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6.    ANTECEDENTS 
 
 
     La justificació d’estabilitat d’una massa de sòl reforçat es dur a terme mitjançant 
ELU (estats límits últims) i considerant un nombre suficient de superfícies potencials de 
ruptura, englobant o no els reforços, per tal de determinar la superfície més critica.  
 
     Els mètodes de càlcul a la ruptura aplicats als talussos reforçats consisteix en estudiar 
sobre una sèrie de superfícies de ruptura potencials, l’equilibri entre la resultant de les 
forces de les accions exteriors i la resultant dels esforços mobilitzats per la resistència a 
la ruptura del sòl reforçat. 
 
     Per tant doncs, la formula fonamental pels mètodes clàssics de càlcul de ruptura 
(mètodes de les faixes)  analitza l’equilibri entre les forces exteriors i les anteriors. 
La formulació seria doncs: 
 

F1 · (forces exteriors · coeficient de seguretat) ≤ (forces resistents) / F2 
 

     On F1 és el coeficient de seguretat del mètode, que té en compte les aproximacions 
inherents al mètode de càlcul 
 
F2 és el coeficient de seguretat parcial. 
 
     Les forces resistents inclouen l’augment o la disminució de la resistència al 
lliscament del sòl al llarg de la superfície de ruptura potencial degut a la presència dels 
reforços, on el seu efecte és augmentar o disminuir la component normal sobre la 
superfície de ruptura potencial, i proporcionar una nova component tangencial a la base 
de la faixa. 
 
Les accions que es tenen en compte en aquesta formulació són: 
 
G: Accions permanents (ex: pes de les terres, pes de les cases, arbres...) 
Q: Accions variables (ex: pes del cotxes, camions...) 
Gw: Accions de l’aigua (ex: augment del nivell freàtic) 
Fa: Accions accidentals (ex: sismes...) 
Ft: Accions de bulons atirantats  
Fr: Accions del reforços que treballen de forma passiva (ex: elements passius com ara 
pilots, micropilots, geomalles...) 
 
     Totes aquestes accions intervenen en la formula anterior amb un valor representatiu, 
el valor característic de cada un d’ells, definit per criteris estadístics sobre el valor 
nominal. 
 
     La divisió entre les accions exteriors i les resistències és convencional i per tant 
susceptible d’interpretacions diferents segons el mètode de càlcul utilitzat i el punt a 
partir del qual un ancoratge treballa de forma activa o de forma passiva. 
 
     Els esforços aportats pels ancoratges tenen dues components, una component activa i 
una altre de passiva, amb les seves variants normals i tangencials sobre la superfície de 
ruptura potencial. 
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     En tots el mètodes de càlcul a la ruptura de talussos, els valors dels esforços passius 
dels ancoratges es calculen al llarg de la superfície de ruptura potencial i tenint en 
compte les resistències dels ancoratges, la interacció sòl ancoratge i la resistència del 
sòl. Ens trobem davant un problema on la solució depèn de diversos criteris. La solució 
es troba utilitzant un diagrama multicriteri. 
 
     La normativa actual, pel càlcul dels ELU,  considera que els esforços actius dels 
ancoratges pretensats són  accions exteriors i per tant són conegudes. Per tant, aquest 
esforços actius són independents de la superfície de ruptura potencial considerada. 
Per contra, els esforços passius si depenen de la superfície de ruptura potencial 
considerada. 
 
Naturalesa de les accions: 
 

• Les accions permanents: són les accions del propi pes del sòl, de les estructures 
situades sobre el terreny, les càrregues aportades pels immobles situats en la 
superfície... 

 
• Les accions variables: són les accions de les càrregues periòdiques, vibracions, 

accions cícliques. Les accions climàtiques també es poden considerar accions 
variables, com ara l’efecte del gel sobre els capçals del ancoratges) 

 
• Les accions degudes a l’aigua: és el resultat de les pressions intersticials en el 

massís del sòl reforçat.  En principi la col·locació d’ancoratge facilita el drenatge 
de l’aigua i la disminució de les pressions intersticials. Si malgrat tot les 
pressions intersticials continuen existint, s’hauran de tenir en compte. 

 
• Les accions accidentals: uns exemples clars són els sismes i els impactes, o les 

condicions hidràuliques extremes. 
 

• Les accions aportades pels ancoratges de forma activa. 
 

• Les accions aportades pels ancoratge de forma passiva. 
 
     Segons com es poden donar aquestes accions, segons la combinació d’accions, 
s’utilitzen coeficients per disminuir el valor de cada una d’elles per tal de tenir en 
compte la probabilitat de que es produeixin les accions alhora. 
 
     Per tant doncs, si una determinada combinacions d’accions és molt probable, els 
coeficients que multipliquen cada una de les accions seran molt propers a la unitat, 
mentre que per una combinació d’accions poc probable o accidental, els coeficients que 
multipliquen els diferents valors de les accions seran sensiblement inferiors a la unitat. 
 
     A part dels coeficients aplicats segons la combinació d’accions, també hi ha 
coeficients que tenen en compte la fiabilitat del valor de la resistència aportat o el valor 
de l’esforç aplicat, a fi de tenir un resultat amb una grau de seguretat suficient. 
 
     L’aplicació d’ancoratges als talussos requereixen utilitzar mètodes de càlcul a la 
ruptura específics, per tal de comptabilitzar  les deformacions a la ruptura dels 
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ancoratges i del sòl, que depèn de la ductilitat del sòl, de l’ancoratge i de la interacció 
entre el sòl i l’ancoratge. Els factors de què depenen els esforços passius desenvolupats 
són: 
 
1. Resistència del sòl: El sòl es caracteritza pel criteri de Mohr – Coulomb ( angle de 
fregament intern i cohesió). Les condicions a llarg termini són més desfavorables, on 
dependrà dels valors de cohesió i de fregament intern en condicions drenades i en 
condicions saturades. 
 
2. Resistència de l’ancoratge: Els ancoratges son característics per les tres resistències 
següents: 
 

• Rn : Resistència a la tracció simple. 
• Rc: Resistència a l’esforç tallant. 
• Mo: Moment de plastificació de l’ancoratge en flexió pura. 

 
3. Resistència al moviment en el contacte sòl – ancoratge: La interacció sòl – 
ancoratge considera dos criteris relatius a dos modes d’interacció: 
 

• El fregament lateral  límit, que es característic de la resistència al lliscament 
lateral unitari. 

• La pressió lateral última del sòl sobre l’ancoratge, que serà considerada igual a 
la pressió lateral límit exercida pel terreny sobre l’ancoratge o a l’inrevés. 

 
     Els valors característics  dels paràmetres dels sòls seran determinats tenint en compte 
la dispersió i la qualitat representativa dels assaigs i sondeigs. 
Caldrà determinar els valors dels paràmetres a llarg termini, mitjançant assaigs a 
laboratori o assaigs “in situ”. 
 
     Els valors característics de les resistències dels ancoratges seran calculats a partir del 
límit elàstic garantit de l’acer pels ancoratges que contenen armadura metàl·lica. 
 
     Els valors característics del fregament lateral unitari sòl – ancoratge serà determinada 
a partir d’àbacs presentats en diversos llibres i publicacions. 
 
     El valor característic de la pressió lateral última de l’ancoratge sobre el sòl serà igual 
a la pressió límit exercida pel sòl. 
 
     Els valors de les resistències a introduir a la justificació d’estabilitat del talús, seran 
calculades a partir dels valors característics reduïts per un factor que té en compte la 
incertesa del valor, anomenat coeficient de seguretat parcial. 
 
     La resistència al trencament del sòl és : T = c + tg (φ). S’apliquen coeficients de 
seguretat parcials a cada un dels termes que componen la resistència. 
 
 

T = c / F1 + tg (φ) / F2.                                          (eq. n.1) 
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Els coeficients de seguretat parcial (F1 i F2.)  tenen en compte els següents aspectes: 
 

• Els possibles errors entre els valors de la resistència del sòl reals i els valors de 
resistència del sòl trobats a partir d’assaigs al laboratori o “in situ”. 

• Les possibles conseqüències sobre l’estabilitat del talús en cas de trobar-se una 
zona  amb resistències  localitzades inferiors als valors característics estimats. 

 
     Els valors de la cohesió i l’angle de fregament intern influeixen de forma diferent 
sobre l’estabilitat de talussos i alhora cada un d’ells depèn de factors diferents, fet que 
justifica l’adopció de diferents valors de coeficients de seguretat parcial pels paràmetres 
de la cohesió i l’angle de fregament intern.  
 
     La resistència entre la interacció sòl – ancoratge també conté factors de seguretat 
parcial proposats per la pressió lateral límit. Els valors d’aquest coeficient de seguretat 
són: 
 

• Valor del coeficient de seguretat =1 per les accions de curta durada, en concret 
per les fases de terraplenat. 

• Valor del coeficient de seguretat =2 per les accions permanents. 
 
     També conté el factor de seguretat parcial del mòdul pressiomètric Em, que té en 
compte la incertesa del mateix. El valor del coeficient de seguretat parcial del mòdul 
pressiomètric serà igual a 1 en el cas que el valor trobat per Em sigui el resultat d’un 
nombre suficient d’assaigs representatius. 
 
     Els coeficients de seguretat que afecten al valor característic del fregament lateral 
unitari entre el sòl i l’ancoratge és calculat a través d’àbacs mesurats a partir d’assaigs 
de tracció. 
 
     Cal anotar, que els valors proposats pels coeficients de seguretat del fregament entre 
sòl i l’ancoratge en els reforçament de talussos tenen un valor més elevat que els 
considerats en el càlcul de les fonamentacions profundes. El valor d’aquest paràmetre és 
molt sensible a les condicions de execució dels reforços. 
 
     Els factors de seguretat per la resistència del material utilitzat en els reforços serà de 
1.15 per les armadures del formigó armat i altres armadures amb límit elàstic inferior a 
500 MPa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


