtenir l’angle de fricció i la cohesió és el mateix que per la mostra 
saturada. Gràfic 20 i taula 13. 

 

Profunditat  Tensió Normal  (kPa) Tau pic (kPa)  Angle fricció pic  (º) 
0,6 10 13 52,43 
1 16,16 20,04 50,26 

1,5 25,55 - - 

2 34,44 34 44,63 
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Gràfic 19.Sòl semisaturat, relació entre Sigma normal-angle de fricció 
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Taula 13. Sòl semi saturat, extrapolació. 

Per tan, la mostra semi saturada  té: 
 

Amb cohesió  c= 6,9 kPa i un angle de fricció de 35,27  graus  

Sense cohesió c= 0 kPa i un angle de fricció de  44,33 graus 

 

En la següent taula 14 es resumeixen els valors obtinguts i arrodonits de cada assaig. I 
la seva representació en els gràfics 21 i 22:  

 
Mostra 
seca  

(postpic) 

Mostra 
seca (pic 
sense c) 

Mostra 
seca (pic 
amb c) 

Mostra 
Saturada 
(sense c) 

Mostra 
Saturada 
(amb c) 

Mostra 
Semi 

saturada 
(sense c) 

Mostra 
Semi 

saturada 
(amb c) 

Cohesió  
(kPa) 0 0 4 0 4 0 7 

Angle de 
fricció (º) 47 50 45 45 40 44 35 

Taula 14. Taula resum de tots els valors obtinguts pels tres tipus de mostra , seca , semi 
saturada i saturada. 

 

Extrapolació  
x y 
0 6,9 

y = 0,9772x y = 0,7073x + 6,9079
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Gràfic 20.Sòl semisaturat, Relació Sigma Normal i Tau 
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Es pot observar en el gràfic anterior, que existeix una gran similitud en els resultats 
obtinguts de la tensió tangencial o tau, per la mostra saturada i la mostra semi 
saturada. Això es degut a la baixa succió que té el material, per tan només es veu 
afectada l’aigua dels macro pors de la mostra i aquest fet fa que la variació sigui petita 
en la resistència post pic. Com es pot observar en la corba de retenció obtinguda en la 
tesina del Isaac 2012, la succió es de 20 kPa per a un grau de saturació del 50 %, 
gràfic 23. 
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Gràfic 22. Representació dels punts en Mohr -Coulomb pels tres tipus de grau de saturació:sec, 
saturat i semi saturat 

Gràfic 23.Corba de retenció del sòl estudiat. Per un grau de saturació de 0,5 la succió és 
de 20 kPa. Extreta de la tesina de I.Madrid (2012). 
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4. CÀLCUL D’ESTABILITAT  
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Per a la realització dels càlculs d’estabilitat s’utilitzarà el programa Matlab. La raó de l’ 
utilització d’aquest programa informàtic és degut a l’agilització dels càlculs amb la 
variació dels diferents paràmetres de la geometria del talús o de les propietats del 
material, ja siguin angle de fricció, cohesió, pressió d’aigua, etc. El codi del programa 
utilitzat, s’observa en les taules 19,20 i 21 de les pàgines 74 i 75 en l’apartat 7 
d’annexos. 

El mètode utilitzat és el que s’explica en l’apartat 2.2 de Mecànica de sòls, el del talús 
indefinit de la pàgina 31. Les formules utilitzades en la programació per aquest mètode 
es poden observar en el subapartat pertinent del 2.2 en la pàgina 31.  

 

El talús que s’analitza té un pendent entre 30 a 55 graus i les profunditats de les 
ruptures són les mateixes que s’han analitzat en el tall directe és a dir 0.6, 1,1.5 i 2 
metres, 10kPa, 16,16 kPa, 25,55 kPa i 34,44 kPa respectivament. La pressió d’aigua 
varia segons la profunditat de la ruptura i si s’analitza en sec, saturat o semi saturat. 
Els valors obtinguts del Factor de Seguretat són estables si són iguals o superiors a 1 
o inestables si són inferiors a la unitat.   

Pel cas de el talús sec es calcula mitjançant:  � =  
�����∗�∗��� �∗��� ��∗��� �

��∗�∗��� �∗��� �
,                               

on ϒd = 17kN/m3 

Pel cas del talús saturat es calcula mitjançant: � =  
�������� �!�∗�∗��� �∗��� ��∗��� �

����∗�∗��� �∗��� �
,   

on ϒsat = 20 kN/m3                                                  

Pel cas del semi saturat es calcula mitjançant:  � =  
����"∗�∗��� �∗��� ��∗��� �

�"∗�∗��� �∗��� �
,               

on ϒh= 18,5 kN/m3 

 

Es realitza un anàlisis de sensibilitat, segons els diferents valors del pendent, angles 
de fricció i cohesió obtinguts, per a cada profunditat de la ruptura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

4.1 Resultats obtinguts del FS 
 

Per a la mostra seca  els resultats obtinguts es poden veure en els gràfics 24, 25 i 26:  
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Gràfic 24. Factor de Seguretat pel talús sec sense cohesió. 

Gràfic 25. Factor de Seguretat del talús sec amb cohesió de 4kPa i angle de fricció de 45º. 
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Com es pot observar en els gràfics (24,25 i 26) el factor de seguretat disminueix amb 
la profunditat i amb l’augment del pendent.  

En cas del talús sense cohesió els resultats són els que s’esperaven, degut que en la 
resistència post pic, el factor de seguretat és menor que en la resistència pic. Del 
gràfic (25), on es pot veure la variació del factor de seguretat segons el pendent, es 
comprova que les variacions són més accentuades amb els canvis de pendents 
“suaus” (30 graus) a pendents més “elevats” ( 40 graus). A més a més, aquesta 
disminució més ràpida també succeeix en els primers metres  de profunditat de 
ruptura, gràfic (26).  

Es pot afirmar que el factor de seguretat tendeix a estabilitzar-se entorn a un valor a 
major profunditat de ruptura. Degut que a profunditats elevades, la cohesió és 
menyspreable, per aquest motiu el factor de seguretat tendeix al quocient de la tangent 
de l’angle de fricció entre la tangent de la pendent. Aquest resultat es pot observar en 
la taula 15. 

Pendent  FS 
30 1,732 

35 1,428 

40 1,191 

45 1 

50 0,839 

55 0,7 

 

Taula 15.FS estabilitzats pel talús sec. 
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Gràfic 26.Factor de seguretat (profunditat) del talús sec amb cohesió de 4 kPa i angle de fricció 45 º 
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En la taula 22 del annexos de la pàgina 75 s’observen els factors de seguretat 
obtinguts per cada profunditat, angles de fricció i pendents analitzats pel cas del talús 
sec.  

Es comprova que el talús és inestable  pels següents casos:  

Amb cohesió 4 kPa, angle de fricció 45 graus ,pendent  55 graus i una tensió normal 
de 34,44 kPa ( 2 metres de profunditat ) el talús és inestable amb un FS de 0,951. 

En cas de la resistència post pic, és a dir sense cohesió , angle de fricció 47 graus i 
pendent de 50 graus per totes les profunditats de ruptura analitzades, s’obté un FS de 
0,9. Per tan, pendents superiors també seran inestables, com és el cas de pendent de 
55 que dona un FS de 0,751. 

En cas de la resistència pic sense cohesió, és a dir amb un angle de fricció de 50 
graus, el límit de l’estabilitat es situa quan el pendent és igual que l’angle de fricció, el 
qual resulta un FS de 1. 

Si es tenen en compte els factors de seguretat estabilitzats calculats a la taula (15), i 
tenint en compte que la profunditat de ruptura en pocs llocs supera els 2 metres de 
profunditat, es conclou que el talús seria estable, tot i així amb un factor de seguretat 
proper a 1, o fins i tot inferior en el cas més desfavorable, és a dir amb un pendent de 
55 graus.  
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Per a la mostra saturada  els resultats obtinguts s’observen en els gràfics 27,28 i 29:  

 

 

Gràfic 27. Factor de Seguretat pel talús saturat sense cohesió. 

 

Gràfic 28. Factor de seguretat (pendent) del talús saturat amb cohesió de 4 kPa i angle de 
fricció de 40º. 
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Gràfic 29. Factor de seguretat (profunditat)del talús saturat amb cohesió de 4 kPa i angle de 
fricció 40º 

 

Com es pot observar en els gràfics 27,28,29 el factor de seguretat disminueix també 
en el cas del talús submergit amb la profunditat i amb l’augment del pendent.  

Del gràfic 27, es pot veure que si el talús no té cohesió l’efecte de la pressió d’aigua en 
el terreny, pel cas de l’angle de fricció obtingut dels resultats de l’assaig de tall (45), 
aquest seria inestable des del pendent més baix al més elevat. Del gràfic 28, s’extreu 
que quan el talús té cohesió, per a variacions de la pendent entre 30 graus a 45 el 
Factor de Seguretat presenta grans variacions, per contra a pendents majors aquest 
tendeix a estabilitzar-se entorn a un valor.  Del gràfic 29,  es comprova que amb 
profunditats baixes ( de 0,6 a 1,5 metres), el Factor de Seguretat presenta major 
variació, per contra a major pendent les diferencies disminueixen.  

En general es pot observar, que en el cas que es saturi el talús, aquest arriba a l’ 
inestabilitat en gairebé tots els punts analitzats, amb l’excepció dels següents casos: 

A 0,6 metres és estable a tots els valors de pendents analitzats.  

A 1 metre  és estable per a pendents de 35 graus o inferiors. 

A 1,5 metres és estable per a pendents de 30 graus o inferiors. 
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Es pot afirmar que el factor de seguretat tendeix a a estabilitzar-se entorn a un valor a 
major profunditat de ruptura. Degut que a profunditats elevades, la cohesió és 
menyspreable, per aquest motiu el factor de seguretat tendeix al quocient de la tangent 
de l’angle de fricció entre la tangent de la pendent multiplicat per el quocient del pes 
submergit entre el saturat. Aquest resultat es pot observar en la taula 16. 

Pendent  FS 
30 0,726 
35 0,599 
40 0,5 
45 0,419 
50 0,352 
55 0,293 

 

Taula 16. FS estabilitzats pel talús saturat. 

Si el talús està saturat, el factor de seguretat és més petit que amb el talús sec, com 
era previsible degut a l’existència de la pressió d’aigua en el terreny. Com es pot 
observar en la taula 16, on els factors de seguretat estabilitzats són molt més inferiors 
que el cas sec de la taula 15 de la pàgina 61. 

A la taula 23  dels annexos de la pàgina 77  s’observen els resultats obtinguts del 
factor de seguretat amb els diferents paràmetres analitzats.  
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Per a la mostra semi saturada  els resultats depèn de la forma que es calculi. 

Els resultats obtinguts pels paràmetres de la  taula 17, s’observen en els gràfics 30,31 i 
32.  

Taula 17. Paràmetres del càlcul de factor de seguretat  pel talús semi saturat 

 

 

 

Gràfic 30. Factor de Seguretat pel talús semi saturat sense cohesió. 

 

 

Gràfic 31. Factor de seguretat (pendent) del talús semi saturat amb cohesió de 7 kPa i angle de 
fricció de 35º 
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Gràfic 32. Factor de seguretat (profunditat) del talús semi saturat amb cohesió de 7 kPa i angle 
de fricció 35º 

 

Es pot observar altre vegada dels gràfics 30,31 i 32 que el Factor de Seguretat també 
varia amb el pendent i la profunditat. També que les variacions són més accentuades 
amb pendents baixos i profunditats baixes, gràfics 31 i 32.  S’observa que els resultats 
obtinguts del Factor de Seguretat per aquest cas del semi saturat, són una mica més 
elevats que el talús sec a profunditat baixa de 0,6 metres. La resta de casos, el resultat 
és coherent, ja que l’efecte de la pressió d’aigua queda reflectit amb el pes específic 
humit  el qual és major i fa disminuir el factor de seguretat.  

Altre vegada el factor de seguretat a major profunditat com s’observa en el gràfic 32 
tendeix estabilitzar-se entorn a un valor. Es coneix que a major profunditat la cohesió 
és menyspreable en el resultat del Factor de Seguretat. Per aquest motiu es calcula el 
FS com el quocient de l’angle de fricció entre la pendent. A la taula 18 es resumeixen 
els valors del Factor de Seguretat estabilitzats obtinguts:  

 

Pendent  FS 
30 1,212 
35 1 
40 0,834 
45 0,7 
50 0,587 
55 0,49 

Taula 18.FS estabilitzats pel talús semi saturat. 
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Per tan dels resultats del factor de seguretat de la taula 24 dels annexos de la pàgina 
79 , s’observa que el talús semi saturat és inestable per a :  

 

Quan no té cohesió, amb un angle de fricció de 45 graus i un pendent entre 50 i 55 
graus, el talús és inestable.  

Quan té cohesió, amb un angle de fricció de 35 graus, es produeix la inestabilitat a 
profunditats de 2 metres i superiors quan el pendent supera els 50 graus. A major 
profunditat s’arriba a la inestabilitat amb menor pendent, ja que a part de l’observació 
de la taula 18, amb 3,5 metres de profunditat i  un pendent de 45 graus el talús és 
inestable.  
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5. CONCLUSIONS I POSSIBLES VIES 
D’INVESTIGACIÓ 
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Les conclusions que es poden extreure d’aquest treball es centren sobretot en 
l’estabilitat del talús. Primerament cal observar els resultats obtinguts al laboratori amb 
l’assaig de tall directe, amb els tres graus de saturació analitzats. En els gràfics 21 i 22 
de la pàgina 56 i 57 el sòl presenta un major resistència de tall amb un grau de 
saturació de 0 ( mostra seca). Per contra quan es satura, grau de saturació 1, la 
resistència de tall disminueix. En la mostra semi saturada intervé la succió, la qual és 
relativament baixa, de 20kPa, pel grau saturació (0,5).Això fa que la resistència de tall 
no sigui major que en el cas de la mostra saturada, com seria lògic.  

El barranc del Rebaixader com s’ha explicat presenta inestabilitats de vessant, les 
quals es poden comprovar “in situ”. Aquests moviments i en concret els debris flow, no 
succeeixen de forma diària, cal l’existència d’unes certes condicions. Per tal de trobar 
les condicions del inici del moviment, és a dir del trencament del sòl, s’ha utilitzat el 
mètode de l’equilibri límit de talús indefinit, per tal de verificar les observacions de 
camp, els resultats s’observen en les taules 22,23 i 24 dels annexos. Els resultats 
indiquen que el talús és estable si està sec o semi saturat. Tot i així es poden produir 
inestabilitats en el talús sec, si el pendent és de 55 graus i una profunditat de ruptura 
de 2 metres, perquè el factor de seguretat és de 0,951. De la mateixa forma, si el talús 
està semi saturat també s’arriba a la inestabilitat per profunditats majors o iguals a 2 
metres i pendents elevats ( >50º). Els resultats per el talús saturat, són coherents amb 
la realitat, degut que quan es produeixen precipitacions o és època de desgel, es quan 
es produeixen els moviments d’inestabilitat de vessant. Gairebé en tots els casos 
analitzats pel talús saturat s’arriba a la inestabilitat, amb excepció de la profunditat de 
ruptura més baixa, i per a pendents suaus inferiors a 35 graus per a 1 metre i a 30 
graus per a 1,5 metres de profunditat.  

Es comprova que en augmentar el pendent del talús aquest presenta major 
inestabilitat, tot i així depèn de la profunditat de la ruptura i les condicions hidràuliques 
en el que es troba. Cal dir que els resultats a major profunditat són teòrics degut que 
en la realitat , en augmentar la profunditat també s’augmenta la cohesió. Tot i així els 
resultats són coherents pel rang de profunditats on es produeixen les ruptures “in-situ”, 
el qual està comprès entre 0,6 a 2 metres. A més a més cal mencionar l’efecte de les 
arrels i la possible cimentació del propi terreny,el qual farien augmentar la seguretat.   

Per tal de continuar aquest treball, en primer lloc caldria realitzar més assaigs de tall, 
per tal d’obtenir més quantitat d’informació i extreure  uns valors de la cohesió i angle 
de fricció més precisos que els obtinguts. Sempre caldria assumir la imprecisió en la 
medició de el desplaçament vertical i la col·locació manual de les peses  per  tal de 
simular la tensió normal “in situ”. Segurament l’obtenció i el tractament d’aquestes 
dades, ja conformaria un treball sencer, degut al temps necessari per a realitzar cada 
assaig, el qual és de tres dies.  

Una altre possibilitat, seria en el mètode de càlcul de l’estabilitat del talús. El mètode 
del talús indefinit dona una visió estimada del factor de seguretat, degut que a part del 
pendent, no s’introdueix cap element més de la geometria del talús pel seu càlcul. 
Caldria fer un anàlisi en el qual s’introduís la topografia del barranc.  

Una tercera via d’investigació seria l’anàlisi de la caiguda de blocs que es produeixen 
en el barranc, mitjançant programes de càlcul com el Rockfall. 
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En la taula 19 i 20,21 es pot observar el codi utilitzat en Matlab, per tal de calcular 
l’estabilitat de talús pel mètode de talús indefinit:  

 

clc  
clear all   
d=input( 'profunditat de la ruptura= ' );  
c=input ( 'cohesio= ' );  
g=17;  
af=input ( 'angle friccio= ' );  
i=input( 'pendent en graus= ' );  
S=sin(i*(2*3.14/360));  
C=cos(i*(2*3.14/360));  
x=tan(af*(2*3.14/360));  
tte=g*d*(S*C);  
Rtd=c+(g*d*C*C)*x;  
FS = Rtd/tte;  
if  FS<0;  
    FS=0;  
end  
fprintf( 'El valor del factor de seguretat del talús és%5.3f ' ,FS)  
if  FS >= 1;  
   disp( 'talús estable' )  
else  FS < 1;   
    disp ( 'taluús inestable' )  
end  
 

Taula 19. Codi Matlab talús sec. 

clc  
clear all   
d=input( 'profunditat de la ruptura= ' );  
c=input ( 'cohesio= ' );  
g=20;  
af=input ( 'angle friccio= ' );  
i=input( 'pendent en graus= ' );  
S=sin(i*(2*3.14/360));  
C=cos(i*(2*3.14/360));  
x=tan(af*(2*3.14/360));  
tte=g*d*(S*C);  
Rtd=c+((g-10)*d*C*C)*x;  
FS = Rtd/tte;  
if  FS<0;  
    FS=0;  
end  
fprintf( 'El valor del factor de seguretat del talús és%5.3f ' ,FS)  
if  FS >= 1;  
   disp( 'talús estable' )  
else  FS < 1;   
    disp ( 'taluús inestable' )  
end  
 

Taula 20. Codi Matlab talús saturat o submergit. 
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Els resultats del Factor de seguretat pel talús sec s’observen a la taula 22:  

Profunditat ruptura  (m) Cohesió (kPa)  Pendent (º)  Angle fricció  (º) FS 
0,6 0 30 50 2,064 
0,6 0 35 50 1,702 

0,6 0 40 50 1,42 
0,6 0 45 50 1,192 
0,6 0 50 50 1 

0,6 0 55 50 0,835 
0,6 4 30 45 2,638 
0,6 4 35 45 2,263 

0,6 4 40 45 1,988 
0,6 4 45 45 1,784 
0,6 4 50 45 1,635 

0,6 4 55 45 1,535 
0,6 0 30 47 1,857 
0,6 0 35 47 1,531 

0,6 0 40 47 1,278 
0,6 0 45 47 1,072 
0,6 0 50 47 0,9 

0,6 0 55 47 0,751 
1 0 30 50 2,064 
1 0 35 50 1,702 

clc  
clear all   
d=input( 'profunditat de la ruptura= ' );  
c=input ( 'cohesio= ' );  
g=18.5;  
af=input ( 'angle friccio= ' );  
i=input( 'pendent en graus= ' );  
S=sin(i*(2*3.14/360));  
C=cos(i*(2*3.14/360));  
x=tan(af*(2*3.14/360));  
tte=g*d*(S*C);  
Rtd=c+(g*d*C*C)*x;  
FS = Rtd/tte;  
if  FS<0;  
    FS=0;  
end  
fprintf( 'El valor del factor de seguretat del talús és%5.3f ' ,FS)  
if  FS >= 1;  
   disp( 'talús estable' )  
else  FS < 1;   
    disp ( 'taluús inestable' )  
end  
 

Taula 21.Codi Matlab talús semi saturat psi=0 
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1 0 40 50 1,42 
1 0 45 50 1,192 

1 0 50 50 1 
1 0 55 50 0,835 
1 4 30 45 2,275 

1 4 35 45 1,929 
1 4 40 45 1,67 
1 4 45 45 1,471 

1 4 50 45 1,317 
1 4 55 45 1,201 
1 0 30 47 1,857 

1 0 35 47 1,531 
1 0 40 47 1,278 
1 0 45 47 1,072 

1 0 50 47 0,9 
1 0 55 47 0,751 

1,5 0 30 50 2.064 

1,5 0 35 50 1,702 
1,5 0 40 50 1,42 
1,5 0 45 50 1,192 

1,5 0 50 50 1 
1,5 0 55 50 0,835 
1,5 4 30 45 2,094 

1,5 4 35 45 1,762 
1,5 4 40 45 1,51 
1,5 4 45 45 1,314 

1,5 4 50 45 1,158 
1,5 4 55 45 1,034 
1,5 0 30 47 1,857 

1,5 0 35 47 1,531 
1,5 0 40 47 1,278 
1,5 0 45 47 1,072 

1,5 0 50 47 0,9 
1,5 0 55 47 0,751 
2 0 30 50 2,064 

2 0 35 50 1,702 
2 0 40 50 1,42 
2 0 45 50 1,192 

2 0 50 50 1 
2 0 55 50 0,835 
2 4 30 45 2,004 

2 4 35 45 1,678 
2 4 40 45 1,431 
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2 4 45 45 1,235 
2 4 50 45 1,078 

2 4 55 45 0,951 
2 0 30 47 1,857 
2 0 35 47 1,531 

2 0 40 47 1,278 
2 0 45 47 1,072 
2 0 50 47 0,9 

2 0 55 47 0,751 
2,5 4 30 45 1,949 
2,5 4 35 45 1,628 

2,5 4 40 45 1,383 
2,5 4 45 45 1,188 
2,5 4 50 45 1,03 

2,5 4 55 45 0,901 
3 4 30 45 1,913 
3 4 35 45 1,595 

3 4 40 45 1,351 
3 4 45 45 1,157 
3 4 50 45 0,998 

3 4 55 45 0,867 
3,5 4 30 45 1,887 
3,5 4 35 45 1,571 

3,5 4 40 45 1,328 
3,5 4 45 45 1,134 
3,5 4 50 45 0,976 

3,5 4 55 45 0,843 
Taula 22. Valors del FS pel talús sec. 

 

Els resultats del Factor de seguretat pel talús submergit (saturat) s’observen a la taula 
23:  

Profunditat de ruptura (m) Cohesió (kPa) Pendent (º) Angle fricció (º) FS 

0.6 0 30 45 0,866 

0,6 0 35 45 0,714 

0,6 0 40 45 0,596 

0,6 0 45 45 0,5 

0,6 0 50 45 0,42 

0,6 0 55 45 0,35 

0,6 4 30 40 1,497 

0,6 4 35 40 1,309 

0,6 4 40 40 1,177 

0,6 4 45 40 1,086 
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0,6 4 50 40 1,029 

0,6 4 55 40 1,003 

1 0 30 45 0,866 

1 0 35 45 0,714 

1 0 40 45 0,596 

1 0 45 45 0,5 

1 0 50 45 0,42 

1 0 55 45 0,35 

1 4 30 40 1,189 

1 4 35 40 1,025 

1 4 40 40 0,906 

1 4 45 40 0,82 

1 4 50 40 0,758 

1 4 55 40 0,719 

1,5 0 30 45 0,866 

1,5 0 35 45 0,714 

1,5 0 40 45 0,596 

1,5 0 45 45 0,5 

1,5 0 50 45 0,42 

1,5 0 55 45 0,35 

1,5 4 30 40 1,035 

1,5 4 35 40 0,883 

1,5 4 40 40 0,771 

1,5 4 45 40 0,686 

1,5 4 50 40 0,623 

1,5 4 55 40 0,578 

2 0 30 45 0,866 

2 0 35 45 0,714 

2 0 40 45 0,596 

2 0 45 45 0,5 

2 0 50 45 0,42 

2 0 55 45 0,35 

2 4 30 40 0,958 

2 4 35 40 0,812 

2 4 40 40 0,703 

2 4 45 40 0,62 

2 4 50 40 0,555 

2 4 55 40 0,507 

2,5 4 30 40 0,911 

2,5 4 35 40 0,769 

2,5 4 40 40 0,662 

2,5 4 45 40 0,58 

2,5 4 50 40 0,515 
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2,5 4 55 40 0,464 

3 4 30 40 0,881 

3 4 35 40 0,741 

3 4 40 40 0,635 

3 4 45 40 0,553 

3 4 50 40 0,487 

3 4 55 40 0,436 

3,5 4 30 40 0,859 

3,5 4 35 40 0,721 

3,5 4 40 40 0,616 

3,5 4 45 40 0,534 

3,5 4 50 40 0,468 

3,5 4 55 40 0,415 

Taula 23.Valors del FS pel talús submergit. 

 

Els resultats del Factor de seguretat pel talús semi saturat  s’observen a la taula 24:  

Profunditat de la ruptura (m) Cohesió (kPa) Pendent (º) Angle fricció (º) FS 

0.6 0 30 45 1,732 

0,6 0 35 45 1,428 

0,6 0 40 45 1,192 

0,6 0 45 45 1 

0,6 0 50 45 0,839 

0,6 0 55 45 0,7 

0,6 7 30 35 2,67 

0,6 7 35 35 2,343 

0,6 7 40 35 2,115 

0,6 7 45 35 1,962 

0,6 7 50 35 1,868 

0,6 7 55 35 1,832 

1 0 30 45 1,732 

1 0 35 45 1,428 

1 0 40 45 1,192 

1 0 45 45 1 

1 0 50 45 0,839 

1 0 55 45 0,7 

1 7 30 35 2,087 

1 7 35 35 1,806 

1 7 40 35 1,603 

1 7 45 35 1,457 

1 7 50 35 1,356 

1 7 55 35 1,296 

1,5 0 30 45 1,732 
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1,5 0 35 45 1,428 

1,5 0 40 45 1,192 

1,5 0 45 45 1 

1,5 0 50 45 0,839 

1,5 0 55 45 0,7 

1,5 7 30 35 1,795 

1,5 7 35 35 1,537 

1,5 7 40 35 1,347 

1,5 7 45 35 1,205 

1,5 7 50 35 1,1 

1,5 7 55 35 1,027 

2 0 30 45 1,732 

2 0 35 45 1,428 

2 0 40 45 1,192 

2 0 45 45 1 

2 0 50 45 0,839 

2 0 55 45 0,7 

2 7 30 35 1,65 

2 7 35 35 1,403 

2 7 40 35 1,219 

2 7 45 35 1,079 

2 7 50 35 0,972 

2 7 55 35 0,893 

2,5 7 30 35 1,562 

2,5 7 35 35 1,322 

2,5 7 40 35 1,142 

2,5 7 45 35 1,003 

2,5 7 50 35 0,895 

2,5 7 55 35 0,812 

3 7 30 35 1,504 

3 7 35 35 1,269 

3 7 40 35 1,091 

3 7 45 35 0,953 

3 7 50 35 0,844 

3 7 55 35 0,759 

3,5 7 30 35 1,462 

3,5 7 35 35 1,23 

3,5 7 40 35 1,054 

3,5 7 45 35 0,917 

3,5 7 50 35 0,807 

3,5 7 55 35 0,72 

 

Taula 24.Valors del FS pel talús semi saturat. 
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