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Capítol 3. Metodologia 
 
3.1. Treball de camp 
 
Es va dur a terme una primera visita de camp a la zona d’estudi (octubre 2004), en la 
que es va realitzar un primer reconeixement morfològic i estructural de la colada de 
terra de La Nou i on s’obtingueren també mostres dels materials d’interès en diversos 
emplaçaments, per sotmetre-les als assajos de laboratori necessaris per tal de realitzar-
ne una classificació i identificació. Les mostres es van agafar en tres punts de la colada 
de terra de La Nou (Figura 3.1). Una primera mostra es va recollir en la zona superior 
de la colada, a la cicatriu del moviment. Una segona mostra es va recollir en una zona 
de l’escarpament lateral del cos de la colada, on aflora el substrat llimo-argilós del 
Garumnià; es tracta de material intacte, és a dir, material que no ha estat remoldejat pel 
moviment. Finalment, es va recollir una tercera mostra de material del peu del 
moviment. Es varen anomenar La Nou 1, La Nou 2 i La Nou 3, respectivament. 

 

 
Figura 3.1: Esquema topografic de la colada de terra de La Nou amb la 

ubicació de les zones en les que es van agafar les mostres de sòl. 
 
Es va realitzar una segona visita durant el mes de març de 2005 per tal de poder 
determinar i completar amb major precisió la geometria de cada un dels tres moviments 
objectiu d’aquesta tesina. Per tal de poder determinar la profunditat aproximada de la 
superfície de trencament es va mesurar, en diverses seccions transversals dels 
moviments, l’alçada de les parets laterals així com l’amplada de la colada. També es 



 23

van efectuar mesures del pendent en diferents punts i al llarg de tot el moviment, per 
poder millorar el perfil longitudinal obtingut a partir del mapa topogràfic. 

 
3.2. Treball de laboratori. Caracterització geomecànica del sòl. 
 
El treball efectuat en el laboratori permet assajar els materials d’estudi i obtenir així els 
diferents paràmetres geotècnics identificatius necessaris per a realitzar els posteriors 
càlculs. 
  
Primerament, es van realitzar assajos de caracter identificatiu per tal de realitzar una 
primera classificació del material. Es va realitzar la granulometria i assaig de 
sedimentació de dues mostres de material. També es van realitzar els assaigs adients per 
tal d’obtenir els valors dels límits d’Aterberg, ja siguin el límit líquid, el límit plàstic i 
obtenir així l’índex de plasticitat. En aquest cas, per a realitzar els càlculs d’estabilitat és 
necessari determinar el valor de l’angle de fricció residual, per la qual cosa es van 
realitzar dos assaigs de tall anular i un assaig de tall directe. 
 
Prèviament es va assecar una part de mostra de cada material per a poder-ne determinar 
un valor de la humitat. 
 
3.2.1. Granulometria. 
 
A partir de la distribució del tamany de les partícules que formen el sòl, aquest es 
classifica segons: 
 

classificació tamany  
graves   Ø > 2,0 mm 
sorres gruixudes 0,6 < Ø < 2,0 mm
  mitjanes 0,2 < Ø < 0,6 mm

  fines 
0,06 < Ø < 0,2 

mm 

garbells 
ASTM 

llims gruixuts 
0,02 < Ø < 0,06 

mm 

  mitjans  
0,002 < Ø < 0,02 

mm 
argiles   Ø < 2 µm 

sedimentació

Taula 3.1: Classificació del sòl en funció del tamany de les partícules. 
 
Per tal de classificar el sòl es procedeix a realitzar el garbellat del material per obtenir-
ne les corresponents corbes granulomètriques.  

 
Per a poder realitzar el garbellat, la mostra és assecada prèviament i disgregada a partir 
del matxuqueig (Norma NLT - 104/72).  Aquest assaig consisteix en fer passar la 
mostra per una sèrie de garbells de tamany d’obertura definit i d’ordre decreixent. 
S’utilitza la sèrie A.S.T.M., amb la que es garbella el material i es pesa la fracció 
retinguda en cada un dels garbells. Amb la fracció més fina, que no queda retinguda en 
cap dels garbells, es realitza l’assaig de sedimentació. Relacionant els pesos retinguts en 
cada garbell amb el pes total de la mostra, s’obtenen els percentatges que determinaran 
la forma de la corba granulomètrica. 
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Garbells A.S.T.M. 

designació Obertura (mm) 

2  1/2'' 63 
2'' 50 

1  1/2'' 38,1 
1'' 25 

3/4'' 19 
1/2'' 12,5 
3/8'' 9,5 
Nº 4 4,75 
Nº 10 2 
Nº 16 1,18 
Nº 40 0,425 

Nº 100 0,15 
Nº 200 0,075 

Taula 3.2: designació i obertura dels garbells de la sèrie A.S.T.M. 
 
Per tal de poder comparar els valors obtinguts a partir de la granulometria, es pot 
realitzar una granulometria simplificada. Un cop assecat el material d’estudi, es 
matxuqueja i es passa per tres garbells: el número ¾” (19 mm), el 10 (2 mm) i el 200 
(0.075 mm). Primer, es pesa el conjunt del material i posteriorment es pesen aquelles 
fraccions que han estat retingudes en cada garbell. S’obtenen tres valors que són una 
fracció del total, que proporcionen tres punts que es situen a la corba granulomètrica 
obtinguda amb la granulometria complerta i ens permeten comparar els resultats 
obtinguts en cada cas. 
 
3.2.2. Sedimentació. 
 
Tota aquella fracció que no és retinguda pel garbell número 200 de la sèrie A.S.T.M., és 
a dir, aquell material que correspon a la fracció llim i argila, es sotmet a l’assaig de 
sedimentació (UNE 103102-1995). 

 
Per a realitzar aquest assaig es garbella la mostra seca i s’agafen uns 50 grams que hagin 
passat pel garbell 200 de la sèrie A.S.T.M. Aquest material es dissol en 100 cm3  d’aigua 
destil·lada en la que s’ha afegit una petita quantitat d’agent dispersant (la seva funció és 
eliminar el ciment calcític que forma agregats de partícules, molt comú en sòls 
carbonatats). Un cop s’obté una mostra ben dissolta, aquesta solució es transfereix a una 
proveta de 1000 cm3 que s’acaba d’omplir amb aigua destil.lada a una temperatura 
d’assaig de 23 o 24º C. S’agita bé tota la proveta, es deixa en repòs i s’inicia el procés 
de sedimentació de les partícules sòlides del material assajat. A partir d’aquest punt 
s’inicia el control del temps, ja que es prendrà mostra de la solució en uns intèrvals de 
temps predeterminats per l’assaig, a una profunditat fixada. Així, s’anirà determinant la 
fracció de partícules sòlides d’aquestes mostres i es veurà com aquest percentatge 
evoluciona en funció del temps. 
 
La base teòrica és la llei de Stokes adaptada al problema. Aquesta llei estableix que la 
velocitat de caiguda, v, d’una esfera de diàmetre D d’un material amb pes específic γs, 
submergida  dins un fluid de pes específic γw i viscositat dinàmica η és:  
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La velocitat de caiguda de les partícules de sòl serà funció del seu diàmetre. Suposant 
que a tota la proveta tenim una suspensió inicialment homogènia, a una profunditat z, i 
passat un temps t de sedimentació, ja no existiran partícules que tinguin un diàmetre 
superior al corresponent a les partícules que tinguin una velocitat de caiguda z/t. 
D’aquesta forma podem afirmar que el diàmetre de les partícules  que es troben per al 
temps t a profunditat z serà de com a màxim: 
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Per altra banda, la quantitat de partícules de menor diàmetre es mantindrà igual que al 
començament, ja que les partícules que van caient son reemplaçades per d’altres 
d’altures inicials majors. Per tant, es pot calcular el percentatge en pes de partícules 
inferiors a D respecte el total ( )(% DN ≤φ ) com la relació en pes (concentració, C(z,t)) de 
les partícules a la profunditat z, a un temps t, i el pes (concentració, C(z,t=0)) de les 
partícules que existien al moment inicial en aquest punt. 
 

                                                     100
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tzCN D =≤                                                (3.3) 

 
A la pràctica, s’agafen quatre mostres de 10 cm3 en quatre temps preestablerts i 
s’assequen unes 24 hores. Passat aquest temps, es pesen obtenint així el pes de 
partícules sòlides existents en cada una de les quatre mostres, podent determinar la 
corba granulomètrica de cada material per sota dels 0.075 mm de tamany. 
 
Evidentment, hi ha tota una sèrie de problemes a l’assaig que limiten la validesa 
d’aplicació de la llei de Stokes en el cas de la sedimentació (forma no esfèrica de les 
partícules, la llei és vàlida per una sola partícula però no per altes concentracions, les 
partícules de menys de 2 µm estan afectades del moviment brownià, etc.), però es 
consideren els resultats prou vàlids per acabar de completar la forma de les corbes 
d’interès. 
 
Un cop es té la corba granulomètrica ben definida a partir dels resultats obtinguts en 
l’assaig de granulometria i en l’assaig de sedimentació es pot avaluar la homogeneïtat 
de les partícules pel que fa a les seves dimensions a partir de la determinació del 
Coeficient d’Uniformitat, CU, que relaciona l’obertura de garbell per on passa el 60% 
del pes de la mostra, D60, i per on passa el 10%, D10. 

 

                                            60
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U

DC
D

=                                         (3.4) 
 
3.2.3. Límits líquid i plàstic. Índex de plasticitat. 
 
Els límits d’Atterberg són els valors de la humitat que limiten les consistències líquida, 
plàstica, semi-sòlida i sòlida. Atterberg va definir tres límits: el de retracció, que separa 
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l’estat sòlid sec del semisòlid; el límit plàstic, ωP, que separa l’estat semisòlid del 
plàstic; el límit líquid, ωL, que separa l’estat plàstic del semilíquid. Els límits plàstic i 
líquid es determinen amb la fracció de sòl que passa pel garbell número 100 de la sèrie 
A.S.T.M. (0.15 mm d’obertura). 
 
Límit líquid (ωL): 
  
Consisteix en determinar la humitat per a la qual un solc fet en un sòl situat sobre una 
zona d’un casquet esfèric (cullera de Casagrande) es tanca en una longitud donada  
quan es donen 25 cops sobre la base de la cullera (UNE 103103-1994). 
  
Aquest límit es determina amassant el sòl sec amb força aigua i situant-lo en un motlle 
anomenat cullera de Casagrande. En el centre de la massa de sòl s’obre un solc formant 
un canal d’uns 2 mm d’ample en la seva part baixa. La cullera es situa en una base i se li 
apliquen un seguit de cops controlats. El límit líquid és la humitat de la mostra quan, al 
donar-se 25 cops, es tanca el canal uns 1.2 mm. Com que és complicat aconseguir 
aquesta condició, es determina la humitat per interpolació a partir de dues mostres, en 
les que cal aconseguir un tancament de 2 mm amb més i menys cops que 25. 
 
Límit plàstic (ωP): 
 
Consisteix en determinar la humitat que fa que apareguin fissures en el sòl quan aquest 
es fa rodar entre la mà i una superfície plana i llisa formant un cilindre d’uns 3 mm de 
diàmetre (UNE 103104-1993). 
  
S’obté amassant el sòl sec amb poca aigua i formant el·lipsoides, que es fan amb el 
palmell de la mà sobre una superfície llisa, fins assolir el diàmetre establert per la 
normativa. Si en aquest moment els el·lipsoides presenten fractures transversals, la seva 
humitat serà la que definirà el límit plàstic (que es determina secant a l’estufa varis 
el·lipsoides que es troben en les mateixes condicions). Si les esquerdes no apareixen, es 
formen el·lipsoides de nou per a que perdin humitat i s’esquerdi, podent-ne determinar 
el seu límit plàstic. 
 
Índex de plasticitat: 
  
Un cop determinats els límits líquid i plàstic podem determinar l’Índex de Plasticitat 
(IP), que s’expressa com PLIP ωω −= . Aquest índex representa l’interval d’humitats 
per a passar de l’estat semisòlid al semilíquid. 

  
En funció dels valors que s’obtenen del límit líquid i de l’índex de plasticitat, 
Casagrande (1932) establí el gràfic de plasticitat (Figura 3.2). A partir de diversos 
estudis pràctics, Casagrande va establir que els sòls amb ωL>50 són “d’alta plasticitat” 
(admeten molta aigua, poden experimentar deformacions plàstiques grans, etc.); per sota 
d’aquest valor els sòls es consideren de “baixa plasticitat”. També va definir una línia 
“A”, que és paral·lela a la direcció amb què, en aquesta taula, s’ordenen les mostres 
d’un mateix terreny. Els sòls que contenen gran quantitat de partícules de la fracció 
argilosa (∅ < 2µ) estan situats per damunt de la línia “A”, mentre que els llims i els sòls 
orgànics (que presenten fenòmens de plasticitat molt menys acusats) estan per sota de la 
línia “A”. 
 



 27

Utilitzant la línia “A” i el criteri de baixa i alta plasticitat, en la taula de Casagrande es 
defineixen diverses zones, caracteritzant diferents tipus de sòls: argiles de baixa 
plasticitat (CL), argiles d’alta plasticitat (CH), llims i sòls orgànics de baixa  plasticitat 
(ML-OL) i llims i sòls orgànics d’alta plasticitat (MH-OH). A la pràctica, doncs, es 
representa el punt corresponent als valors determinats de ωL i IP i s’obté una 
classificació que serveix per completar la identificació d’un sòl. 
 

 
Figura 3.2: Taula de plasticitat de Casagrande. 

 
Casagrande va completar aquest sistema d’identificació amb dades de granulometria i 
va definir el sistema unificat de classificació de sòls (USCS), que es mostra en la taula 
següent: 

 
Figura 3.3: Taula resum dels criteris d’identificació del Sistema 

Unificat de Classificació de Sòls (USCS).Extret de [10]. 
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3.2.4. Assaig de tall directe. 
 
L’objectiu de l’assaig de tall directe és determinar la resistència al tall del sòl i, com que 
per al present treball d’estudi de reactivacions d’esllavissades les característiques que 
interessen són les de l’estat residual doncs el material d’estudi ja ha sofert 
desplaçaments importants i remoldejament, l’interès d’aquest assaig no serà tant la 
resistència de pic sinó determinar el valor orientatiu en condicions residuals. La 
resistència residual és el valor mínim constant assolit de la resistència després de grans 
desplaçaments. El desplaçament necessari per causar la caiguda de resistència al tall fins 
al valor residual és sovint molt major a l’assolit en el pic. 
 
L'assaig de tall directe consisteix en fer lliscar una pastilla de sòl respecte a una altra al 
llarg d'un pla de falla predeterminat, mitjançant l'acció d'una força de tall horitzontal 
incrementada, mentre s'aplica una càrrega normal al pla del moviment (Figura 3.4) 
 
 

 
Figura 3.4: Secció de la caixa de tall. Extret de [11]. 

 
Primerament s’aplica la força normal. Si l’assaig es realitza amb la mostra saturada i la 
cèl·lula es troba inundada, habitualment es deixa consolidar la mostra fins que es 
dissipin els excessos de pressió intersticial que s’hagin generat, i es retarda l'aplicació 
del tall fins que s'hagi desenvolupat tot l'assentament (unes 24 hores). A continuació 
s’aplica una velocitat constant que genera el desplaçament del disc tan lent com sigui 
possible per tal d’evitar el desenvolupament de pressions de porus en la mostra (assaig 
drenat). Com que amb l’aparell de tall directe no es pot controlar el drenatge ni mesurar 
la pressió intersticial en cada instant, és molt important seleccionar una velocitat 
suficientment petita, fet que depèn naturalment del tipus de sòl assajat i de la 
permeabilitat que aquest presenta. Un cop aplicada la velocitat constant escollida, es 
mesura a intervals de temps determinats la reacció horitzontal necessària per impedir el 
desplaçament de l’altre part de la cèl·lula, obtenint així la tensió tangencial en cada 
instant, doncs aquesta serà el valor de la força horitzontal mesurada dividit pel valor de 
l’àrea de la pastilla de mostra del material. Per als mateixos intervals de temps es 
mesura el desplaçament vertical de la mostra, fet que permet obtenir els canvis de 
volum del sòl en cada moment. 
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El sòl arriba inicialment a la resistència  màxima que pot desenvolupar, que en els casos 
de mostres intactes s’anomena resistència de pic. Seguidament la resistència de tall es 
redueix ràpidament amb un desplaçament petit, arribant a l’estat crític (Figura 3.5). Si 
es continua deformant, la força de reacció de la mostra decreix de forma més lenta 
arribant a estabilitzar-se a un valor anomenat resistència residual.  
 

 
Figura 3.5: Model de comportament d’una mostra de sòl intacte 

assajada a l’aparell de tall directe. Extret de [11].   

 
Un cop recuperada la posició inicial es procedeix a carregar la mostra amb la segona 
tensió normal escollida i es repeteix el procés. Per obtenir una bona caracterització de 
les propietats mecàniques, les càrregues normals aplicades intenten estar a l’entorn del 
valor real de confinament. 

 
L’assaig de tall directe imposa sobre el sòl unes condicions ideals d’assaig. És a dir, 
indueix la ocurrència d’una falla a través d’un pla de localització predeterminat. Sobre 
aquest pla actuen dues forces: una tensió normal deguda a la càrrega vertical (Pv) 
aplicada externament i una tensió de tall deguda a la aplicació de la càrrega horitzontal 
(Ph). Aquestes tensions es calculen mesurant simplement les forces aplicades i l’àrea de 
tall (A) :  

/
/

n v

f h

P A
P A

σ
τ

=

=
                                                     (3.5) 

 
La relació entre els esforços de tall (τf) a la superfície de trencament i els esforços 
normals (σn) aplicats ve definida per la Llei de Mohr-Coloumb (Figura 3.6):  
 
                                                            τf  = c + σn· tgФ                                                (3.6) 

 

on c és la cohesió i Ф és l’angle de fregament del material. 
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Figura 3.6: Llei de Mohr-Coulomb, on es mostra l’envolvent de 

ruptura i el cercle de Mohr.  

 
El que interessa obtenir en aquest assaig és el valor de la tesió de tall residual, τres, per a 
cada un dels valors de la tensió normal escollits, σn, per tal de poder determinar la recta 
de Mohr-Coulomb en l’espai  σn / τ  i obtenir així un valor orientatiu de l’angle de 
fricció residual del material (Φres). 
 

 
Fotografia 3.1:  Aparell d’ assaig de tall directe. A la dreta, la caixa de tall, i a l’esquerra  la 

cel·la de càrrega. 

 
3.2.5. Assaig de tall anular. 
 
L’objectiu de l’assaig és obtenir la resistència residual en sòls argilosos. Es tracta d’un 
assaig que mesura la resistència al tall residual d’una mostra remoldejada i disposada en 
una cèl·lula en forma d’anell sota una càrrega normal fixa. L’aparell va rotant a una 
velocitat prefixada, cosa que genera tensions de tall mesurables als anells de càrrega. Al 
tractar-se de material remoldejat, no es trobaran els valors de pic de la resistència, sinó 
que es desenvolupa solament el valor residual. Teòricament es pot imposar un 
desplaçament infinit ja que la rotació no té cap límit físic. A la pràctica però es va 
perdent material pel diàmetre exterior de manera que s’arriba a un punt on cal aturar 
l’assaig ja que les condicions són molt diferents a les inicials amb el perill que només 
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restin en contacte les partícules majors i que assagem el tall d’aquestes partícules en 
comptes del de l’estructura global del sòl. 
 
Un cop mesurada i pesada la cèl·lula, es disposa la mostra de sòl remoldejada amassant-
la amb una humitat lleugerament per sota del seu límit líquid. Abans es selecciona el 
material passant-lo per un cert garbell per impedir que les partícules grans impedeixin 
un contacte uniforme amb el material, donada la poca potència de la mostra assajada. 
S’aplica una càrrega vertical per imposar una tensió normal al sòl, en funció de les 
condicions de confinament que es vulguin simular. 
 

 
Figura 3.7:  Esquema de la cèl·lula de tall de l’aparell de tall anular. Extret de [11]. 

 
Un cop finalitzat el procés de consolidació saturada de la mostra sota la càrrega normal, 
s’aplica un desplaçament de rotació a una velocitat prefixada que genera una tensió de 
tall mesurable mitjançant dos anells de càrrega que mesuren la força produïda en els 
braços i que s’oposa al moment del torn produït pel fregament de la mostra en rotar la 
base inferior (Figura 3.8). Al mateix temps es mesura també la consolidació que es 
produeix a la mostra, que ve sobretot provocada per la pèrdua de material per l’exterior 
de l’anell en la rotació. 
 
 

 
Figura 3.8:  Planta de la cèl·lula amb els braços de reacció de l’esforç de tall. Extret de [11]. 

 
Les dades obtingudes en l’assaig són: desplaçament angular, desplaçament vertical, 
tensió de tall mesurada per les dues cèl·lules de càrrega (mitjançant una formula 
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calibrada per a cada aparell es troba el valor a partir de les lectures de la força de les 
dues cèl·lules) i tensió normal. 
 
La relació entre la tensió de tall i el desplaçament ens dóna el valor de la tensió de tall 
residual, que es troba quan la tensió assoleix un valor que és manté aproximadament 
constant per a grans desplaçaments. És possible que a l’inici es trobi un valor major, que 
no es correspondrà però amb el de pic, ja que la mostra ha estat remoldejada i la cohesió 
destruïda. Aquest valor més gran es pot deure a la força inicial que cal aplicar per 
orientar les partícules d’argila en el sentit del tall. 
 
Amb aquestes dades es pot traçar la corba  Tensió de tall τ (kPa) - Desplaçament 
angular (º)  per observar quina ha estat l’evolució de les tensions de tall i quan 
s’estabilitza aquesta resistència. La corba Tensió de tall τ (kPa) – Tensió Normal 
σn(kPa) es construeix amb els resultats de la tensió de tall residual, un cop estabilitzada 
per a les diferents càrregues verticals. Realitzant l’assaig per a diferents valors de la 
tensió normal obtenim diferents punts al gràfic Tensió de Tall Residual (τres) – Tensió 
Normal (σn), que ens proporcionen la recta de trencament segons la llei de Mohr-
Coloumb. Com en aquest cas residual la cohesió és nul·la, la recta ha de passar 
teòricament per l’origen. L’angle format per aquesta recta i el pla horitzontal ens dóna 
l’angle de fricció residual. 
 
3.2.6. Relació entre fracció argilosa i angle de fricció residual. 
 
És possible determinar el valor de l’angle de fricció residual a partir d’unes relacions 
que establí Skempton (1984), segons quin sigui el percentatge de fins present en el 
material d’estudi. Skempton (1984) exposa que existeix una relació entre la fracció 
d’argila (percentatge de partícules més petites de 0.002 mm) i la resistència residual del 
sòl al tall. Aquesta relació pot ajudar a caracteritzar de forma orientativa aquesta 
resistència residual, ja que la fracció argilosa és de fàcil determinació, si bé els resultats 
no son massa precisos.  
 
A partir de les dades de diferents recerques realitzades amb diferents tipus de materials 
es va arribar a obtenir un gràfic que relaciona l’angle de fricció residual amb el 
percentatge de fracció argilosa (Figura 3.9).  
 

 
Figura 3.9:  Recull de dades d’assaigs de tall anular i residual a diferents 

sorres, kaolins i bentonites (Skempton 1985). Extret de [12]. 
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S’observa com els tipus de minerals presents a l’argila no tenen gaire influència en la 
resistència residual quan la fracció argilosa és menor al 20% ja que la resistència és en 
aquest cas controlada bàsicament per las partícules de sorra i llim. En canvi, quan la 
fracció argilosa supera el 50%, la resistència residual depèn de quasi exclusivament de 
la fricció entre les partícules d’argila, i per tant, de les seves característiques 
minerològiques. 
 
Gran quantitat d’assajos han estat realitzats per tal de poder establir una correlació 
ajustada entre la fracció argilosa i l’angle de fricció residual corresponent. Tot i estar en 
condicions ideals en aquests assajos, on la pressió de porus és coneguda amb força 
certesa, els anàlisis d’estabilitat i els assajos de laboratori no proporcionen resultats amb 
una precisió superior al ± 10%.  Els assajos de tall anular descrits per [13] Bishop, 
Green, Garga, Andersen i Brown (1971), proporcionen tensions residuals, en materials 
d’elevada fracció argilosa, lleugerament inferiors als valors de camp. La diferència sol 
oscil·lar entre 1º o 2º en el valor de l’angle de fregament. Existeixen diverses hipòtesis 
per explicar aquestes diferències, que majoritàriament es basen en afirmar que el 
fregament en l’anell de l’assaig anular es troba més concentrat i és més intens que en el 
camp real, degut a les pròpies característiques de l’assaig [12] (Skempton, 1985). 
 
3.3. Anàlisi de l’estabilitat dels moviments. 
 
3.3.1. Mètodes d’anàlisi. Mètode de l’Equilibri Límit. 
 
La determinació de les condicions d’estabilitat dels vessants naturals és un objectiu 
primordial en els estudis de riscos geològics. Que un lliscament o moviment de massa 
es desenvolupi depèn principalment, en absència d’intervencions antròpiques, de la 
intensitat i duració de les precipitacions per una banda, i de la litologia i característiques 
geològiques i geotècniques de les unitats implicades, ja que existeixen formacions 
especialment sensibles als canvis de les condicions de contorn (com són les fàcies del 
Garumnià de la zona pre-pirinenca). A tall d’exemple, molts vessants ubicats al Pirineu 
tenen un marge de seguretat respecte a possibles mobilitzacions molt baix i que es pot 
reduir si té lloc una elevació generalitzada dels nivells piezomètrics. En aquests casos, 
les tècniques de reconeixement geològic i geomorfològic són de gran ajuda per a 
identificar moviments existents i estimar les zones susceptibles de patir lliscaments.   
 
La determinació quantitativa de l’estabilitat d’un vessant es realitza a partir de la 
definició dels Factors de Seguretat, que exigeixen l’ús de tècniques i models propis de 
la Mecànica de Sòls. El desenvolupament de models de càlcul però, és tan sols una part 
del problema, doncs caldrà integrar també els estudis geomorfològics i geològics amb 
tècniques d’anàlisi, predicció i correcció, si és necessari. 
 
Tot i que en alguns casos poden resultar menys rigorosos que l’aplicació estricta de la 
teoria de la plasticitat, els mètodes d’Equilibri Límit han estat utilitzats històricament  
per tractar la problemàtica de l’estabilitat de vessants i talussos. Amb els anys i 
l’experiència, aquests mètodes han adquirit flexibilitat per adaptar-se a les complexes 
condicions de geometria interna i règim hidràulic que sovint manifesten els estudis de 
vessants. 
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El Mètode d’Equilibri Límit estableix el trencament del terreny per una línia (2 
dimensions) que representa una superfície de lliscament. S’imposen les equacions 
d’equilibri sobre aquesta línia i s’estableix la relació de plasticitat perfecta de Mohr-
Coulomb; s’imposen també les condicions de contorn adients. En aquest mètode 
s’interpreta l’existència d’una massa de sòl que llisca sobre una superfície de ruptura.  
En el moment de ruptura, la resistència al tall és totalment mobilitzada al llarg de tota la 
superfície de trencament, i el vessant es troba, en la seva totalitat, en equilibri estàtic. La 
resistència al tall del sòl segueix el criteri de Mohr-Colomb: 
 

φστ tan''+= c                                                 (3.7) 
 
Així, en els anàlisis de vessants estables, la resistència al tall utilitzada sota condicions 
d’equilibri haurà de ser necessàriament inferior a la resistència màxima disponible; en 
cas contrari, el vessant esdevindria inestable. S’introdueix doncs el Factor de Seguretat 
(FS) com: 
 

establitatl' per necessària tall de aResistenci
disponible tall de aResistènciFS =                        (3.8) 

 
En aquells casos en els que s’obté un valor del Factor de Seguretat menor a la unitat 
s’està en una situació en la que la resistència disponible no és suficient per a mantenir 
l’estabilitat del conjunt i, per tant, el vessant esdevé inestable sota aquestes condicions. 
 
Es considera, doncs, que els mètodes d’Equilibri Límit existents són relativament 
simples i proporcionen resultats bons de cara a poder avaluar l’estabilitat d’un talús. A 
més, són mètodes aplicables a qualsevol tipus de terreny i acostumen a proporcionar 
valors de les càrregues de ruptura superiors a les exactes (segons la teoria de la 
plasticitat), però acceptables. 
 
L’aplicació d’aquests mètode requereix les següents fases de càlcul [14](Alonso, 1989): 
 

1. Determinar un mecanisme de ruptura cinemàticament admissible. Generalment 
es consideren masses de sòl rígides que llisquen sobre una superfície de ruptura 
que adquireix formes geomètricament senzilles, com poden ser rectes, 
circumferències o espirals logarítmiques. Si el terreny a estudiar és heterogeni 
aquestes superfícies poden ser més complexes. 

 
2. A partir de les condicions d’equilibri, s’estableixen relacions entre les forces 

(vectors) que intervenen en el problema. En general es diferencien les forces que 
indueixen desequilibri (pes, càrregues exteriors, pressions d’aigua...) i forces 
internes resistents. 

 
Les equacions d’equilibri que cal complir en un problema pla genèric són: 
 
- dues equacions d’equilibri de forces (horitzontals i verticals) 
- una equació d’equilibri de moments, en relació a un punt escollit arbitràriament 
 
En molts casos, una sola equació de les anteriors serà suficient per a definir 
estàticament el problema (per exemple, l’equilibri del moment en un anàlisi de 
ruptura circular). 
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3. S’analitza l’estabilitat del conjunt a partir del concepte de Factor o Coeficient de 

Seguretat. Aquest coeficient determina la relació existent entre la resistència al 
tall disponible, i la resistència al tall necessària per tal de garantir l’estabilitat del 
conjunt (Equació 3.8). 

 
4. S’obté el valor del Factor de Seguretat, aïllant FS, de les equacions d’equilibri 

citades en el punt 3. Cal buscar el valor de FS mínim, realitzant processos de 
càlcul repetitius. 

 
Una hipòtesi comú a tots els mètodes de càlcul és considerar els talús indefinit en la 
direcció horitzontal paral·lela a la superfície del propi talús. Tot i que la ruptura es 
desenvolupa en tres dimensions, si es considera el problema pla (dues dimensions) 
s’obtenen resultats del costat de la seguretat, doncs no es considera l’efecte dels marges 
laterals que limiten el lliscament.  
 
Existeixen doncs diversos mètodes de càlcul del Factor de Seguretat (FS) per Equilibri 
Límit, més o menys complexes. Els mètodes analítics proporcionen el valor del FS a 
partir de la resolució immediata d’equacions simples; en canvi, els mètodes numèrics 
necessiten, per a la seva resolució, sistemes d’equacions i processos de càlcul iteratius. 
En la darrera classificació s’hi troben els mètodes de Morgenstern & Price, Spencer, 
Bishop i Janbu, que s’exposaran de forma breu posteriorment. 
 
Així, els mètodes d’Equilibri Límit es classifiquen en: 
 
- mètodes que consideren l’anàlisi del bloc o massa total 
- mètodes que divideixen la massa en llesques  
 
Mentre que els primers són vàlids per a materials homogenis i tan sols consideren 
l’equilibri de forces en un punt de la superfície de ruptura, el segon grup de mètodes 
permeten treballar amb materials heterogenis i comporten un seguit de hipòtesis pròpies 
respecte la localització, posició i distribució de les forces que actuen sobre les llesques; 
així, el càlcul de les forces actuants es fa per a cadascuna de les llesques, integrant-se 
finalment els resultats obtinguts. Els mètodes de llesques més comuns són els de Bishop 
Modificat, vàlid per a ruptures circulars, i el de Jambu, per a ruptures planes i 
pologonals. 
 
Com a mètodes clàssics per a l’anàlisi de l’estabilitat en sòls es tenen: 
 

1. Anàlisi de ruptures planes en talussos “infinits”. 
2. Mètodes que analitzen l’equilibri total d’una massa lliscant, amb un 

desenvolupament circular o logarítmic, pel cas de ruptures corbes. 
3. Mètodes de les llesques. 

 
A continuació es realitza una breu descripció de les tipologies citades i les seves 
principals característiques. 
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1. Anàlisi del vessant infinit 
 
Esdevé un mètode especialment adequat per a moviments translacionals que tinguin la 
superfície de lliscament sensiblement paral·lela a la superfície topogràfica i mostrin una 
amplada considerable. En aquests tipus d’anàlisi es considera que el vessant presenta 
una continuïtat infinita lateralment, i per tant no es contempla cap dels efectes que 
puguin exercir les parets laterals del moviment sobre l’estabilitat global del conjunt. 
 
En aquests casos es suposa que el sòl llisca sobre una superfície plana paral·lela a la 
superfície, amb un angle i constant (Figura 3.10). Les característiques geològiques i 
geomecàniques i el nivell freàtic es consideren constants en tot el vessant. 

 
Figura 3.10: a) esquema per a l’anàlisi d’estabilitat d’un talús indefinit, desplaçament 
pla;  b) diagrama per a l’obtenció de tensions normal i tangencial sobre la superfície 

de trencament. Extret de [14]. 

 
Establint equilibri de forces verticals i horitzontals i considerant el criteri de ruptura de 
Mohr-Coulomb s’obté l’expressió per al Factor de Seguretat: 
 

2' cos tan '
sin cos

natc d i u
FS

d i i
γ φ

γ

 + ⋅ − =
⋅

                                     (3.9) 

 
on c’ i Ф’ són la cohesió i l’angle de fregament a la superfície de trencada 
respectivament, γ és la densitat del terreny, d és l’alçada de l’esllavissada, i és el 
pendent del terreny i u és la pressió de porus present a la superfície de ruptura. 
 
En cas de tractar-se de sòls argilosos en vessants naturals que han sofert llargs períodes 
de pluja, el nivell freàtic pot situar-se en superfície. En aquest cas, l’expressió anterior 
pot reduir-se a la següent: 
 

i
FS w

tan
'tan)1( ϕ

γ
γ

−=                                             (3.10) 

 
Cal tenir present que en aquells casos en que el material a estudiar ja ha patit una 
esllavissada prèvia s’ha de reduir el valor de l’angle de fregament al residual.  
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2. Mètodes de la massa total. Mètode de Taylor 
 
La utilització de superfícies de ruptura circulars en dues dimensions és una hipòtesi 
molt emprada a la pràctica, en casos de talussos d’alçada finita, quan no existeixen 
zones de terreny que puguin definir clarament el desenvolupament d’una superfície de 
ruptura.  
 
Sobre la superfície de ruptura actuen les accions del pes propi de la massa de sòl, W; la 
pressió intersticial distribuïda al llarg de la superfície de ruptura, U; l’esforç tangencial 
de resultant T; un esforç normal distribuït sobre la superfície de trencament, de resultant 
N (Figura 3.12). 
 

 
Figura 3.12: Forces que actuen sobre una superfície corba. Extret de [14]. 

 
Si es considera terreny argilós i la ruptura es produeix sense drenatge, la resistència ve 
donada per c=Su i Ф=0, essent Su la resistència al tall sense drenatge. El valor del Factor 
de Seguretat pot calcular-se agafant moments de les forces existents respecte el centre 
del cercle de ruptura: 
 

2
uS RFS
W d

θ⋅ ⋅
=

⋅
                                          (3.11) 

 
Si la cohesió no es considera constant al llarg del cercle, es divideix la superfície de 
ruptura en n trams amb un valor de c constant per a cada un, d’amplitud θi, de manera 
que: 
 

2

1

n

ui i
i

R S
FS

W d

θ
=

⋅
=

⋅

∑
                                           (3.12) 

 
Si l’anàlisi considera que existeix fregament (c≠0, Ф≠0) caldrà afegir alguna hipòtesi 
complementaria per tal de poder resoldre el problema. La més utilitzada és la de Taylor 
[15] (Taylor, 1948), que considera que la resultant de les forces normals es troba 
concentrada en un sol punt, donant lloc a l’anomenat “mètode del cercle de fregament” 
o Mètode de Taylor. Aquest mètode es serveix d’un seguit d’àbacs d’ús senzill. 
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Basats en el Mètode de Taylor, els àbacs de Hoek y Bray [16] (Hoek i Bray, 1981) 
permeten el càlcul del Factor de Seguretat en talussos de sòls amb ruptura circular que 
passa pel peu del talús d’una forma ràpida i senzilla, a partir de les dades geomètriques 
del talús i dels paràmetres resistents del sòl. Es considera que es tracta d’un cas de 
material homogeni; es considera també l’existència d’una fractura a tracció i la tensió 
normal es concentra en un únic punt de la superfície de ruptura. 
 
Cada àbac considera un cas diferent, en funció de la posició del nivell freàtic en el talús, 
considerant-lo des de sec a saturat, amb un fluxe paral·lel al talús (exemple d’un dels 
cinc àbacs de Hoek i Bray en la Figura 3.13). 
 

 
Figura 3.13: Exemple d’un dels àbacs de Hoek i Bray per al 

cas de ruptura circular en sòls. Extret de [10]. 
 

3. Mètode de les llesques 
 
Per tal de poder millorar els resultats obtinguts amb els mètodes d’equilibri global es 
desenvoluparen els mètodes de les llesques. En aquest cas, la massa del lliscament es 
divideix en un nombre de llesques verticals, que passen a considerar-se com un conjunt 
de sòlids rígids (blocs) i que per tant han de complir, cadascun d’ells, totes les 
condicions d’equilibri. 
 
Amb aquest mètode: 
 

a) S’aconsegueix una millor aproximació de la distribució de les tensions normals 
sobre la superfície de lliscament. Aquesta distribució es veurà molt condicionada 
per l’alçada de terres existents per sobre de cada un dels elements de longitud de 
la superfície de lliscament. 

 
b) Facilita l’anàlisi dels casos en que el sòl és heterogeni, ja que tan sols és 

necessari escollir adequadament el nombre i situació de les diferents llesques. En 
la majoria de casos, els punts d’intersecció entre la suposada superfície de 
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lliscament i els contorns dels estrats homogenis coincidiran amb els límits de les 
llesques. 

 
En general, no es treballa amb un nombre inferior a 10-15 llesques. 
 
Malauradament, el problema esdevé estàticament indeterminat. Per a solucionar-ho, 
caldran establir-se determinades hipòtesis. Una primera hipòtesi, utilitzada per la 
majoria dels mètodes de càlcul emprats en el mètode de les llesques, és considerar que 
el punt d’aplicació de la força normal està situat en el centre de la llesca (Figura 3.14), 
considerant la relació a=l/2. Aquesta hipòtesi serà més exacta com més gran sigui el 
nombre de llesques. Caldrà, però, establir hipòtesis addicionals que faran referència a 
les forces que actuen en els marges laterals de les llesques i que seran diferents segons 
quin sigui el mètode que s’estigui utilitzant. 
 

 
Figura 3.14: Esquema de les forces que actuen sobre un element 
llesca; ER i XR són les forces actuants a la cara dreta i EL i XL les 

actuants a la cara esquerra. Extret de [14]. 
 
Alguns mètodes suposen una inclinació de les forces entre elements, però esdevenen 
problemes sobredeterminats. En aquest cas es resol el problema satisfent l’equilibri de 
moments i el de forces horitzontals. Aquests dos càlculs proporcionen un Factor de 
Seguretat cadascun, un d’equilibri de moments(Fm) i un de forces horitzontals (Ff). En 
principi aquests valors no coincideixen (es defineixen hipòtesis no necessàriament 
certes), però si es dóna un valor constant de la inclinació (θ) de les forces entre 
elements, existeix un valor θ pel qual Fm i Ff  són idèntics. Aquesta és la base del 
mètode de Spencer. 
 
Fredlund i Krahn (1977) formularen les equacions d’equilibri de forma general, essent 
la mateixa tant per superfícies de trencament circulars com no circulars (encara que per 
a les darreres s’adopta un centre de rotació virtual). Considerant l’equilibri de Moments 
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o de Forces Horitzontals, s’obtenen les expressions dels dos Factors de seguretat, Fm i 
Ff. 
 
Existeixen doncs diversos mètodes de càlcul. Els més coneguts són el Mètode de Janbu 
(1954), el Mètode de Spencer (1963) i el de Morgenstern i Price (1965). A la pràctica, 
però, s’utilitzen amb major freqüència els mètodes que estableixen ruptura circular. El 
més utilitzat entre aquests darrers és el Mètode de Bishop (1955). 
 

 Superfícies circulars de ruptura. Mètode de Bishop 
 
La hipòtesi de Taylor exposada anteriorment (punt 3, Mètode de Taylor) assumeix que 
les tensions normals en la superfície de ruptura estan concentrades en un únic punt i 
l’àbac exposat per Taylor tan sols permet considerar la presència d’aigua en els casos de 
sòls homogenis i nivell freàtic horitzontal. Bishop va desenvolupar al 1955 un mètode 
de llesques, el Mètode de Bishop, amb les hipòtesis següents: 
 

i. Es suposa una superfície de ruptura circular. 
ii. La massa lliscant es divideix en n llesques o blocs verticals. 

iii. S’estableix l’equilibri de moments de les forces actuants en cada llesca respecte 
el centre del cercle. 

iv. A partir de la condició d’equilibri de forces verticals de cada llesca s’obtenen les 
forces N (normals a la superfície de ruptura) i es substitueixen a l’equació 
resultant de l’equilibri de moments. 

v. El Mètode de Bishop Simplificat (el més conegut i utilitzat) suposa, a més a 
més, que les forces de contacte entre cada dues llesques no influeixen, doncs 
estan equilibrades. 

 
És necessari realitzar diverses iteracions per  a obtenir el valor de FS, i la convergència 
acostuma a determinar-se ràpidament. 
 
Un cop s’obté el valor del Factor de Seguretat de la superfície considerada, es suposa 
una segona superfície circular i es determina un nou valor de FS; i així successivament 
fins a obtenir un mínim. Normalment, les equacions es programen i s’analitzen cercles 
amb diferents radis i centres, fins que s’aconsegueix el que proporciona un valor del 
Factor de Seguretat mínim. 
 
El mètode de Bishop pot ser aplicat també a superfícies no circulars adoptant un centre 
de rotació virtual. 
 
És un mètode adequat per als càlculs a mà i obtenir la convergència de forma ràpida. 

Fent equilibri de moments al centre del cercle s’obté l’estabilitat global i el seu Factor 
de Seguretat Fm. Encara que el problema esta sobredeterminat, l’equilibri horitzontal no 
es satisfà. Bishop ho analitzà i mostrà que el Factor de Seguretat no és especialment 
sensible al valor d’aquestes forces entre elements. 
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 Mètode de Janbu Simplificat 
 
Janbu, Bjerrum i Kjaernsli (1956) van formular una de les primeres rutines per l’anàlisi 
de superfícies de trencada no circulars, suposant que les forces entre elements són 
nul·les; per tant l’expressió obtinguda per la força normal a les llesques és la mateixa 
que per al mètode de Bishop. En aquest cas, l’equilibri de les forces horitzontals 
proporciona un Factor de Seguretat  d’equilibri de forces sense considerar les forces 
entre elements (F0). Per incloure l’efecte de les forces entre elements al càlcul es pot 
aplicar un factor de correcció (f0) de tal manera que el Factor de Seguretat de l’equlibri 
de Forces horitzontals (Ff) esdevé: 
 

of FfF ⋅= 0                                                  (3.13) 
 
Per obtenir aquest factor (f0), es calibrà l’anàlisi amb el mètode de Janbu Rigorós i 
comprovaren que aquest factor només depenia de la geometria del problema i de les 
característiques del sòl, i es pot trobar mitjançant taules i figures. 

 
Com en el cas anterior el problema està sobredeterminat i el moment global d’equilibri 
no es satisfà. Però com al mètode de Bishop, el càlcul es pot fer a mà essent també força 
pràctic. El Factor de Seguretat que es troba amb l’equilibri de forces (Ff) és més 
sensible a la hipòtesi realitzada que el Factor de Seguretat determinat amb equilibri de 
moments (Fm) calculat al mètode de Bishop. Per això és preferible emprar mètodes que 
utilitzin l’equilibri de moments per trobar el Factor de Seguretat. 
 

 Mètode de Spencer 
 
Inicialment pensat per l’anàlisi de superfícies de trencament circulars, el mètode de 
Spencer pot ser aplicat a superfícies no circulars sempre que s’adopti un centre de 
rotació friccional. En aquest mètode es suposa  que les forces entre elements tenen una 
inclinació constant (θ) a tot al llarg del vessant, de manera que: 
 

θtan=EX                                                 (3.14) 
 
on X son les forces verticals i E les horitzontals. La força normal a la base de l’element 
serà doncs: 
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on FS és el factor de Seguretat definit com la tensió de tall mobilitzada respecte la 
disponible; ER i EL són les forces horitzontals dreta i esquerra respectivament, entre 
elements llesca; u és la pressió de porus a la superfície de trencada; l és la longitud de la 
base de l’element llesca; i la inclinació de la base de l’element; c i φ la cohesió i l’angle 
de fregament en la superfície de trencada. 
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Suposant que l’angle θ és constant per a tots els elements del vessant, es pot fer tant 
l’equilibri global de moments com el de forces, i es troben dos valors del Factor de 
Seguretat, el d’equilibri de forces (Ff) i el de moments (Fm). Es pot trobar un valor de θ 
tal que ambdós factors de seguretat coincideixin, que serà el Factor de Seguretat del 
vessant. Spencer estudià la relació entre Ff i Fm per un problema tipus. Deduí que el 
factor de seguretat resultant de l’equilibri de moments Fm és relativament insensible a 
les forces entre elements. Aquesta conclusió és coincident amb la de Bishop. 
 

 Mètode de Morgenstern i Price 
 
El mètode d’anàlisi desenvolupat per Morgenstern i Price (1965) pot ser aplicat tant a 
superfícies de trencament circulars com no circulars. Cosidera que les tensions i les 
forces varien contínuament a la superfície, resol les components normal i paral·lela a la 
base per a cada element formulant equacions d’equilibri força generals. Suposa que 
existeix una relació entre aquesta component vertical i normal tal que: 

 
)(xfEX ⋅= λ                                             (3.17) 

 
 on f(x) és la funció que varia de forma contínua al llarg de la línia, i λ és un valor 
d’escala. Per a una funció donada f(x), els valors de λ i F  es troben de manera que es 
compleixin els equilibris globals de Moment i Forces. Així F=Fm=Ff.  
 
La tria de f(x) es pot fer considerant la distribució de tensions normals als límits dels 
elements. En general no hi ha d’haver tensions efectives de tracció i les tensions de tall 
han de ser menors a les requerides per l’equilibri crític local. 
 

 Mètode Rigorós de Janbu 
 
Janbu (1954) va descriure un mètode d’anàlisi que podia ésser aplicat tant a superfícies 
de lliscada circulars com a no circulars. La formulació original va ser ampliada per 
cobrir l’anàlisi de la capacitat portant i dels problemes de pressió de terres. Aquest va 
ser el primer mètode de llesques on es satisfeien els equilibris globals de Moments i 
Forces. 
 
Janbu formulà les equacions generals de l’equilibri, resolent verticalment i 
horitzontalment respecte la base de cada llesca. Considerant l’equilibri global de forces 
s’obté una expressió per al Factor de Seguretat Ff. Per què el problema esdevingui 
estàticament determinat, s’imposa la posició de la línia d’acció de les forces entre 
elements. Fent equilibri de moments des del centre de la base de cada element, 
l’equilibri de moments global es verifica, i les forces entre elements es poden calcular. 
De fet, es troben inserides dins l’expressió del factor de seguretat on es verifiquen tant 
l’equilibri global de forces com de moments. 
 

Sintetitzant aquest tipus de mètodes Lloret et al. (1984) [17] conclouen que els mètodes 
que compleixen totes les equacions d’equilibri (Spencer, Bishop Rigorós, Morgenstern i 
Price, Fredlund, i Janbu Rigorós) proporcionen valors del coeficient de seguretat molt 
semblants (diferències sempre menors al 5%). El mètode de Bishop Simplificat 
proporciona també els mateixos resultats que els que compleixen totes les equacions 
quan la superfície de trencada és circular.  
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En la Taula 3.3 es resumeixen les característiques dels principals mètodes que fan ús de 
la divisió del terreny lliscant en llesques verticals (no tots els mètodes de la taula han 
estat exposats anteriorment): 

 
Taula 3.3: Mètodes de càlcul d’estabilitat que utilitzen el mètode de les llesques verticals. Extret de [14]. 

 

Els mètodes de llesques, doncs, són més flexibles i es poden utilitzar en casos de sòls 
heterogenis i geometria arbitrària. Entre aquests, es distingeixen els “exactes” i els 
“simplificats”. Els primers fen referència a aquells mètodes que consideren l’acció de 
totes les forces que actuen entre les llesques. És el cas dels mètodes de Janbu, 
Morgenstern i Price i el de Bishop. Aquests mètodes proporcionen valors dels 
Coeficients de Seguretat molt precisos. El nombre de càlculs necessaris, però, és molt 
elevat i tan sols s’utilitzen en els càlculs amb ordinador. 

 
Dels mètodes exposats es destaca com a resum [14](Alonso, 1989): 
 

1) Els mètodes basats en el cercle de fregament i distribució de tensions efectives 
normals a la superfície de ruptura concentrades en un punt, donen valors que es 
troben a la banda de la seguretat. Tan sols es recomana el seu ús a nivell 
d’avantprojecte i en els casos de sòl homogeni. 

2) Els mètodes “exactes” són recomanables si es disposa de les eines informàtiques 
adequades. 

3) El mètode de Bishop Simplificat proporciona resultats amb errors menors al 7%, 
es pot emprar amb ordinadors senzills i s’adapta bé a geometries no 
convencionals i a sòls heterogenis. 

4) Per a sòls homogenis i geometries senzilles es recomana l’ús d’àbacs. 
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5) Alguns mètodes d’equilibri límit especialment senzills (talús indefinit, 
superfícies complexes representades per blocs, etc.) poden ser molt útils per 
efectuar estimacions ràpides i segures sense necessitat d’utilitzar programes de 
càlcul ni gràfics d’estabilitat. 

 
3.3.2. Programa de càlcul STABL. 
 
El STABL és un programa de càlcul d’estabilitat de vessants que fa ús del mètode 
d’equilibri límit en dos dimensions. Ha estat programat per calcular i resoldre els 
problemes d’estabilitat utilitzant els mètodes de Janbu Simplificat, Bishop Simplificat i 
el mètode d’elements llesca de Spencer. Permet considerar diferents tipus de materials 
isòtrops, una o diverses superfícies piezomètriques, càrregues en la superfície i també 
sol·licitacions sísmiques. 
 
La geometria del vessant i l’estratigrafia per representar els diferents tipus de sòls 
implicats s’introdueix mitjançant rectes numerades en un sistema de coordenades XY 
positiu, definint els seus extrems d’esquerra a dreta.  
 
La superfície del nivell freàtic s’introdueix de la mateixa manera, havent d’ocupar tota 
l’extensió del vessant fins als dos laterals. Es poden construir superfícies 
piezomètriques que sobrepassin la superfície del vessant, essent possible el càlcul amb 
una part del vessant submergit i considerant la corresponent zona de traspuament. La 
pressió de porus es determina en base a les pressions hidrostàtiques existents a partir de 
la superfície definida. Com a eix per calcular la profunditat dins la part saturada, 
s’utilitza un eix vertical i un perpendicular a la superfície piezomètrica i es fa la mitjana 
del resultat, doncs amb el primer s’obtenen valors conservadors, per tant es promitja 
amb els segon i es compensa. 
 
El programa és capaç de generar superfícies de trencament circulars (mètode CIRCLE), 
aleatoris (RANDOM), aquelles que passen per una zona preferent definida per l’usuari 
(BLOCK) o càlculs amb una superfície imposada (SURFACE). Per trobar les 
superfícies utilitza un mètode de generació sistemàtica o aleatòria. Consisteix en generar 
un cert nombre de superfícies determinades per uns condicionants inicials,  es calcula el 
factor de seguretat per a cadascuna d’elles i s’escull la més desfavorable. 
 
Els mètodes CIRCLE, CIRCL2 i RANDOM generen superfícies de forma circular o 
irregular i són pràcticament similars a efectes pràctics. Es generen superfícies potencials 
de trencament (que en 2D són línies) d’esquerra a dreta, formades per una sèrie de 
segments rectilinis de longitud igual i fixa, excepte el darrer que acostuma a ser més 
curt. Aquesta longitud l’escull l’usuari, i es recomana escollir de 1/4 a 1/3 de l’alçada 
del vessant per evitar que segments massa curts puguin fer, degut a l’elecció aleatòria de 
l’angle de la següent recta que fa el programa, recargolar les superfície excessivament 
cosa que dificultaria trobar rectes vàlides. La longitud escollida té influència directa en 
el temps de computació: els segments, com més curts, més detallades defineixen les 
superfícies i, per tant, és necessari un temps de càlcul major per trobar el factor de 
seguretat. S’ha pogut comprovar que la longitud d’aquests segments no fa variar de 
forma significativa la qualitat dels resultats.  
 
El nombre de superfícies de ruptura és variable i serà imposat per l’usuari. El mètode de 
generació d’aquestes superfícies és l’elecció d’un angle de forma aleatòria però acotada 
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entre dos angles límit a cada punt d’avanç per traçar la recta fins al següent. Comença a 
l’extrem dret, en punts espaiats uniformement a la zona d’inici indicada i avança fins a 
trobar-se de nou amb la superfície del terreny, refusant tots aquells intents que no ho fan 
a la zona de final imposada. Segons com s’hagi definit la geometria, pot no trobar-se 
cap superfície vàlida. Després de calcular el factor de seguretat de cadascuna de les 
superfícies de trencament vàlides, en destaca la més crítica donant el factor de seguretat 
corresponent. Així, s’agafarà com a valor del Factor de Seguretat el menor valor 
obtingut. 
 
La diferència entre els mètodes CIRCLE i CIRCL2 es troba exclusivament en el mètode 
de càlcul de l’equilibri límit: Janbu Simplificat pel primer cas, i Bishop en el cas de 
CIRCL2. Com s’explica a l’apartat anterior ambdós mètodes tenen les mateixes 
hipòtesis però resolen les equacions fent diferents equilibris de forces. Els resultats 
obtinguts en cada mètode no canvien de forma significativa. 
 
El mètode BLOCK permet realitzar una cerca concentrada de les superfícies crítiques 
dins una zona determinada del vessant. Es designen unes caixes o blocs paral·lelepípeds  
que permeten definir la localització de la zona per on es vol que passin les superfícies de 
trencament (habitualment una capa dèbil o de trencament preferent). Cada caixa es 
construeix introduint la longitud dels seus costat verticals, que defineix el gruix de la 
caixa i dos punts amb coordenades (X,Y), que son els extrems de la línia central de la 
caixa. La zona de pas preferent de la superfície de trencament estarà entre aquestes dues 
caixes. 
 
Durant el procés de càlcul, el programa escull de forma aleatòria un punt de l’interor de 
les caixes pel qual fa passar-hi una de les rectes que formaran la superfície de trencada.  
Qualsevol punt té les mateixes possibilitats de ésser escollit. La resta de trams 
necessaris per acabar de definir les superfícies potencials de trencada es generen 
utilitzant segments de longitud definida per l’usuari amb tècniques similars a les dels 
mètodes CIRCLE, CIRCL2 i RANDOM. No es poden definir zones de sortida i arribada 
de les superfícies ja que el condicionament geomètric ve donat pels blocs. El factor de 
seguretat es calcula pel mètode de Janbu Simplificat. 
 
Si es vol una superfície de trencament més elaborada, es poden definir múltiples caixes 
de tal manera que la superfície de trencament estigui formada per la unió dels segments 
trobats a partir d’un punt triat aleatòriament a cada caixa. 
 
Els mètodes SURFAC i SURBIS utilitzen la superfície de trencada introduïda per 
l’usuari punt a punt, i utilitzen els mètodes de càlcul de Janbu Simplificat i Bishop, 
respectivament. Aquest mètode s’utilitza en aquells casos en que la geometria de la línia 
de ruptura és ben coneguda. És el mètode que requereix menys temps de càlcul. 
 
3.3.3. Metodologia del càlcul d’estabilitat 
 
Un primer pas per tal de portar a terme l’anàlisi d’estabilitat per els diferents moviments 
és definir un perfil longitudinal de cada una de les colades de terra. A partir dels mapes 
topogràfics disponibles, de les fotografies aèries i de la informació obtinguda en el 
reconeixement de camp, es defineix la topografia actual per a cada un dels tres 
moviments. En el cas de la colada de terra de La Nou, es reconstrueix el perfil 
topogràfic que aquesta colada presentava abans de la reactivació que es va desenvolupar 
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a l’any 1986 (Figures 3.15, 3.16, 3.17 i 3.18). A partir d’aquests perfils s’obtindran les 
diverses coordenades que els definiran i que seran introduïdes al programa STABL per 
tal d’estudiar-ne l’estabilitat. 
 

 
Figura 3.15: Perfil teòric actual de la colada de terra de La Nou. 

  

 
Figura 3.16: Perfil de la colada de terra de La Nou previ a la reactivació que tingué lloc l’any 1986. 

 
 

 
Figura 3.17: Perfil topogràfic i superfície de ruptura corresponents al moviment de terra de Can Pujals. 
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Figura 3.18: Perfil topogràfic i superfície de ruptura corresponents al moviment de terra de Malanyeu. 

 
Un cop escollida la geometria del perfil topogràfic, que permetrà acotar la ubicació de la 
superfície de lliscament, cal determinar quines són les propietats geomecàniques del 
material involucrat en cada un dels moviments. A efectes de càlcul i com que la 
naturalesa dels moviments d’estudi ho permet, es considerarà un únic material, 
homogeni.  A partir dels assajos de laboratori s’ha determinat un rang de valors per 
l’angle de fregament residual. Els càlculs d’estabilitat es centraran, doncs, en aquest 
rang i en analitzar quina influència té la seva variació en el valor del Factor de 
Seguretat. Els valors de la densitat del material s’obtenen també dels assajos de 
laboratori, tot i que és conegut que calen grans variacions d’aquests valors per produir 
canvis en l’estabilitat. Així, tant la densitat natural com la densitat saturada, valors 
emprats en el càlcul d’estabilitat, són fàcilment determinables i presenten un error 
limitat.  

 
Considerant que l’objectiu del present treball és determinar sota quines condicions 
aquests moviments es poden reactivar, sobretot centrant-se en les variacions del nivell 
freàtic, cal tenir en compte quines són les característiques del material que defineix la 
superfície de lliscament. En tots les casos d’estudi es tracta de moviments sotmesos a 
possibles reactivacions i no pas de primeres ruptures, que ja han sofert desplaçaments 
previs. En aquests casos es treballa en condicions residuals (Фres i c=0) . És possible 
però que després d’un cert temps una cimentació més feble entre les partícules hagi 
articulat un nou sistema de cohesió aparent, tot i que aquest nou valor serà molt reduït, 
pròxim a zero. 
 
A partir del reconeixement de camp, en el que s’han realitzat un conjunt de perfils 
transversals dels moviments d’estudi, s’estima la ubicació de les diferents superfícies de 
ruptura amb les que es procedirà a realitzar el càlcul d’estabilitat i s’obtindrà un valor 
del Factor de Seguretat. 
  
Per tal d’introduir en el programa de càlcul la ubicació de la superfície de lliscament en 
cada un dels moviments s’ha escollit el mètode SURFAC, que permet definir en funció 
de diversos punts coneguts la posició de la superfície de lliscament. S’ha optat per 
aquesta metodologia doncs es considera que hi ha suficient informació per considerar 
coneguda la ubicació d’aquesta superfície.  
 
Com que no existeixen dades sobre la ubicació del nivell freàtic en cap dels tres 
moviments d’estudi, s’ha optat per analitzar diverses situacions possibles. Així, a l’hora 
de determinar el nivell freàtic, es suposen diversos casos: un cas en el que es suposa el 
nivell freàtic en superfície, és a dir, un cas en el que es treballa amb el sòl completament 
saturat; un segon cas en el que s’ubica el nivell freàtic molt per sota de la zona afectada 
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pel moviment, estudiant així un cas en el que el terreny es troba completament sec; dos 
casos més en els que es suposa una cota del nivell freàtic ubicada entre la superfície del 
terreny i la posició de la superfície de ruptura, amb el material de la zona susceptible de 
patir desplaçament parcialment saturat. Així, amb aquestes diverses hipòtesis es 
contemplen les tres situacions en les que poden trobar el sòl: saturat, parcialment saturat 
i completament sec. 
 
Així, es realitzarà un primer estudi agafant rangs adients de valors per a cada un 
d’aquests paràmetres (cohesió, angle de fregament residual, nivell freàtic) i s’estudiarà 
la influència de la variació de cada un d’ells sobre e valor del Factor de Seguretat. 
 
3.3.3.1. Influència de la resistència lateral 
 
El programa STABL treballa amb moviments en dues dimensions i està pensat per 
estudiar aquells moviments poc confinats, és a dir, moviments amb grans amplades que 
es troben poc delimitats lateralment. Aquest programa de càlcul d’equilibri límit 
considera, doncs, l’extensió lateral del moviment d’estudi il·limitada.  
 
Les tres colades del present estudi són, però, colades encaixades i relativament estretes. 
En tot moviment delimitat lateralment existeixen forces tangencials a les parets laterals 
que s’oposen al moviment, actuant com una resistència lateral (Figura 3.16). Aquest 
efecte però no es té en compte en els càlculs en dues dimensions, realitzant així un 
anàlisis conservador, doncs s’obtenen resultats de la banda de la seguretat. En 
moviments confinats com els que s’estudien en aquest cas, doncs, si no es considera 
aquesta resistència lateral en els càlculs d’estabilitat s’obtenen resultats conservadors 
concloent que les colades d’estudi són més inestables que el que mostren en la realitat. 
 
Considerada l’elevada complexitat que presenten els estudis d’estabilitat d’Equilibri 
Límit en tres dimensions s’ha optat per utilitzar el programa de càlcul en dues 
dimensions i intentar incorporar, mitjançant algun paràmetre geomecànic, aquest 
aspecte confinat que presenten els moviments i que el programa STABL no permet 
modelar.  

 
Per tal d’incorporar aquest condicionant no considerat en l’estudi en 2D s’ha realitzat 
una recerca bibliogràfica referent a estudis d’estabilitat en 3D i en incorporacions 
d’aquesta tercera dimensió. Cal tenir present que és un aspecte sobre el que s’ha 
treballat realment poc i la informació obtinguda ha estat escassa i complexa.  
 
Existeix la possibilitat d’incorporar una força externa equivalent a la resistència 
tangencial corresponent a la pressió de terres en repòs que actua en el centre de cada una 
de les llesques en que es divideixen les parets laterals del moviment i valorar així la 
importància d’aquesta incorporació tridimensional per a diverses geometries dels 
moviments de massa [18](Arellano i Stark, 2000). A partir d’aquests estudis es dedueix 
que per a un determinat pendent, el ratio 3D/2D del valor del Factor de Seguretat creix a 
mesura que la relació ample/profunditat de la colada decreix. És a dir, que per a una 
menor amplada, major és la diferència que s’obté del valor de FS entre el cas 3D i el cas 
2D. 
En aquells casos en els que existeix una important influència de la resistència lateral 
present en les parets del moviment, estimar el valor mínim del Factor de Seguretat 
requereix combinar els efectes tant de la geometria del moviment com els que genera la 



 49

resistència tangencial existent en tot el seu contorn, essent necessari l’anàlisi 
tridimensional per tal d’obtenir resultats el màxim de propers al comportament real [19] 
(Stark i Eid, 1998). 
 
S’ha optat per incorporar una resistència lateral, RL, conseqüència de l’acció que 
exerceixen les parets del material encaixant sobre el material propi de la colada, doncs 
existeix una pressió en els laterals del moviment i un fregament quan la colada es 
desplaça que s’oposen al moviment i que, per tant, contribueixen en l’estabilitat del 
conjunt. De fet, aquesta resistència que s’oposa al moviment és present al contorn de 
tota la colada, i es divideix, per simplificar, entre una resistència que actua en la base, la 
resistència basal, i que és la que consideren els programes de càlcul en 2D, i una segona 
resistència que actua en les “parets” del moviment, que anomenem resistència lateral. 

 
Figura 3.19: Simplificació de les resistències que actuen en tot 
el contorn del moviment com a conseqüència de la interacció 

entre la colada pròpiament dita i el material encaixant. 
 
Es pretén, doncs, incorporar l’efecte 3D en els càlculs del programa a l’hora de 
determinar el Factor de Seguretat. Així, es consideren les següents hipòtesis: 
 

- Talús infinit en la direcció del lliscament 
- Cohesió nul·la en les superfícies de lliscament basal i laterals (resistència 

residual) 
- Flux de massa paral·lel a la direcció de lliscament 

 
Per tal d’obtenir l’expressió d’aquesta resistència es representen les forces actuants en 
un dels elements llesca en els que es divideix la massa d’un moviment quan es realitza 
l’anàlisi amb el mètode d’equilibri límit (Figura 3.20): 
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Figura 3.16: Esquema d’aplicació de les forces que actuen en un segment llesca d’una colada de terra. 

 
On BF  és la força normal que actua a la base de l’element,  LF és la força normal que 
actua a la paret lateral, '

bF  és la força tangencial existent a la base de l’element escollit, 
'

lF  és la força tangencial existent a la paret lateral de l’element, Al i Ab són l’àrea de la 
paret lateral i la de la base de l’element llesca escollit, respectivament; hs i hw designen 
l’alçada del material i l’alçada de la làmina d’aigua que hi ha per sobre la zona de 
ruptura, respectivament; s és l’ample de l’element llesca i b l’ample de la colada.  És la 
força lateral, '

lF , la que permet introduir en els càlculs d’estabilitat l’efecte 
tridimensional, doncs considera els efectes resistents que implica aquesta força de 
fregament amb les parets, afegint així un element estabilitzador en els càlculs del valor 
de FS. 
 
Definint '

lF : 

    
' 2( )· 'l L wlF F P tgφ= −                                                        (3.18) 

    2coswl w wP hγ β=                                                                (3.19) 
 

on hw és l’alçada de la làmina d’aigua,  γw el pes esecífic de l’aigua, β és el valor del 
cabussament de la superfície de lliscament, Pwl la pressió d’aigua existent a les parets 
laterals, LF és la força que actua a la paret lateral i 'φ és l’angle de fregament residual 
del material involucrat. 
 
Interessa doncs trobar una expressió d’aquesta força lateral, que s’interpreta com una 
resistència conseqüència de la fricció existent entre les parets laterals encaixants i el 
material de la colada. Es passa a desenvolupar doncs l’expressió per aquesta força 
lateral, a partir de l’equació (3.18): 
 

      ·L h lF Aσ=                                                                (3.20) 
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on  hσ  és el valor mig de la tensió normal horitzontal que actua sobre l’àrea lateral de 
l’element llesca, Al. 
 

A partir de la tensió horitzontal total s’obté el valor de hσ , doncs aquesta n’és el valor 

mig. La tensió horitzontal total és la suma de la tensió horitzontal efectiva, 
'
hσ   i la 

pressió d’aigua, Pwl : 

       
'

h h wlPσ σ= +                                                           (3.21) 

      
' '

0h vkσ σ=                                                                   (3.22) 
 
on hσ  i vσ  són la tensió horitzontal i la tensió vertical totals, '

hσ  i '
vσ  són la tensió 

horitzontal i vertical efectives i k0 és el coeficient d’empenta al repòs. 
 
La tensió vertical efectiva es defineix com: 
  

   
2' cosv s s w wz zσ γ γ β= −                                              (3.23) 

 
on zs és la distància entre la superfície del terreny i el punt escollit, i zw és la distància 
entre la superfície de la làmina d’aigua i el pun escollit. 
  
Substituïnt (3.23) en (3.22): 

2
0

' cosh s s w wk z zσ γ γ β= −                                        (3.24) 
 

Col·locant l’expressió (3.24) en l’equació (3.21): 

2
0 cosh s s w w wlk z z Pσ γ γ β= − +                               (3.25) 

 
on 

2·coswl w wP zγ β=                                                          (3.26) 
 
L’expressió (3.25) determina el valor de la tensió horitzontal existent, considerant la 
presència d’aigua. Per determinar el valor d’aquesta tensió cal integrar al llarg de tota 
l’alçada del material, hs, considerant en quina cota es troba la làmina d’aigua, dw. 
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Figura 3.17: Nomenclatura assignada a cada un dels paràmetres espaials 

utilitzats en la integració del càlcul. 
 
 

0 0

1 1s w s

w

h d h

h h h h
s s d

dz dz dz
h h

σ σ σ σ
 

= = + 
  

∫ ∫ ∫                           (3.27) 

 
Desenvolupant la integral: 
 

( )2 2
0

0

1 cos cos
w s

w

d h

h su s o s s w w w w
s d

k z dz k z z z dz
h

σ γ γ γ β γ β
 

 = + − +    
∫ ∫                        (3.28) 

 

2
0

0 2

wd
su

su s w
kA k z dz dγγ= =∫                                                                                         (3.29) 

 

2 2
0 0 cos cos

s s s

w w w

h h h

s s w w w w
d d d

B k z dz k z dz z dzγ γ β γ β= − +∫ ∫ ∫                                             (3.30) 

 

Realitzant el canvi de variable en la integració: 

0 0

s w w w

w

h h d h

w s w s w w
d

d h h h h d
+

= − → = + → → →∫ ∫ ∫                                                   (3.31) 

 

Substituïnt (3.31) en (3.30): 

 
( )

( )

2 2 2 20
0

0 0

2 2 2 2 2 2
0 0

cos cos
2

1 1 1cos cos
2 2 2

w wh h
s

s w w w w w

s s w w w w w

kB h d k z dz z dz

k h d k h h

γ γ β γ β

γ γ β γ β

= − − +

= − − +

∫ ∫

a

                                     (3.32) 
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Substituint (3.29) i (3.32) en (3.28): 

( )

( )

( )( )

2 2 2 2 2 2 2
0 0 0

2 2 2 2 2 2 2
0

2 2 2 2 2 2
0

1 cos cos
2
1 cos cos

2
1 cos cos

2

h su w s s w w w w w
s

su w s s s w w w w w
s

s s su s w w w w w
s

k d k h d k h h
h

k d h d h h
h

k h d h h
h

σ γ γ γ β γ β

γ γ γ γ β γ β

γ γ γ γ β γ β

 = + − − + 

 = + − − + 

 = + − − + 

a

a

                            (3.33) 

 

Es defineix dw com: 

w s wd h h= −                                                                                                                 (3.34) 

 

Realitzant el canvi de (3.34) en (3.33): 

( )( )( )22 2 2 2 2
0

1 cos cos
2h s s su s s w w w w w

s

k h h h h h
h

σ γ γ γ γ β γ β = + − − − +  
                    (3.35) 

 

Si es defineix l’equació per a la pressió d’aigua (3.22) en funció de zw: 

( ) 2coswl w w wP z zγ β=                                                             (3.36) 

 

Cal integrar la pressió d’aigua en les parets laterals per tal de poder-ne determinar el 
valor resultant: 

2 2 2

0

2 2

1 cos cos
2

1 cos
2

·

wh
w

wl w w w
s s

w w
s

P z dz h
h h

h
h

γγ β β

γ β

= =

=

∫

a

                               (3.37) 

 

Substituïnt  en l’equació (3.18) les equacions (3.35) i (3.37): 

 

( )( )( )

( )( )( )

2' 2 2 2 2 2 2 2
0

22 2 20

12 cos cos cos · '
2

cos ·· '

l s s su s s w w w w w w w l
s

s s su s s w w w l
s

F k h h h h h h Atg
h

k h h h h Atg
h

γ γ γ γ β γ β γ β φ

γ γ γ γ β φ

  = + − − − + −    
 

= + − − − 
 

a

(3.38) 

 

on γsu és el pes específic del material que es troba per sobre del nivell freàtic, és a dir, de 
la zona no saturada. 
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Es vol incorporar aquesta expressió en el càlcul d’estabilitat i considerar-la en 
l’obtenció del valor del Factor de Seguretat. Es tracta doncs d’una força estabilitzadora 
que intervé en el càlcul del Factor de Seguretat. El mètode d’equilibri límit realitza 
l’anàlisi generant llesques i considerant les tensions actuants a la base d’aquestes, així 
caldrà dividir aquesta força lateral estabilitzadora per l’àrea de la base per tal de poder-
la considerar en el càlcul del valo del Factor de Seguretat.  

Tant l’àrea lateral com l’àrea de la base es poden expressar com: 

·bA s b=                                                                                   (3.39) 

· · ·cosl s sA h l h s β= =                                                               (3.40) 

 

Dividint l’expressió (3.35) per l’àrea de la base (3.39) i substituïnt l’àrea lateral per 
l’expressió (3.40): 

( )( )( )

( )( )( )
( )( )( )

22 2 20

22 2 20

22 2 2
0

cos · '

cosc·

·

os · '

coscos · '

l l
L s s su s s w w w

b s b

s
s s su s s w w w

s

s s su s s w w w

F k AR h h h h tg
A h A

k h sh h h h tg
h sb

k h h h h tg
b

γ γ γ γ β φ

βγ γ γ γ β φ

βγ γ γ γ β φ

 
= + − − − 

 
 

= + − − − 
 

= + − − −

a

a

              (3.41) 

 

S’obté doncs l’expressió per a la resistència lateral, RL, considerant l’ample de la colada, 
b, factor que permet considerar la tridimensionalitat del problema plantejat. El valor 
d’aquest paràmetre, calculat per a diversos casos, s’introdueix en el programa de càlcul 
STABL com una cohesió que aportarà un element estabilitzador al sistema. 

 

Un paràmetre que cal determinar és el valor del coeficient d’empenta al repòs, k0. 
Existeix l’expressió proposada per Mayne & Kulhawy (1982) que permet valorar aquest 
coeficient de forma genèrica i per a qualsevol tipus d’estat i també per a qualsevol 
moment de la història geològica del material (Expressió 3.42): 
 

( ) ( )0 1 sin '
maxmax

31 sin ' 1
4

OCR OCRk
OCROCR φφ

−

    
= − ⋅ + −         

                        (3.42) 

 
Aquesta expressió però exigeix conèixer certs paràmetres geotècnics, com el valor de 
l’OCR (Overconsolidation Ratio), dels que no es disposa. Una expressió molt més 
simple és la de Jáky (1944), que permet determinar el valor de k0 en funció de 

'φ (Expresió 3.43), però la seva aplicació es troba restringida a pocs casos: 
 

0 1 sin 'NCk φ= −                                                   (3.43) 

Es creu convenient realitzar l’estudi dins un rang de valors representatiu per aquests 
materials, on k0=0.4-0.6, i poder valorar així la influència d’aquest coeficient en el 
càlcul del valor de la resistència lateral. 
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3.3.4. Susceptibilitat vs Període de Retorn 
 
Amb els resultats obtinguts es vol determinar quina és la relació existent entre el 
Període de Retorn de cada un dels moviments i la Susceptibilitat que cada un d’ells 
presenta, entenent aquesta com el valor invers del Factor de Seguretat. 
 
A partir del primer registre de moviment de cada una de les tres colades, que es 
considera el primer any de reactivació, es determina un període de registre (PR), que 
comprèn els anys des de la primera reactivació fins l’actualitat. El número de 
reactivacions (NR) enregistrades durant aquest període en funció del període de registre 
comú proporciona la freqüència de reactivacions recents (FR). L’invers d’aquesta 
freqüència proporciona el període de retorn de les reactivacions (P) de cada un dels 
moviments. 
 

P
F

F
P
N

R
R

R

R =→=
1                                             (3.44) 

 
Un cop obtingut el període de retorn de cada una de les tres colades, es valora la relació 
que aquest manté amb la susceptibilitat (S) de generar-se una nova reactivació, entenent 
la susceptibilitat com l’invers del valor del Factor de Seguretat (FS). S’espera, doncs, 
que una major susceptibilitat es correlacioni amb un menor període de retorn, doncs es 
tractarà de moviments menys estables que es poden produir amb major freqüència que 
aquells que presenten un valor de la susceptibilitat baix, és a dir, un Factor de Seguretat 
més elevat. 

 
 
 
 

 


