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Capítol 6 - Conclusions 
 
 
Amb les dades del laboratori es poden establir les següents conclusions: 
  
• La granulometria per garbellat i la sedimentació indiquen que el material és un llim 

argilós (12% d’argila). Amb la relació de Skempton (1985) s’ha trobat un valor del 
angle de fregament residual sense que el resultat (entorn als 30º) encaixi gaire amb 
la resta de resultats de laboratori. No es pot confiar només en aquesta relació per 
trobar la resistència residual de sòl, sobretot si ha donat un percentatge de fins tan 
baix amb el que estem en un extrem de l’abast de la relació.Com la resta d’assaigs, 
la granulometria també depèn de les condicions de l’assaig, i en particular de la 
preparació prèvia de la mostra. Caldria haver utilitzat un dissolvent per a disgregar 
les agrupacions de partícules que no s’han separat en l’assaig de sedimentació i que 
han fet que el nombre de fins sigui baix. 

 
• L’assaig de tall directe ha donat resultats de resistència de tall proporcionalment alts 

en els primers estats de càrrega. Com s’ha realitzat un assaig multicàrrega i a més 
fent tot el cicle de desplaçament i trencament, en els posteriors estats de càrrega 
s’està en condicions més residuals que en l’inicial. Els angles de fregament calculats 
varien doncs entre 17º i 20º. Els resultats indiquen que no és desitjable fer l’assaig 
per a totes les càrregues amb la mateixa mostra, ja que a cada càrrega la superfície 
de trencada es mou uns mil·límetres i no es controla el tipus de trencament que es 
produeix. Sobretot si es busca un valor residual imposant un trencament desplaçant 
la mostra en un cicle en un sentit i l’altre. 

 
• L’assaig anular dóna resultats que s’ajusten millor a un model de ruptura en 

condicions residuals. Els angles de fregament residual  estan entorn als 15º. 
 
Durant el càlcul, observant els canvis produïts per la variació dels diferents factors que 
intervenen s’han extret les següents conclusions. 
 
• Feta amb criteri i no a l’atzar, la reducció de la precisió amb que es defineix la 

geometria no influeix en el càlcul del factor de seguretat amb el mètode de 
l’equilibri límit. Es tracta d’escollir els punts que pugin representar canvis 
importants en el relleu. 

 
• Aquestes dades mostren que els canvis en la forma o posició de la superfície de 

trencament comporten canvis en el Factor de Seguretat que són poc importants 
comparats amb els de les propietats mecàniques del sòl o amb la posició el nivell 
freàtic. Encara que no modifiqui gaire el Factor de Seguretat, la forma de la 
superfície de trencament ha de representar el tipus de trencada, per entendre bé el 
moviment i les possibles conseqüències d’un eventual esllavissament. És més 
important tenir una bona informació del terreny per saber el tipus de trencament i la 
zona per on pot passar la trencada. Canvis de pocs metres de longitud o profunditat 
són menys determinants que triar un mode de trencada irreal.  

 
• Emprant el mètode de l’equilibri límit, la influència relativa de l’angle de fregament 

en el factor de seguretat disminueix amb l’augment del nivell freàtic degut a que la 
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pressió de pors disminueix les tensions verticals efectives. La cohesió manté el 
mateix pes independentment del nivell freàtic. A més la cohesió té especial 
importància en esllavissaments poc profunds, ja que les tensions verticals són 
menors cosa que resta importància el terme friccional de les forces resistents. A la 
pràctica però, és molt difícil establir si existeix o no certa cohesió a la superfície de 
trencament o de quin ordre pot ser, pel que en molts casos es inevitable considerar-
la nul·la 

 
• Tenir en compte la menor resistència del material de les zones de distensió que es 

creen a les parts superiors dels moviments translacionals en la definició de les 
propietats mecàniques és només decisiu en moviments curts, i amb materials més 
resistents on la reducció de les propietats pot ser més important.  

 
• Amb el tipus de vessants tractats, la excavació del peu dels vessants per l’acció 

erosiva dels cursos fluvials en crescuda només és decisiu si pot produir 
esllavissaments locals a la zona del peu del vessant que pugin provocar pèrdues de 
material significativament més grans que les de l’erosió en sí. 

 
• És important conèixer les diferents part de l’esllavissament i quin comportament 

tenen en cas de reactivació: quines es reactiven abans o si existeix un moviment 
conjunt. No es suficient per avaluar l’estabilitat d’un vessant generar una superfície 
global i calcular-ne el factor de seguretat. El mètode utilitzat per al càlcul no permet 
conèixer més enllà que un factor de seguretat. En les zones de contacte de dues parts 
no podem saber doncs quines tensions es desenvolupen o fins a quin punt el 
moviment d’un provoca el de l’altre. 

 
Resumint i intentant generalitzar els resultats de tots els vessants s’han trobat les 
següents conclusions 
 
• Els 7 vessants tractats, un total de 12 moviments diferents es poden classificar en 

dos tipus:  
 

- Vessants amb material tipus roca de pendents al voltant de 25º on l’angle de 
fregament és elevat (30-40º) i l’esllavissament és més profund i sovint de tipus 
rotacional. Per aquest tipus de moviments solen caldre posicions de nivell freàtic 
poc profundes que són difícilment assolibles donat que la fracturació de la roca 
ajuda al drenatge. Les reactivacions solen anar associades a èpoques de pluges 
extraordinàries sovint combinades amb erosió del peu del vessant.  

 
- Vessants de pendents febles (10-15º) en sòls de propietats mecàniques pobres 

(lutites, flysch..) on el angle de fregament és baix (10-20º) i els esllavissaments 
són translacionals i superficials. La reactivació es produeix amb posicions del 
nivell freàtic força superficials però que donada la poca profunditat dels 
esllavissaments, sovint només representa la meitat de la seu espessor. Alguns 
moviments van patir moviments tipus colada i actualment pateixen reactivacions 
periòdiques com a moviment translacional lliscant per una superfície de 
trencament determinada. 

 
• És difícil establir una relació entre una certa característica del vessant i les 

possibilitats o facilitat per reactivar-se. Podem trobar un valor aproximat de la 
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profunditat del nivell freàtic necessari per reactivar-se, però sense cap dada de la 
posició real o l’evolució d’aquest nivell freàtic no es pot preveure la tendència a la 
reactivació. No s’ha trobat doncs cap forma d’avaluar la “reactivabilitat” dels 
vessants ni per tant com relacionar-la amb les escasses freqüències de reactivació 
extretes de l’anàlisi dendrocronològiques. 

 
• Cada vessant té unes característiques particulars (trencaments locals, geometries o 

sistemes de drenatge) que fan poc generalitzable un cas particular. 
 
Finalment es proposen possibles futures línies d’actuació i recerca: 
 
• En primer lloc es poden millorar alguns aspectes del treball de laboratori que 

podrien donar resultats més fiables de la resistència residual 
 

- Realitzar un assaig de sedimentació havent dissolt millor la mostra del sòl en un 
agent dispersant que disgregués les possibles agrupacions de partícules que 
s’intueix que han reduït el % de fins del resultat 

 
- Utilitzar mostres diferents per a cada càrrega a l’assaig de tall anular, mantenint 

la trencada en els dos sentits del moviment, per obtenir condicions realment 
residuals però en una superfície de trencada clara. 

 
• La principal dificultat per dur a terme el càlcul i poder resumir i treure conclusions 

dels diferents esllavissaments ha estat la falta de dades. No es coneixien les 
propietats mecàniques del material, ni es tenia cap informació del nivell freàtic, pel 
que seria interessant : 

 
- Realitzar més i millors assaigs de laboratori amb mostres dels diferents vessants, 

a ser possible intactes i de la zona de la trencada per una millor aproximació a la 
resistència al tall a la superfície de trencada 

 
- La obtenció de dades del nivell freàtic mitjançant la col·locació de piezòmetres 

al vessant. 
 

- Per a la interpretació de les dades, un estudi hidrogeològic que permetés 
conèixer quins canvis de la posició del nivell freàtic són possibles, i amb quines 
precipitacions o conèixer les permeabilitats (assaigs de bombeig). 

 
- Cercar un índex de “reactivabilitat” del vessant que combini l’augment del nivell 

freàtic necessari per al inestabilitat i la facilitat o probabilitat d’assolir-lo 
 

- Continuar amb la datació de reactivacions de moviments intentar trobar 
freqüències de reactivació dels vessants 

 
• En el càlcul es podria utilitzar un mètode, d’elements finits o similars, que permeti 

trobar les tensions entre les diferents parts de l’esllavissament i a les zones de 
distensió que es creen a la zona d’escarpament dels trencaments translacionals. 
Evidentment aquestes últimes millores només tenen sentit si es disposa de les 
suficients dades, per que si no el marge d’error i incertesa són massa grans com per 
utilitzar un model refinat. 


