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1 Introducció 
 

En els massissos rocosos l’estabilitat dels desmunts, terraplens i vessants naturals està 

controlada fonamentalment per les discontinuïtats i les propietats mecàniques del massís. La 

fracturació d’un massís, deguda fonamentalment a la història dels esforços del massís, és un 

dels factors més importants respecte la predicció i prevenció de problemes d’estabilitat tant en 

talussos i vessants naturals com en desmunts realitzats per les pròpies obres (carreteres, camins, 

pistes forestals, etc.). La metodologia d’anàlisi d’estabilitat de talussos ha estat tractada per 

diversos autors (Hoek i Bray, 1981; Jiménez Salaz et al. 1976 i altres) tots ells donant una gran 

importància a variables que condicionen l’estabilitat com ara: l’angle de fregament intern de les 

roques o sòls, la cohesió, la presència de discontinuïtats i les pressions intersticials. 

 

Entre els anys 2005 i 2006 es van realitzar els treballs de construcció del nou camí d’Aixalelles, 

entre les poblacions de Vinebre i Flix (comarca de la Ribera d’Ebre). Al llarg del procés 

d’excavació van aparèixer problemes geotècnics relacionats amb l’estabilitat dels talls 

artificials. Els talussos excavats encara segueixen essent inestables avui en dia. En aquest treball 

s’aborda l’anàlisi geotècnica dels materials i l’estabilitat d’aquests talussos, amb l’objectiu 

d’esbrinar les causes dels lliscaments i ruptures produïdes, de manera que es poden aportar 

dades interessants tant per la caracterització geotècnica del massís rocós, de cara a futures obres 

que s’hi realitzin, com per l’estudi en general dels desmunts del massís rocós. 

 

La metodologia utilitzada en l’elaboració d’aquest estudi combina tècniques geològiques amb 

altres més aplicades, com són la mecànica de roques i sòls. Els passos seguits han estat:  

 

1. Determinar la nova traça del camí a partir de punts topogràfics. 

2. Localitzar i mesurar les principals discontinuïtats que afecten als materials estudiats. 

3. Realitzar assaigs per determinar les propietats geotècniques (angle de fregament intern, 

granulometria, plasticitat...) dels materials existents.  

 

Amb el conjunt d’aquestes dades s’ha realitzat una anàlisi d’estabilitat actual i futura dels 

talussos existents en aquesta àrea d’estudi i s’han proposat possibles solucions per poder pal·liar 

aquesta problemàtica d’inestabilitats de talussos. Els resultats obtinguts mostren la capacitat de 

predicció en relació a l’estabilitat de futurs talussos en possibles obres que es realitzin en aquest 

camí. 
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2 Objectius 
 

Partint de la finalitat de l’estudi que és l’anàlisi de l’estabilitat dels talussos del camí 

d’Aixalelles de Vinebre, els objectius que se’n desprenen, i que són els que ens guiaran i que 

intentarem assolir, són els següents: 

 

1. Posar en mapa la nova traça del camí nou d’Aixalelles. 

2. Descriure i analitzar el context geològic de l’àrea d’estudi en el marc de la Conca de 

l’Ebre. 

3. Fer una caracterització geotècnica de les diferents formacions geotècniques de sòl i de 

roca que afloren a l’àrea d’estudi per obtenir els seus principals paràmetres per a 

l’estudi de l’estabilitat dels talussos. 

4. Descriure i analitzar els talussos objecte d’estudi i analitzar els principals riscs 

d’inestabilització. 

5. Proposar mesures d’estabilitat per la seva estabilitat a llarg termini i reparació. 

6. Realitzar un protocol d’actuació per estudis d’estabilitat de talussos en situacions 

similars a les del context de l’àrea d’estudi. 
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3 Metodologia 
 

3.1 Treball de camp 
 

La recollida de dades que s’ha dut a terme en aquest estudi s’ha realitzat al camí de les 

Aixalelles que va de Vinebre a Flix. Aquest camí s’ha hagut de recórrer tot de punta a punta, i 

amb l’ajut d’un GPS Garmin HCx, amb el sistema de referència geodèsic ED50, s’han pres totes 

les coordenades per tal de projectar el traçat del camí en un mapa topogràfic, ja que aquest camí 

encara no està actualitzat al servei de mapes de la Generalitat de Catalunya (Fig. 2 i Fig. 3 de 

l’apartat 4.1. Situació geogràfica). 

 

Per tal de seleccionar i caracteritzar els talussos, les trencades i les estratificacions que ens han 

semblat més significatives, s’han agafat les coordenades d’aquestes parades i han estat 

anomenades amb la notació següent (Taula 1; Fig. 2 i Fig. 3 de l’apartat 4.1. Situació 

geogràfica): 

 

X Y
1 Gravera 296 538 4 565 312
2 Talús 1 297 003 4 565 000
3 Talús 2 297 089 4 564 949
4 Talús 3 297 092 4 564 869
5 Talús 3a 297 107 4 564 804
6 Talús 4 297 140 4 564 661
7 Talús 4a 297 094 4 564 541
8 Estrat rocós 296 841 4 565 405

Nom parada
Coordenades UTM

Parada Nº

 
Taula 1. Nomenclatura i coordenades de les parades efectuades. 

 

Per realitzar una anàlisi d’estabilitat és molt important partir de dades representatives del talús. 

Per tant, per cada talús s’ha establert una estació amb diferents punts de mesura per la presa de 

dades, ja que a més de que alguns talussos pateixen canvis d’orientacions, també és normal que 

canviï la qualitat de la roca o sòl, ja sigui degut als diferents graus d’erosió de les argiles, 

meteorització dels guixos, o bé a les diferents famílies de discontinuïtats principals que poden 

aparèixer en un mateix talús. Els diferents assaigs que s’han realitzat al camp han consistit en: 

 

• Mesura de la orientació de plans de fracturació, talús i estratificació: Per determinar 

les orientacions i inclinacions dels diferents plans s’ha utilitzat una brúixola equipada 

amb clinòmetre (Fig. 1). 
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Figura 1. Treballs amb la brúixola per determinar l’orientació. 

 

• Mesura de l’angle de repòs: els nivells argilosos de l’àrea es disgreguen i es comporten 

com un material granular, per això s’ha determinat l’angle de repòs omplint un sac de 

material i abocant-lo per tal de crear una muntanyeta homogènia i simètrica de material 

en forma de con. L’angle de repòs s’ha obtingut realitzant diverses mesures del pendent 

de la muntanyeta amb un clinòmetre (Fig. 2A). En algunes ocasions l’angle de repòs 

s’ha obtingut creant un talús de material per esllavissada d’aquest a la base dels talussos 

estudiats (Fig. 2B). 

 

A 

 

B  

Figura 2. A. Determinació de l’angle de repòs per mitja d’una muntanyeta de material. B. Determinació de 

l’angle de repòs per mitja d’una esllavissada de material. 

 

• Tilt test: L’angle de repòs dels gresos s’ha determinat a partir del Tilt test. Aquest 

mètode consisteix en posar dos blocs de roca paral·lels i junts sobre una superfície de 

recolzament sana i poc rugosa. Es disposen els dos blocs l’un al damunt de l’altre amb 

la superfície horitzontal i s’inclinen progressivament fins que el bloc superior llisca 

sobre l’inferior, obtenint així l’angle de repòs (González de Vallejo, 2002). 

 



Metodologia 

5 

A més a més, s’ha realitzat un mostreig sistemàtic dels materials per al seu posterior anàlisi a 

laboratori (assaigs de granulometria, plasticitat i petrologia de lamina prima) i també s’ha 

realitzat un reportatge fotogràfic de la configuració de l’àrea d’estudi a diferents escales 

(quilomètrica a centimètrica). 

 

3.2 Treball de laboratori 
 

3.2.1 Assaig de granulometria per garbellament 
 

La granulometria es defineix a través d’aquest assaig, que en resulta ràpid i objectiu en la 

classificació dels sòls, la USCS (Unified Soils Classification System). 

 

A partir d’aquest anàlisi podem saber la quantitat de sòl corresponent a cada interval 

granulomètric. S’utilitza un garbellador automàtic (Fig. 3). Un cop sabem la quantitat de sòl en 

pes que queda a cada garbell, es representa el percentatge del mateix per a cada interval 

granulomètric mesurat a l’assaig des de la fracció més fina (<0,08 mm) fins a la fracció més 

grollera (>100 mm) en una gràfica acumulativa. Aquesta en resulta en forma de corba en la qual 

la pendent és directament proporcional a l’abundància d’un determinat mida de partícula. 

 

Aquest assaig s’ha realitzat al laboratori de mines de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 

de Manresa, UPC. Per a dur-lo a terme ens hem cenyit tant estretament com ens ha estat 

possible a la Norma UNE 103 101 Anàlisi granulomètric de sòl per garbellat. 

 

 
Figura 3. Muntatge dels tamisos amb un garbellador automàtic 
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3.2.2 Límits d’Atterberg 
 

Per tal de definir la plasticitat d’un sòl de manera objectiva i ràpida es fan servir els assaigs de 

determinació del límit líquid i plàstic. La plasticitat del sòl juga un paper fonamental (juntament 

amb la granulometria) en la classificació dels sòls (USCS) que in clou grans grups de sòls, el 

comportament geotècnic dels quals és semblant. 

 

Es defineix com a límit líquid la humitat que té un sòl amassat amb aigua i dipositat en una 

cullera de Casagrande (Fig. 4) quan el solc realitzat amb un acanalador que divideix aquesta 

massa en dues meitats, s’ajunta al llarg del seu fons en una distància de 13 mil·límetres, després 

d’haver deixat caure 25 vegades la cullera des d’una altura de 10 mil·límetres a un ritme de dos 

vegades per segon. 

 

 
Figura 4. Cullera de Casagrande 

 

Aquest assaig es realitza amb mostres de granulometria fina (que passin pel garbell de 400 µm i 

s’amassa amb unes espàtules. A continuació s’omple la Cullera i es fa el solc amb l’acanalador 

normalitzat. 

 

Quan hem fet el solc, es compta el nombre de cops que fem anar la cullera amb la manovella i 

no es para fins que les dues meitats separades pel solc es toquin, o que el nombre de cops sigui 

major a 40 (mostres gairebé seques). Aquest procediment es realitzarà dues vegades: la primera 

vegada s’haurà d’obtenir un valor de cops situat entre 15 i 25, i la segona vegada un valor entre 

25 i 35 cops. 

 

Cada cop que haguem d’omplir la cullera, s’agafa una mica de mostra i s’introdueix en una 

càpsula per tal de determinar la seva humitat. Després amb l’ajut d’una gràfica s’hi 

representaran el nombre de cops pel que fa a la humitat registrada cada vegada i s’obtindrà una 

recta de la que s’interpolarà als 25 cops per tal de conèixer el límit líquid. 
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El límit plàstic es calcula fent servir la massa de sòl que sobra de l’assaig anterior i s’amassa 

sobre una superfície llisa com per exemple un vidre fins a obtenir cilindres de 3 mm de diàmetre 

(Fig. 5A) amb petites esquerdes però sense que es fragmentin. La humitat en aquest punt és el 

límit plàstic. Es mesura el pes dels cilindres en aquest estat i després s’introdueixen dins de 

l’estufa per tal de extreure’n l’aigua i calcular-ne la humitat (Fig.5B). Cal realitzar aquesta 

prova dues vegades i fer-ne la mitja aritmètica dels dos valors obtinguts per a saber-ne el valor 

final del límit plàstic.  

 

L’índex de plasticitat final l’obtindrem restant el valor del límit plàstic del valor del límit líquid: 

 

LPLLIP −=  

 

Aquest assaig s’ha dut a terme al laboratori de mines de l’ l’Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria de Manresa (UPC), cenyint-nos a les Normes UNE 103 103 Determinació del 

límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, i la Norma UNE 103 104 

Determinació del límit plàstic d’un sòl. 

 

A B  

Figura 5. A. Procés de determinació del límit plàstic. B. Estufa per treure l’aigua al sòl. 

 

3.2.3 Caracterització petrològica de la roca 
 

Per conèixer amb més detall les mostres rocoses, s’ha realitzat un estudi al microscopi 

petrogràfic del laboratori de mineralogia de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 

Manresa (UPC). Per aquesta raó, s’ha elaborat una làmina prima al servei de làmines primes 

dels laboratoris de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per 

finalitzar, aquesta làmina ha estat descrita i fotografiada. 
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3.3 Treball de gabinet 
 

Un cop realitzat el treball de camp i de laboratori s’ha procedit a redactar una memòria, per fer-

ho, primerament, s’ha realitzat una recerca bibliografia per localitzar la topografia de detall de 

l’àrea d’estudi, definir la situació del context geològic i trobar referències internacionals 

d’estudis d’estabilitat de talussos en situacions similars a les d’aquest estudi. Finalment tota la 

tasca a culminat en la redacció de la present memòria. 
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4 Context geogràfic i geològic 
 

4.1 Situació geogràfica 
 

La zona d’estudi es troba a Vinebre, un municipi de la comarca de la Ribera d’Ebre (Província 

de Tarragona), situat al marge est del riu Ebre (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Mapa topogràfic (escala 1/200.000)i localització de la zona d’estudi (ICC, 2009) 

 

La zona d’estudi és un tram del camí d’Aixalelles (Fig. 2) que uneix les localitats de Vinebre i 

Flix, és un camí caracteritzat per la gran quantitat de trencades que hi ha en els desmunts i 

terraplenats que es van realitzar en les obres de millora del camí realitzades l’any 2005. 

 

Per dur a terme aquest estudi sobre l’estabilitat de talussos, va ser necessari escollir les zones 

més afectades per trencades de talussos i prendre els punts de mesura necessaris (Fig. 3). 
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4.2 Situació geològica 
 

Els materials estudiats en aquest treball es troben a les proximitats del marge Sud-est de la 

Conca de l’Ebre (Anadón et al.1985, Riba et al. 1987; Fig. 4). La Conca de l’Ebre assumeix la 

seva identitat estructural durant l’Oligocè quan tenen lloc les últimes fases d’emplaçament dels 

encavalcaments pirinencs i hi ha un desplaçament d’aquesta activitat tectònica cap al marge sud 

de la conca. En aquest moment es produeix l’emplaçament d’encavalcaments de materials 

mesozoics als sud dels Catalànids i a la zona d’enllaç, originant una sèrie de discordances 

progressives i la deposició dels materials estudiats (Puigdefàbregas et al. 1986). Des de 

l’Oligocè inferior fins el Neogen superior la Conca de l’Ebre és endorreica i es rebleix 

únicament per sediments continentals (Riba et al. 1987). Des dels marges tectònicament actius 

s’estenen cap al centre de la conca un conjunt de sistemes al·luvials i a les parts més distals 

d’aquests sistemes es desenvolupen sistemes lacustres i evaporítics (Fig. 5). 

 

 
Figura 4. Situació geològica de l’àrea d’estudi (estrella) en el marge de la geografia de la conca de l’Ebre 

(Cabrera et al. 2002). 

 

Els materials aflorants a l’àrea d’estudi són argiles vermelles i grogues que alternen amb 

algunes capes de gresos fortament cimentats i de guix (Fig. 6A), tots aquests materials són 

d’edat catiana (Oligocè superior). A més, el conjunt dels materials es troba afectat per una 

intensa fracturació. Les fractures tenen una forta inclinació i cabussen majoritàriament vers 

l’oest, a més, solen estar reomplertes per guix, de vegades fibrós. La majoria de fractures són 

diàclasis tot i que, en alguns casos s’observen petits desplaçaments distensius entre blocs (falles 

normals) d’ordre decimètric. Els dipòsits oligocens poden estar fossilitzats per materials del 
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quaternari, els quals corresponen a paleoterrasses del riu Ebre i també a sediments col·luvials 

acumulats a les vessants naturals de la zona estudiada (Fig. 6B). 

 

 
Figura 5. Mapa geològic detallat de l’àrea d’estudi i situació (Cabrera et al. 2002). 

 

A B 

Figura 6. A. Vista general de les intercalacions de les argiles vermelles i grogues, gresos i guixos. B. Materials 

col·luvials tallats per un dels talussos de la carretera. 
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5 Caracterització geotècnica dels materials 
 

5.1 Introducció 
 

En aquest apartat es pretén descriure i analitzar les característiques geotècniques dels diferents 

materials de l’àrea d’estudi. 

 

Primerament, des d’un punt de vista geotècnic seria important explicar com és una formació 

geotècnica i descriure si està constituïda per sòl o roca (Matula, 1981; Dearman, 1991), ja que 

no són el mateix des d’un punt de vista de la Geologia o de l’Enginyeria del Terreny. Són 

estudiats per dues disciplines diferenciades, la mecànica de roques i la mecànica de sòls. Així 

que, com a sòls  o “terra” entenem els sediments no cimentats com les sorres, llims i argiles, 

mentre que com a roques entenem els cimentats com calcàries, gresos, granits i altres.  

 

Terzaghi i Peck (1967) diferencien els sòls i les roques de la següent manera: 

 

“Sòl és aquell agregat de partícules minerals que poden ser disgregades per mitjans tals com la 

seva agitació en aigua. Per altra banda, la roca, és un agregat natural de minerals connectat 

per unes forces cohesives fortes i permanents. Com que els termes “fortes” i “permanents” 

estan subjectes a diferents interpretacions, la frontera entre sòl i roca és arbitraria.” 

 

Per tal de descriure de manera detallada un sòl o un a roca per a fins destinats a l’enginyeria cal 

que s’inclogui una definició geològica juntament amb la màxima informació detallada 

obtinguda d’assaigs de mostres o de superfícies d’exposició. Per tant, ha d’incloure: 

 

• Una classificació litològica. 

• Una descripció del sòl i roca i l’assignació de noms geològics descriptius, per als 

diferents tipus de roques i sòls. 

• Una classificació detallada de les diferents unitats de roques i sòls en base a les seves 

propietats mecàniques. 
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5.2 Descripció de roques per a fins enginyerils 
 

En aquest apartat es detallen les principals propietats que cal determinar en sòls i roques per a la 

seva caracterització geotècnica (Ferrer i González de Vallejo, 1999). 

La descripció d’una roca inclou: 

 

• La determinació del nom de la roca – “el nom litològic”. 

• La descripció de les propietats materials. 

• La descripció de propietats addicionals per descriure les característiques del massís 

rocós. 

 

En les propietats de material molts cops hi trobem les propietats del massís rocós, mentre que a 

molts d’aquests les seves característiques estructurals controlen les seves propietats. 

 

En la caracterització de qualsevol roca, el resultat final a obtenir, hauria de ser una descripció 

comprensible de les principals propietats enginyerils, juntament amb el nom litològic de la roca. 

 

Quan hem de descriure una roca hi han de constar les següents característiques principals: 

 

1. Nom de la roca 

• Propietats petrològiques suplementàries 

 

2. Propietats materials de la roca 

• Color 

• Textura 

Mida de gra 

Altres característiques texturals 

• Influència meteorològica 

Alteració 

• Resistència 

 

3. Propietats del massís rocós 

• Estructura 

• Discontinuïtats 

• Característiques a causa de la influència meteorològica 
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5.3 Classificació dels sòls per a fins enginyerils 
 

Per tal de classificar els sòls hem de partir de la granulometria i la plasticitat de la fracció fina 

(fracció que passa el garbell de 400 µm). 

Les determinacions d’aquestes propietats es porten a terme en mostres inalterades de sòl, 

independentment de les condicions que tingui la mostra a la seva ubicació original. La 

classificació dels sòls, pot ser una bona referència, sobre quin comportament tindran en cas 

d’esdevenir un material constructiu, per exemple el talús d’un terraplenat amb diferents 

continguts d’humitat. 

 

El nom del sòl ens dóna informació de les característiques granulomètriques del mateix i en 

resulta d’una combinació d’un sòl base amb barreges d’altres tipus de sòl. 

 

Per tal de caracteritzar un sòl cal que hi constin les següents característiques principals i en 

aquest ordre (Dearman, 1991): 

 

1. Nom del sòl 

• Incloent constituents menors 

• Gènesi 

 

2. Propietats del material constituent del sòl 

• Color 

• Textura (forma i composició de les partícules) 

• Estat d’alteració meteòrica 

• Resistència 

Consistència 

Humitat 

Densitat Relativa 

Compactació 

Resistència a la cisalla 

 

3. Propietats del sòl 

• Estructura 

• Discontinuïtats 

• Perfil d’alteració meteòrica 
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5.4 Caracterització dels materials a l’àrea d’estudi 
 

Per tal de portar un ordre en l’organització d’aquest estudi, a continuació es detallarà cada 

parada amb les seves respectives dades del talús, així com els assaigs in situ i el mostreig. 

Finalment es projectaran els resultats obtinguts de cada mesura i mostreig a partir dels assaigs 

de laboratori realitzats per tal de poder caracteritzar la roca i els sòls. 

 

5.4.1 Parada 1. Gravera 
 

En aquesta parada no s’ha realitzat una anàlisi dels materials que formen els talussos, ja que 

correspon a la gravera en la qual es van realitzar tasques d’extracció de grava per fer la 

coronació de tot el camí d’Aixalella. 

 

Els materials explotats corresponen a graves d’una paleoterrassa del riu Ebre i tenen una 

disposició horitzontal. Sovint les graves estan cobertes per una capa de materials més fins 

(sorres, llims i argiles). L’activitat extractiva realitzada sobre aquests materials ha provocat un 

fort impacte ambiental de caràcter visual (Fig. 1), ja que el camí passa pel costat mateix de la 

zona afectada. 

 

 
Figura 1. Gravera amb un fort impacte visual. 

 

5.4.2 Parada 2. Talús 1 
 

1. Treball de camp 

 

• Identificació de les famílies de discontinuïtats i mesura dels seus plans de fractura 

(Taula 1). 
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Pla Direcció de cabussament Cabussament 
Família 1 
 
 

254º 
251º 
256º 

77º 
70º 
73º 

Família 1* 243º 
250º 
255º 
246º 

71º 
80º 
75º 
65º 

Família 2 260º 53º 

Discontinuïtats 

Família 3 
 
 

160º 
160º 
160º 

85º 
90º 
85º 

Taula 1. Orientacions i inclinacions dels diferents plans. 

 

• Mesura de l’angle de repòs per mitjà de la creació d’una muntanyeta homogènia i 

simètrica de material argilós en forma de con, les mesures es van extreure a partir del 

clinòmetre (Taula 2). 

 

Angle de repòs 

36º 

38º 

38º 

41º 

39º 

38º 

Taula 2. Determinació de l’angle de repòs. 

 

• Presa de mostres per fer una anàlisi de granulometria (Fig. 2). Aquesta mostra ha estat 

etiquetada com a M – 1. 

 

5.4.3 Parada 3. Talús 2 
 

En aquesta parada no es va realitzar cap assaig, però ha servit per analitzar les característiques 

dels materials col·luvials del Quaternari formats a partir d’esllavissades al llarg de la vessant 

natural de la muntanya. Aquests materials són mescles de llims, sorres i graves molt ben 

graduats i reposen damunt dels materials del terciari (argiles, gresos i guixos), entre ambdós 

materials hi ha una discontinuïtat erosiva (Fig. 3). 
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Figura 3. Alternança de materials del terciari i col·luvials. 

 

5.4.4 Parada 4. Talús 3 
 

1. Mesures de camp 

 

• Identificació de les famílies de discontinuïtats i mesura dels seus plans de fractura 

(Taula 3). 

 

Pla Direcció de cabussament Cabussament 
Família 1 274º 61º 
Família 1* 
 
 
 
 

264º 
264º 
265º 
264º 
270º 

58º 
79º 
80º 
72º 
60º 

Discontinuïtats 

Família 4 268º 
268º 

38º 
40º 

Taula 3. Orientacions i inclinacions dels diferents plans. 

 

• Mesura de l’angle de repòs per mitjà de la creació d’una muntanyeta homogènia i 

simètrica de material argilós en forma de con, les mesures es van extreure a partir del 

clinòmetre (Taula 4). 

 

Angle de repòs 

38º 

36º 

42º 

36º 

37º 

37º 

Taula 4. Determinació de l’angle de repòs. 
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• Presa de mostres per fer un anàlisi de granulometria (Fig. 4) i un de plasticitat (Fig. 5). 

Aquesta mostra ha estat etiquetada com a M – 2 i 2 – B. 

 

5.4.5 Parada 5. Talús 3a 
 

En aquesta parada es van prendre les mesures d’estratificació (Taula 5), es va realitzar l’assaig 

de Tilt Test (Taula 6) i es prengué una mostra per lamina prima, per tal de caracteritzar la 

petrologia dels estrats de gres. 

 

Direcció de cabussament Cabussament 

98º 6º 

90º 3º 

Taula 5. Mesures d’estratificació als gresos. 

 

Angle de repòs 

39º 

38º 

37º 

37º 

36º 

Taula 6. Mesures de l’angle de repòs a partir de l’assaig Tilt Test. 

 

5.4.6 Parada 6. Talús 4 
 

1. Mesures de camp 

 

• Identificació de les famílies de discontinuïtats i mesura dels seus plans de fractura 

(Taula 7). 

 

Pla Direcció de cabussament Cabussament 
Discontinuïtats Família 1 

 
270º 
269º 
270º 
272º 
264º 

73º 
90º 
82º 
70º 
52º 

Taula 7. Orientacions i inclinacions dels diferents plans. 
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• Mesura de l’angle de repòs per mitja de la creació d’un talús de material per 

esllavissada d’aquest a la base dels talussos estudiats, les mesures es van extreure a 

partir del clinòmetre (Taula 8). 

Angle de repòs 

42º 

38º 

40º 

42º 

36º 

40º 

42º 

40º 

38º 

Taula 8. Determinació de l’angle de repòs. 

 

• Presa de mostres per fer dos anàlisis de granulometria (Fig. 6 i Fig. 7). Aquestes 

mostres han estat etiquetades com a M – 3.1 i M – 3.2. 

 

5.4.7 Parada 7. Talús 4a 
 

1. Mesures de camp 

 

• Identificació de les famílies de discontinuïtats i mesura dels seus plans de fractura 

(Taula 9). 

 

Pla Direcció de cabussament Cabussament 
Família 1 
 

267º 
261º 

68º 
84º 

Discontinuïtats 

Família 5 
 

244º 
261º 

16º 
22º 

Taula 9. Orientacions i inclinacions dels diferents plans. 

 
• Mesura de l’angle de repòs per mitja de la creació d’una muntanyeta homogènia i 

simètrica de material argilós en forma de con, les mesures es van extreure a partir del 

clinòmetre (Taula 10). 
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Angle de repòs 

38º 

37º 

40º 

38º 

41º 

40º 

40º 

36º 

38º 

Taula 10. Determinació de l’angle de repòs. 

 
• Presa de mostres per fer dos anàlisis de granulometria (Fig. 8 i Fig. 9) i un de plasticitat 

(Fig. 10). Les mostres de granulometria han estat etiquetades com a M – 4.1 i M –4.2 i 

la de plasticitat com a 4 – B. 

 

5.4.8 Parada 8. Estrat rocós 
 

En aquesta parada s’han mesurat les fractures als estrats (Taula 11) situats en el vessant natural 

per sobre dels talussos generals del camí. 

 

Pla Direcció de cabussament Cabussament 
Discontinuïtats Família 1 

 
348º 
288º 
256º 
352º 

90º 
82º 
82º 
90º 

Taula 11. Mesures des les fractures als estrats del gres. 
 

5.5 Valoració de la caracterització geotècnica dels materials 
 

La realització de diferents assaigs de caracterització dels materials en algunes de les estacions 

de mesura (Taula 12) permet realitzar una caracterització geotècnica genèrica dels materials 

aflorants a l’àrea d’estudi. 

 

Les discontinuïtats presents en els estrats rocosos, han estat classificades segons 6 tipus 

diferents de famílies que són: 
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• Família 1: diàclasis cabussant majoritàriament cap a l’oest i amb una forta inclinació. 

Sistema format per moltes diàclasis paral·leles entre si que tenen un espaiat decamètric. 

De vegades, reomplertes de guix fibrós. 

• Família 1*: fractures reomplertes de guix i amb una alta inclinació per sobre dels 60º. 

• Família 2: falles normals, amb salt decimètric, amb cabussament i inclinació cap a 

l’oest. Hi ha una presència escassa d’aquestes. 

• Família 3: fracturació subactual per la formació de cunyes conjuntament amb la família 

1. 

• Família 4: diàclasis, amb cabussament cap a l’oest i una inclinació baixa a mitjana, 

usualment reomplertes de guix fibrós. 

• Família 5: fractures reomplertes de guix i amb una baixa inclinació per sota dels 25º. 

 

 Assaig de laboratori 

Parada LA G LP 

1 - - - 

2 - 1 - 

3 - - - 

4 1 1 - 

5 - - 1 

6 - 2 - 

7 1 2 - 

8 - - - 

Total 2 6 1 

LA: Límits Atterberg    G: Granulometria    LP: Lamina prima 

Taula 12. Resum de tots els assaigs realitzats a laboratori 

 

A partir de les taules anteriors en què s’ha identificat les diferents famílies de discontinuïtats i 

les seves respectives mesures de plans de fractura, s’ha fet una valoració genèrica d’aquestes a 

partir d’una mitjana aritmètica, ja que la desviació estàndard d’aquesta dada és molt baixa donat 

que tots els valors són similars (Taula 13). 

 

Pla Direcció de cabussament Cabussament 
Família 1 264º 72º 
Família 1* 258º 71º 
Família 2 260º 53º 
Família 3 160º 87º 
Família 4 268º 39º 

Discontinuïtats 
 
 
 
 
 
 Família 5 252º 19º 

Discontinuïtat de 
l’estratificació 

Família 1 311º 86º 

Taula 13. Taula genèrica de discontinuïtats en el massís rocós. 
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Les argiles existents en aquesta zona quan s’exposen a la superfície es desgranen en terrossets 

(Fig. 11A). Hi ha un autor que aborda aquesta problemàtica particular (Fig. 11B. Ortigao et al., 

1997). Des d’un punt de vista geotècnic el comportament s’ha analitzat com si fos una grava 

(formada per terrosos d’argila), per això es realitzen els assaigs in situ per determinar l’angle de 

repòs (equivalent a l’angle de fregament intern de la grava) i de laboratori per determinar la 

granulometria del material considerant-lo com una grava i la seva plasticitat considerant-lo com 

una argila. 

 

Tal i com es pot observar en les taules anteriors en què s’ha determinat l’angle de repòs en 

diferents assaigs in situ es pot dir que, fent una mitja aritmètica l’angle de repòs que tenen les 

graves formades per terrossos d’argiles és de 39º. La desviació estàndard d’aquesta dada és molt 

baixa ja que tots els valors són similars. 

 

A 

 

B  

Figura 11. A. Argiles desgranades en entrar en contacte amb la superfície. B. Exemple que aborda un autor de 

la mateixa problemàtica (Ortigao et al. 1997).   

 

A partir de l’anàlisi de granulometria de la grava formada per terrossos d’argila (Figures 2, 4, 6, 

7, 8 i 9), es pot concloure, que aquests materials són poc uniformes segons el seu corresponent 

factor d’uniformitat. 

 

Per contra, si s’analitza l’argila com un sediment fi cohesiu l’anàlisi dels límits d’Atterberg 

(Figures 5 i 10) indica que és un sòl argilós amb una baixa plasticitat segons el sistema de 

classificació de sòls (USCS). 

 

Com es pot veure en la taula 6, en què s’ha determinat l’angle de repòs dels gresos a partir de 

l’assaig Tilt Test, es pot dir que fent una mitja aritmètica l’angle de repòs que tenen els gresos és 

de 37’5º. La desviació estàndard d’aquesta dada és molt baixa ja que tots els valors són similars. 
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La caracterització dels gresos s’ha determinat a partir de la làmina prima i els resultats obtinguts 

són els següents: 

 

Tipus de roca: Gres 

 

Característiques texturals 

 

• Mida de gra: fi – mig 

• Arrodoniment de l’esquelet: subangular 

• Selecció: bona 

• Maduresa textural: madur 

• Maduresa composicional: immadur 

• Contactes entre grans: predominantment llargs, ocasionalment còncau – convexes 

 

Composició 

 

1. Esquelet (80%) 

 

1.1 No carbonàtic extraconcal (5%) 

 

• Predomina el quars monocristal·lí (4%) 

• Presència d’algun fragment policristal·lí 

• Presència d’algun fragment de quars policristal·lí     (1%) 

• Feldspat potàssic 

 

2.2 Carbonàtics extraconcals (75%) 

 

• Fragments micrítics (45%) 

• Fragments esparítics – doloesparítics (25%)  

• Fragments biomicrítics (1%) 

• Fragments de bivalve (4%) 

 

2.3 Carbonàtics i no carbonàtics intraconcals (0%) 

 

• Absència de partícules intraconcals 
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2. Matriu (0%)  

 

• Absència de matriu 

 

3. Ciment (15%) 

 

• Ciment intergranular de calcita 

 

4. Porositat (5%) 

 

• Primària intergranular 

 

5. Classificació 

 

• Calcilitarenita amb fragments micrítics 

 

Vistes generals de la mostra lamina prima: 

 

 
Vista general (x4) de la mostra LP – 1 amb llum polaritzada (esquerra) i natural (dreta). Aspecte general de la 

roca on destaquen els fragments micrítics. La base de cada foto equival a 4 mm. 
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Vista general (x10) de la mostra LP – 1 amb llum polaritzada (esquerra) i natural (dreta). Destaquen els 

fragments carbonàtic intraconcals i algun fragment de quars. La base de cada foto equival a 1,7 mm. 

 

 

 
Vista general (x20) de la mostra LP – 1 amb llum polaritzada (esquerra) i natural (dreta). Detall de dos 

fragments de fòssils (bivalves). La base de cada foto equival a 0,8 mm. 

 

 

 
Vista general (x20) de la mostra LP – 1 amb llum polaritzada (esquerra) i natural (dreta). Detall d’un 

fragment de quars. La base de cada foto equival a 0,8 mm. 
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Assaigs de granulometria i plasticitat: 
 
 

 
Figura 2. Anàlisi granulomètric de la mostra M – 1. 

 

 

 

 
Figura 4. Anàlisi granulomètric de la mostra M – 2. 
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Figura 5. Anàlisi de plasticitat de la mostra 2 - B. 

 

 

 

 
Figura 6. Anàlisi granulomètric de la mostra M – 3.1. 
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Figura 7. Anàlisi granulomètric de la mostra M – 3.2. 

 

 

 

 
Figura 8. Anàlisi granulomètric de la mostra M – 4.1. 
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Figura 9. Anàlisi granulomètric de la mostra M – 4.2. 

 

 

 

 
Figura 10. Anàlisi de plasticitat de la mostra 4 - B. 
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6 Anàlisis d’estabilitat de talussos 
 

6.1 Introducció 
 

Es coneix amb el nom genèric de talús qualsevol superfície inclinada respecte a la horitzontal 

que ha d’adoptar de forma permanent o continua una massa de roca o de sòl determinada 

(González de Vallejo, 2002). 

 

Els talussos són comuns en vies de comunicació (ferroviàries, carreteres, pistes forestals, 

camins, etc.) els quals poden presentar talussos als dos costats de la via (tant en excavacions 

com en terraplens). Aquests talussos han de tenir una inclinació tal que garanteixin l’estabilitat 

de l’infraestructura. 

 

Els talussos en infraestructures solen tenir una zona d’emplaçament que comprèn, a més de la 

via, una franja de terreny als dos costats de la mateixa. El seu objectiu és tenir suficient terreny 

en cas d’ampliació futura de l’obra a realitzar i atenuar en gran mesura, els perills d’accidents 

motivats per caigudes d’obstacles dins d’aquesta zona, els quals han de ser eliminats. 

 

Un talús natural, format de manera natural sense intervenció humana, es denomina vessant 

natural o simplement vessant (Gonzalez de Vallejo, 2002). Quan els talussos estan fets per la mà 

de l’home es denominen talls o talussos artificials, segons la gènesi de la seva formació; als 

talls, es realitza una excavació en una formació natural, mentre que els talussos artificials són 

els generats per reompliments artificials (terraplens; González de Vallejo, 2002). 

 

No hi ha dubte de que el talús constitueix una de les estructures més complexes de les vies 

terrestres; per això és important definir criteris d’estabilitat de talussos, com ara determinar la 

inclinació apropiada d’un tall o d’un terraplè. 

 

En definitiva, en qualsevol obra civil que acompanya la realització de talussos serà necessari 

realitzar una estimació satisfactòria del factor de seguretat, ja sigui de nous talussos a construir o 

dels que necessitin una reparació. 
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6.1.1 Variables que regeixen l’estabilitat d’un talús 
 

Per tal d’esbrinar el factor de seguretat d’un talús hem de partir de la relació existent entre les 

forces estabilitzadores (resistents) i les forces desestabilitzadores. La figura 1 ofereix una visió 

global de les diferents forces estabilitzadores i desestabilitzadores d’un talús (en aquest cas amb 

una superfície de ruptura potencial amb morfologia circular). 

 

 
Estabilitzadores                                  Desestabilitzadores 

 

T1 :  Resistència al tall del terreny                                       W1,W3:  Pesos que originen moment bolcador 

W2:  Pesos que originen moment estabilitzador                         U:  Pressió de l’aigua 

W4:  Pesos que augmenten el moment estabilitzador               W5:  Excavació que redueix el moment estabilitzador 

W6:  Excavacions que redueixen el moment bolcador 

T2:  Augment local de resistència al tall 

T3, A: Forces estabilitzadores externes 

▼U: Reducció de la pressió de l’aigua 

Figura 1. Accions estabilitzadores i desestabilitzadores en un talús amb una superfície de ruptura potencial 

(Ortuño, 2003). 

 

Entre les forces estabilitzadores hi podem trobar la resistència al tall del terreny, la resistència 

de les estructures de subjecció, les forces estabilitzadores externes, els pesos estabilitzadors, etc. 

Per altra banda, tenim els elements que afavoreixen la inestabilitat, com poden ser les accions 

gravitatòries i pesos desestabilitzadors, les pressions positives de l’aigua intersticial i les forces 

desestabilitzadores externes (Fig. 1). 
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Una manera de determinar el factor de seguretat d’un talús, seria conèixer les condicions més 

desfavorables de pressió intersticial que es poden donar durant tota la seva vida, de la mateixa 

manera que estimar la resistència al tall del terreny disponible en qualsevol superfície potencial 

de l’esllavissada. 

 

La pressió intersticial no només depèn de les condicions hidrogeològiques de l’entorn que 

poden donar-se durant tota la vida de l’obra, sinó també dels canvis de tensió que es produeixen 

en el terreny. Aquests canvis donen lloc a processos de consolidació de les zones permeables del 

terreny, així les pressions intersticials s’aniran modificant. 

 

La resistència al tall depèn de moltes variables, tals com la naturalesa, estructura, enllaços i 

historia tensional del sòl, la pressió del fluid que està entre els porus (aigua si està saturat i aigua 

aire si no ho està), etc. 

 

Per definir la resistència al tall utilitzarem el criteri de Mohr-Coulomb, que vindrà determinat 

per l’expressió següent: 

 

''·tan'')·tan(' φσφστ +=−+= cucf  

 

on: 

 

:fτ   Resistència al tall límit del terreny al llarg de la superfície de lliscament. 

c’ i :'φ  Cohesió i angle de fregament intern efectius del terreny en les mateixes superfícies. 

σ  i u: Tensió total i pressió intersticial que actuen perpendicularment a la superfície de 

lliscament. 

 

6.1.2 Definició de factor de seguretat 
 

A la practica no existeix una definició única, sinó que aquesta dependrà del mètode de càlcul 

utilitzat per la seva estimació.  
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Segons l’anàlisi que es faci el càlcul del factor de seguretat es pot enfocar de dues formes: 

 

a) Factor de seguretat definit com una relació directa entre forces 

itzadoresdesestabilForces

zadoresestabilitaForces
F

_

_

∑

∑=  

 

Definirem aquest factor amb els casos d’anàlisi d’estabilitat de cunyes i blocs de roca, com es 

mostra a continuació en el Fig. 2. 

 

 

 

on: 

 

W:  Pes de la massa de sòl. 

:α   Angle que forma la massa de sòl respecte l’horitzontal. 

:mR   Resultant de les tensions tangencials per trobar l’equilibri estricte. 

U :  Resultant de les pressions intersticials al llarg de la superfície de lliscament. 

N’:  Resultant de les tensions efectives normals a la superfície de lliscament. 

 

α
φα

Wsen

UWLc
F

')·tancos(' −+=  

 

Figura 2. Estabilitat d’un bloc en un pla inclinat. Esquema conceptual (Ortuño, 2003). 

 

b) Factor de seguretat definit com una reducció de la resistència al tall límit del terreny 

 

Aquest factor el definirem pels talussos constituïts amb sòls, ja que es pot partir del criteri de 

Mohr-Coulomb segons el qual el factor de seguretat és la relació entre la resistència al tall 

màxima disponible al terreny (fτ ) al llarg de la superfície de lliscament potencial i 

l’estrictament necessària (mτ ) o mobilitzada per aconseguir l’equilibri estàtic o límit del 
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mecanisme considerat, tal i com es demostra en la Fig. 3, es a dir, la resistència al tall mínima 

necessària perquè el terreny sigui estable. 

 

Quan el factor de seguretat és igual a la unitat voldrà dir que estirem al límit de la resistència 

disponible del terreny. 

 

 

On: 

 

:'mc  Cohesió efectiva. 

:'mφ  Angle de fregament intern efectiu. 

 

''·tan' φστ += cf  

mmm c
FF

c
'tan''

'tan
'·

' φσφστ +=+=  

Figura 3. Concepte de factor de seguretat i de resistència al tall mobilitzable (Ortuño, 2003). 

 

6.1.3 Mètodes d’equilibri límit. Consideracions prèvies 
 

Hi ha 5 hipòtesis bàsiques de caràcter bastant restrictiu en els mètodes d’equilibri límit, que 

serien les següents: 

 

1. Es considera que el talús és indefinit en la direcció horitzontal paral·lela a la superfície, 

és a dir que s’estudia en condicions bidimensionals. En alguns casos no gaire habituals 

que es considera la tridimensionalitat. 

 

2. Se suposa un mecanisme de trencament a favor de determinades superfícies de 

lliscament (planes o corbes). Depenent de la forma de trencament o del procediment de 
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càlcul es considerarà dites superfícies com un únic bloc rígid o com a blocs més petits, 

però també rígids  (Fig. 4). 

 

3. Al llarg de les superfícies de lliscament definides s’aplica el criteri de trencament del 

terreny amb el criteri de Mohr-Coulomb. 

 
Figura 4. Compartimentació en blocs en els mètodes d’equilibri límit (Ortuño, 2003). 

 

4. Tal i com queda dividida, la massa del sòl de cada bloc es troba en equilibri estricte. El 

següent pas consistiria en resoldre les equacions d’equilibri estàtic del sistema, (Fig. 5) i 

després es determinaria la resistència tangencial necessària al llarg de la superfície de 

lliscament pertinent per aconseguir aquest equilibri. 

 

 
 

On: 

 

A : Resultant de forces externes. 

W: Pes propi de la massa de sòl. 

U : Resultant de les tensions intersticials. 

N’: Resultant de les tensions efectives normals a la superfície de lliscament. 

Rm: Resultant de les tensions tangencials necessàries al llarg de la superfície de lliscament per 

trobar l’equilibri estricte. 

Figura 5. Esquema bàsic de forces pel càlcul d’equilibri límit (Ortuño, 2003). 
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5. Es defineix un factor de seguretat, que se suposa constant al llarg de tota la superfície de 

lliscament. Aquest aspecte cal tenir-lo molt en compte. 

 

Tenint en compte que cada mecanisme de trencament o superfície de lliscament dóna lloc a un 

determinat factor de seguretat, seria necessari repetir l’anàlisi amb altres superfícies fins trobar 

quina és la més desfavorable. Aquesta, com és obvi, correspon amb el mínim factor de 

seguretat, el valor del qual serà el coeficient de seguretat del talús 

 

6.1.4 Estudi de l’estabilitat d’un talús indefinit o infi nit 
 

Un talús indefinit o infinit és aquell format per una superfície inclinada de grans dimensions, 

normalment es pot equipara a una vessant natural. Així, que el mecanisme de trencament d’un 

talús indefinit constitueix un model raonable per a moltes vessants naturals ja que existeix un 

recobriment de sòl (generalment al·luvial o col·luvial) sobre un substrat resistent i poc profund. 

Aquest mètode es basa en la hipòtesi de què la longitud d’un trencament pla superficial paral·lel 

al talús pot considerar-se infinit respecte al gruix lliscat (Fig. 6). 

 

 
Figura 6. Esquema d’un talús indefinit o infinit (Ortuño, 2003). 

 

Només cal analitzar una secció del talús sotmesa lateralment a les forces d’empenta Ei+1 i Ei i el 

seu propi pes, W, en la seva base. El pes produeix una força tangencial lliscant i al mateix 

temps, la component normal al pla de fractura del pes genera un mecanisme de fregament en 
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aquesta base lligada al fregament intern del terreny i que s’oposa al lliscament mitjançant el seu 

component tangencial. A aquesta component resistent s’hi ha d’afegir la possible existència 

d’una força resistent deguda a la cohesió. 

 

1. Càlcul de la resistència al tall límit i del factor de seguretat (veure paràmetres a les 

figures 6 i 7). 

 

En tensions, amb el criteri de Mohr-Coulomb: 

 

F
u

F

c
nm

'tan
)(

' φστ −+=  

 

En forces, amb les dimensions de la secció: 

 

F
N

F

lc
Rm

'tan
'·

'· φ+=  

 

2. Equilibri de forces perpendiculars a la superfície de lliscament 

 

'·cos NUW =−α  

 

i essent γ la densitat aparent del terreny: βγγ 2·cos···· lHbHW == , resultant: 

 

'·cos··· 2 NullzH =−αγ  

 

3. Equilibri de forces paral·leles a la superfície de lliscament. 

 

mRsenW =α·  

 

Per tant, substituint N’ i Rm i aïllant F resultaria: 

 

ββγ
φβγ

·cos··

')·tan·cos·(' 2

senH

uHc
F

−+=  
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En funció de les característiques del terreny podem considerar els següents cassos: 

 

1- La pressió intersticial nul·la (u=0). 

 

ββγ
φβγ

·cos··

')·tan·cos·(' 2

senH

uHc
F

−+= =
β
φ

ββγ tan

'tan

·cos··

' +
senH

c
 

 

Per tots els casos, el factor de seguretat mínim correspon a una superfície de lliscament en 

coincidència amb el contacte entre capes. Normalment el factor de seguretat i la profunditat de 

la superfície lliscant son inversament proporcionals. 

 

2- Sòl sense cohesió (c=0). 

 

β
φ

βγ tan
'tan

·
·cos·

1 






 −=
H

u
F  

 

3- Sòl sense cohesió ni pressió intersticial (c’=0 i u=0). 

 

β
φ

tan

'tan=F  

 

4- Règim de filtració paral·lel al talús amb cohesió. 

 

 

 

 

Hi ha tot un seguit de situacions freqüents que podem trobar en vessants naturals (Fig. 7). El seu 

càlcul és molt senzill, ja que les línies de flux són paral·leles al talús i, per tant, les 

equipotencials són perpendiculars a si mateix. 

 

5- Règim de filtració paral·lel al talús sense cohesió (c’=0) 

 

β
φ

γ
γ

tan
'tan

··1 






 −= wmF  
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φ
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La fórmula anterior ens aporta informació de la importància de les pressions intersticials en 

l’estabilitat. Així que, si tenim en compte que el pes específic aparent d’un sòl acostuma a ser de 

l’ordre del doble que el pes específic de l’aigua, si el talús es troba completament saturat (m=1) 

amb flux paral·lel al mateix, el factor de seguretat es redueix a la meitat. 

 

β
φ

β
φ

γ
γ

tan
'tan

·
2
1

tan
'tan

·1 ≈






 −= wF  

 

 
Figura 7. Talús indefinit. Flux paral·lel a la vessant (Ortuño, 2003). 

 

6- Altres casos (ús d’àbacs). 

 

Si el sòl té cohesió, el procés d’anàlisi és molt similar als casos anteriors. A la Fig. 8 es pot 

apreciar com els factors de seguretat s’expressen en funció de dos números d’estabilitat, A i B. 

 

H

c
BAF

·

'
·

tan

'tan
·

γβ
φ +=  

 

Els valors d’A i B poden obtenir-se directament dels àbacs a partir de la inclinació del talús (β) i 

del factor de pressió intersticial (ur ) (Fig. 8). 

 

 

 



Anàlisi d’estabilitat de talussos 

42 

 
Figura 8. Àbacs pel càlcul de l’estabilitat de talussos indefinits (Soriano, 1997). 

 

6.1.5 Ruptures circulars. Mètodes d’estabilitat global. Cercle de fregament 
 

La ruptura circular és aquella en què la superfície de lliscament tridimensional és assimilable a 

una superfície cilíndrica, la secció transversal de la qual s’assembla a l’arc d’un cercle.  

 

Aquest tipus de ruptura sòl produir-se en terrenys homogenis, ja sigui en sòls o en roques 

altament fracturades, sense direccions preferencials de lliscament. A més, cal que la mida de les 

partícules de sòl o roca sigui molt petita en comparació amb la mida del talús per poder 

considerar aquesta situació. 
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6.1.5.1 Desenvolupament conceptual del mètode 
 

A la figura 9 es mostra una superfície de ruptura circular de centre O i radi R per a un 

determinat talús homogeni. 

 

 
Figura 9. Forces que actuen amb un superfície circular de lliscament, (Gonzalez de Vallejo, 2002). 

 

Les forces que actuen sobre la massa potencialment lliscant són:  

 

A:  Resultant de les forces externes al talús. 

W:   Pes propi de la massa del sòl. 

U:   Resultant de les pressions intersticials al llarg de la superfície de lliscament. 

N:   Resultant de les tensions efectives normals a la superfície de lliscament. 

cR : Resultant de les tensions tangencials mobilitzades al llarg de la superfície de lliscament 

per a aconseguir l’equilibri estricte. 

 

Considerant el criteri de ruptura de Mohr-Coulomb i un terreny homogeni, la resistència 

tangencial mobilitzada per arribar a l’equilibri límit (F=1) serà: 

 

FF

c

F
S n

φστ tan+==  

 

on: 

 

S =  Forces que tendeixen al lliscament. 
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Els esforços distribuïts a la superfície de ruptura poden substituir-se per: 

 

1. La resultant deguda a la cohesió, 

 

[ ]dlcR mm
L

c ''·tan'0 φσ+∫=  

 

la seva línia d’acció serà paral·lela a la corda AB. 

 

2. La resultant d’esforços normals, N; es desconeix la seva magnitud i posició, tot i que ha 

de ser normal a la superfície de ruptura suposada. 

 

3. La resultant tangencial deguda al fregament,φR ; ha de ser normal a N i 

complir
F

N
R

φ
φ

·tan= , tot i que al no conèixer la posició i magnitud de N també es 

desconeixen per aφR . 

 

Encara que es compleixi tot el que s’acaba d’esmentar, apareixen més incògnites que equacions 

disponibles, amb la qual cosa el problema és estrictament indeterminat. 

 

En el cas de sòls argilosos, o si la ruptura es produeix sense drenatge, la resistència ve donada 

per uSc =  i 0=φ , essent uS  la resistència al tall sense drenatge, amb la qual cosa el problema 

queda determinat. El factor de seguretat pot calcular-se agafant moments de les forces actuants 

pel que fa al centre del cercle de ruptura: 

 

dW

RS
F u

·
·· 2 θ=  

 

Si la cohesió no és constant al llarg del cercle, només cal dividir aquest en n trams d’amplitud 

iθ  per a l’angle que els defineix, la qual cosa F resulta: 

 

dW
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F

n

i
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·

··
1

2 ∑
==

θ
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6.1.5.2 Procediment d’aplicació original. El cercle de fregament 
 

La hipòtesi més senzilla en el mètode del cercle de fregament consisteix en suposar que les 

tensions efectives normals es concentren en un punt de la superfície de ruptura. En aquestes 

circumstàncies Rr =φ  i la resultant P ha de ser tangent al cercle de fregament. S’ha comprovat 

en la hipòtesi anterior que el factor de seguretat F obtingut a partir d’elles és un límit inferior del 

coeficient real. 

 

A la Figura 10 es mostra el procés per determinar el factor de seguretat d’un cercle de 

lliscament determinat, que constarà en els següents passos: 

 

1. S’obté el vector B, resultant del pes (W), de la pressió intersticial de l’aigua (U) i de les 

accions externes (A). 

 

2. Es determina el punt D, intersecció del vector B i de la línia d’acció de la resistència 

cohesiva 
c

mR paral·lela a la corda AB, i situada a una distància del centre del cercle O 

igual a R
L

L
r

c

a ·= . 

 

on: 

 

:aL  Longitud total de l’arc AB. 

:cL  Longitud de la corda AB. 

 

 
Figura 10. Mètode gràfic per determinar el factor de seguretat d’una superfície de lliscament circular (Taylor, 

1948) 
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3. S’assumeix un valor inicial m'φ  el qual equival a suposar un coeficient de seguretat 

mF 'tan/'tan φφ=  que li direm φF .  

 

4. Amb el valor de m'φ  seleccionat es dibuixa el cercle de fregament, de centre O i radi 

msenR '· φ . 

 

5. Per a que hi hagi equilibri la línia d’acció de la resultant P ha de passar pel punt D. La 

línia d’acció ha de ser tangent al cercle de fregament, així que es traça des de D una 

tangent a aquest cercle que serà la línia d’acció buscada. 

 

6. Des de l’extrem de B es traça una paral·lela a la corda AB (a la línia d’acció de la 

resistència cohesiva), i tancant el paral·lelogram de forces s’obté la magnitud de 
c

mR i 

P. 

 

7. Donat que cm
c

m LcR ·'= , el factor de seguritat cF  serà: 

 

c
c

c
c
m L

F

c
LcR ·

'
'· == �

c
m

c
c R

Lc
F

'·=  

 

8. Òbviament el valor obtingut de cF  no tindrà perquè coincidir amb el valor de FФ 

inicialment suposat, però proporcionarà un punt (φF , cF )  al gràfic de la Fig. 10b. 

 

9. Es suposa un altre valor de m'φ  i es repeteix el procés des del pas (3), això 

proporcionarà un nou punt (φF , cF )  al gràfic de la Fig. 10b. 

 

10. Es repeteix el procediment tantes vegades com sigui necessari (tres es suficient) fins 

trobar una corba de punts (φF , cF ) . La intersecció  amb la recta φF = cF   (a 45º des de 

l’origen de coordenades) proporcionarà el factor de seguritat buscat. 

 

Serà necessari repetir el procés complert amb altres superfícies circulars de lliscament fins 

trobar la més desfavorable, és a dir, la del coeficient de seguretat mínim, per tal d’estimar el 

talús general. 
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6.1.5.3 Determinació de les forces W i U 
 

Una forma clara de determinar el pes de la massa potencialment lliscant, és dividir-la en 

seccions verticals i calcular les àrees de cadascuna d’elles. Multiplicant per la densitat aparent 

del terreny s’obté el pes de cada secció, per tant la suma de totes elles serà la resultant buscada i 

agafant moments respecte al centre del cercle es podrà determinar la seva línia d’acció, (Fig. 

11). 

 
Figura 11. Determinació de la resultant del pes W, (Ortuño, 2003). 

 

Per esbrinar el cas més general d’una determinada xarxa de flux en un talús (Fig. 12), i així 

extreure la resultant U de pressions intersticials s’hauran de seguir els següents passos: 

 

 
Figura 12. Determinació de la resultant U de les pressions intersticials (Taylor, 1948) 
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1. Es divideix la massa potencialment lliscant en seccions. 

 

2. A partir de la xarxa de flux es pot traçar l’equipotencial que passa pel punt mig de la 

base de cada secció i obtenir l’altura de pressió: 
w

u
h

γ
=  . 

3. Si iL  és la longitud de la base de cada secció, la resultant de pressió intersticial iU que 

actua sobre cada una d’elles serà iwi LhU ⋅⋅= γ . 

 

4. Es realitzarà la suma vectorial de les Ui i s’obtindrà la resultant buscada. 

 

6.1.6 Sistematització del mètode del cercle de fregament. Solucions mitjançant àbacs 
 

Fins aquí s’ha intentat descriure la forma d’obtenir el factor de seguretat d’una determinada 

superfície de lliscament establint equacions d’equilibri de la massa del sòl involucrada i si és 

necessari repetir el mateix procés de càlcul amb diverses superfícies de lliscament fins obtenir la 

més desfavorable (la que proporciona menor factor de seguretat). 

 

Una altra manera de calcular el factor de seguretat, més senzilla i fàcil, és mitjançant  l’ús d’uns 

àbacs. 

 

Per poder utilitzar aquests àbacs, es farà ús d’una determinada nomenclatura que permet definir 

diferents tipus de cercles de lliscament (Fig. 13). 

 

 
Figura 13. Diferents tipus de ruptures en un talús (Jiménez Salas, J.A. i Molina, R). 
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On s’hi poden distingir els diferents tipus de ruptures com: 

 

a) Cercle superficial de peu. Passa pel peu del talús i el seu punt més baix es troba en 

aquest peu. Es pot produir: 

- En talussos formats per terreny amb 'φ  mig a alt. 

- En talussos de 'φ  mig a baix, però que la seva pendent sigui important. 

 

b) Cercle profund. Passa per davall del peu del talús. 

- Es produeix en talussos penjats amb 'φ  molt baix o nul. 

 

c) Cercle profund de peu. Passa pel peu del talús però profunditza per davall d’aquest en 

algun punt. 

- Es produeix en casos intermedis entre (a) i (b).  

 

d) Cercle de talús. La superfície de lliscament aflora a la cara del talús. 

 

6.1.6.1 Àbacs de Taylor per terrenys homogenis sense fregament 
 

Taylor va analitzar el problema sobre l’estabilitat de talussos en sòls homogenis i va obtenir les 

superfícies de lliscament crítiques i els coeficients de seguretat mínims associats. A la Figura 14 

queden representades les superfícies de trencament. Al peu de la mateixa s’indica la definició 

d’una sèrie de variables geomètriques. 

 

Va definir el Coeficient d’Estabilitat sN  com: 

 

a
s c

H
N

·γ=  

 

On: 

 

γ : Pes específic aparent del terreny 

H: Altura del talús. 

aC : Cohesió mobilitzada.  �
F

S
Sc u

ua m
==  
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On: 

 

uS : Resistència al tall sense drenatge del sòl. 

F: Coeficient de seguretat. 

 

 

 

On: 

 

H:  Altura del talús. 

Β:  Inclinació del talús. 

D:   Factor de profunditat. El producte DH és la profunditat, mesurada des de la coronació 

del talús fins el punt més baix. Quan existeixi un estrat dur que afecti ales condicions 

d’estabilitat, DH serà la profunditat d’aquest estrat des de la coronació del talús. 

XH : Distància del punt d’aforament del cercle crític al peu del talús en funció de l’altura del 

mateix. Es considera positiu quan aquest cercle passa pel davall del peu. 

Α:   Angle del sector circular que defineix el cercle crític. 

θ:   Angle que forma la corda del cercle del cercle crític amb l’horitzontal. 

Figura 14. Definició de variables geomètriques per fer servir els àbacs de Taylor, (Jiménez Salas, J.A. et al., 

1976). 

 

Fetes aquestes consideracions, la Figura 15 reprodueix els àbacs de Taylor pel cas descrit: 

 

La Fig. 15a recull la relació entre l’angle del talús (β), el factor de profunditat i el coeficient 

d’estabilitat sN . 

 

La Fig. 15b mostra la relació entre l’angle del talús (β) i els angles (α) i (θ) que situen el cercle 

de peu crític quan β≥50º. 
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La Fig. 15c ens diu la relació entre l’angle del talús (β) i el factor de profunditat (D) per a 

diversos valors de X. 

 
Figura 15. Àbacs de Taylor per terrenys sense fregament (Jiménez Salas et al., 1976). 

 

D’aquest gràfic es pot obtenir una gran informació d’interès pràctic com: 

 

1.- Si β≥60º el cercle crític és superficial de peu. 

 

2.- Si 60>β≥53º el cercle crític és profund de peu. 

 

3.- Si β<53º es poden distingir 4 casos: 

 

a) A la zona ratllada els cercles crítics son de peu. 

 

b) Per davall de la zona ratllada el cercle crític és profund i tangent a l’estrat dur. Per un 

terreny sense fregament el centre del cercle es situa a la vertical que passa pel punt mig 

del talús. Es denomina cercle de punt mig. Si no existeix estrat dur (D=∞), el cercle 
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crític continua sent profund i de punt mig. Si s’observa el gràfic, es pot veure que el 

coeficient d’estabilitat és sN  = 5,52 (es a dir 
H

S
F u

·

·52,5

γ
= ). 

 

c) Si existeix limitació de X (Fig. 16), el cercle crític no podrà ser de punt mig. Per X=0 el 

cercle més desfavorable serà de peu i l’avaluació de la seva seguretat pot realitzar-se a 

partir de la línia de punts de l’àbac de la Fig. 15a. 

 

d) Per damunt de la zona ratllada els cercles crítics són de talús i tangents a l’estrat dur. 

 

 

 
Figura 16. Limitació en el desenvolupament d’un cercle de punt mig per l’existència d’un sòl just al peu del 

talús (Jiménez Salas et al., 1976). 

 

6.1.6.2 Àbacs de Taylor per terrenys homogenis amb cohesió i fregament 
 

Aquest cas es troba resolt a l’àbac de la Fig. 17, es considera el talús sec, o sigui sense pressions 

intersticials. La nomenclatura és similar a la de l’apartat anterior, però amb les següents 

observacions: 

 

1. aφ  és l’angle de fregament efectiu mobilitzat. 

 

)
tan

arctan('
Fma

φφφ ==  

 

2.  ca és la cohesió mobilitzada. 

 

F

c
cc ma

'
' ==  
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3. Com a paràmetre adimensional, a l’eix de coordenades es fa servir el Número 

d’estabilitat, invers del coeficient d’estabilitat de l’apartat anterior. 

 

FH

c

H

c
N a

··

'

· γγ
==  

 

 
Figura 17. Àbacs de Taylor per sols amb cohesió i fregament (Jiménez Salas et al., 1976). 

  

Es pot veure que N i el factor de seguretat son inversament proporcionals. 

 

L’àbac es divideix en dos zones. A la zona A els cercles crítics són sempre superficials de peu, 

mentre que a la zona B van per davall del peu. 
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En funció de l’angle de fregament mobilitzat distingim les següents situacions: 

 

1. aφ = 5º 

 

a) En β>57º s’està a la zona A, per tant el cercle crític és superficial de peu (línia 

contínua). 

 

b) En 33< β<57º s’està a la zona B, per tant el cercle crític penetra pel davall del 

peu del talús. A més és un cercle de peu (línia contínua), així es tractaria d’un 

cercle profund de peu (D>1). 

 

c) Per β<33º la línia és discontínua amb trams llargs, per tant el cercle és profund. 

 

2. aφ = 10º 

 

a) Per β>52º el cercle crític és superficial de peu. 

 

b) Per 15<β<52º el cercle crític és profund de peu. 

 

c) Per β<15º el cercle crític és profund. 

 

3. aφ = 15º 

 

Els cercles crítics passen sempre pel peu del talús. Per β>46º són superficials de peu, i 

per β<46º profunds de peu. 

 

4. aφ = 20º 

 

Els cercles crítics passen sempre pel peu del talús. Per β>35º són superficials de peu, i 

per β<35º profunds de peu. 

 

5. aφ = 25º 

 

Els cercles crítics són sempre superficials de peu. 
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Dins l’àbac es poden observar dos petites línies de tram curt, on D=1 per aφ =5º i aφ =10º. 

Corresponen als cercles del talús més desfavorables per la presència d’un estrat dur, que no 

permeti la formació de cercles profunds. 

 

Aquest procediment solament és vàlid per talussos sense pressió intersticial. 

 

6.1.6.3 Àbacs de Hoek y Bray 
 

Basats en els mètodes de Taylor del cercle de fregament i la hipòtesi conservadora de 

concentracions de tensions a un sol punt del cercle de lliscament (Fig. 18), els àbacs de Hoek y 

Bray permeten el càlcul del factor de seguretat dels talussos. Hi ha dos factors que es tenen en 

compte i que seran molt útils a la pràctica: 

 

1. L’existència de pressions intersticials al talús. 

 

Aquest efecte s’incorpora als càlculs a partir de la resolució de diverses xarxes de flux 

estacionàries que representen les situacions típiques en casos de talussos reals. Els casos 

estudiats, des d’un talús sec fins un talús completament saturat i amb recarrega, es 

mostren a la Fig. 19. 

 

2. Desenvolupament d’una esquerda de tracció a la coronació del talús. 

 

Aquests àbacs ens permetran estudiar l’estabilitat de talussos en terrenys homogenis, 

com poden ser sòls o roques molt fracturades, on no sigui necessari considerar 

situacions sense drenatge o a “curt termini”. 

 

Hi ha 5 àbacs, dos d’ells per talussos totalment secs i totalment saturats i 3 per casos intermitjos 

(diferents altures del nivell freàtic). 

 

El procés a seguir per fer l’ús dels àbacs és el següent, (Fig. 18): 

 

1. Coneixent el règim de pressió intersticial del talús, se selecciona a la figura 19 la 

situació que més s’aproxima a la realitat, això ens indicarà quin àbac cal utilitzar (Fig. 

20 a 24) 
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2. Dins l’àbac seleccionat es determina el paràmetre adimensional 

 

'·tan·

'

φγ H

c
 

 

 On: 

 

 γ :  Pes específic aparent del terreny. 

 H :  Altura del talús. 

 c’ i 'φ :  Cohesió i angle de fregament intern efectius del terreny. 

 

3. Després es busca el valor numèric del paràmetre anterior al costat circular exterior de 

l’àbac. A partir d’aquest punt recorrem el radi de l’àbac vers l’origen de coordenades, 

fins intersectar amb la línia que representa l’angle d’inclinació del talús. 

 

4. Desprès d’interseccionar amb aquest punt es traça una horitzontal o una vertical, que 

proporcionaran els paràmetres adimencionals: 

 

F
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c
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Qualsevol d’aquestes equacions servirà per obtenir el factor de seguretat F. 

 

 
Figura 18. Procediment per determinar el coeficient de seguretat d’un talús (Hoek i Bray, 1981). 
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Figura 19. Condicions de flux d’aigua i pressió intersticial per la selecció de l’àbac de càlcul (Hoek i Bray, 

1981). 

 

 
Figura 20. Àbac 1: Ruptura circular (Hoek i Bray, 1981). 
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Figura 21. Àbac 2: Ruptura circular (Hoek i Bray, 1981). 

 

 

 

 
Figura 22. Àbac 3: Ruptura circular (Hoek i Bray, 1981). 
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Figura 23. Àbac 4: Ruptura circular (Hoek i Bray, 1981). 

 

 

 

 
Figura 24. Àbac 5: Ruptura circular (Hoek i Bray, 1981). 
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6.1.7 Moviments de masses en un massís rocós 
 

6.1.7.1 Introducció 
 

A la zona d’estudi la majoria de talussos presenten alternances entre estrats d’argila i estrats de 

gres. Hi ha alguns autors que aborden aquesta problemàtica particular (Ortigao et al., 1997; 

Naeem i Farooq, 2005). En el cas dels talussos de Vinebre s’analitzarà la problemàtica 

particular de la zona segons la disposició geològica de les principals discontinuïtats (estrats, 

fractures...) i les característiques geotècniques dels diferents materials i, a partir d’aquestes 

dades s’analitzarà el risc de moviments de massa en els talussos i vessants naturals de l’àrea. 

 

En un massís rocós els diferents tipus de ruptures estan condicionades pel grau de fracturació de 

la roca i per l’orientació i distribució de les discontinuïtats respecte del talús, quedant 

l’estabilitat definida pels paràmetres resistents de les discontinuïtats i de la matriu rocosa. En 

massissos rocosos durs o resistents, les discontinuïtats determinen la situació dels plans de 

ruptura. 

 

En talussos fets en massissos rocosos amb una o diverses famílies predominants de 

discontinuïtats es molt útil projectar gràficament el pla del talús i les famílies de discontinuïtats 

mitjançant una projecció estereogràfica. En aquest estudi s’utilitzarà la projecció semiesfèrica 

de Schmidt. 

 

Per poder treballar en la projecció de Schmidt cal mesurar la orientació i inclinació dels plans i 

línies de l’espai, per això es mesura: 

 

• Direcció de cabussament: angle entre el Nord magnètic i la projecció horitzontal de la 

línia de màxima pendent del pla. 

 

• Cabussament: angle entre l’horitzontal i la línia de màxima pendent d’un pla o línia. 

 

Així, un pla queda definit pel seu cabussament i la seva orientació, aquesta orientació pot donar-

se mitjançant la direcció de cabussament (Fig. 25). 
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Figura 25. Valors angulars utilitzats en la definició d’un pla (Ayala Carcedo et al. 2006) 

 

Si s’observa l’orientació i la inclinació de les discontinuïtats i la seva posició respecte al pla del 

talús, es pot deduir quina serà la ruptura mes probable que patirà el talús.  

 

Els models de ruptura mes freqüents que es poden trobar als massissos rocosos son: ruptura 

planar, en cunya, per bolcada, per vinclament i circular. 

 

6.1.7.2 Ruptura planar 
 

La ruptura planar es aquella en la que el lliscament es produeix a través d’una única superfície 

plana.  

 

La ruptura plana es produeix quan existeix una família de fractures dominant de la roca i 

convenientment orientada respecte del talús. Aquest tipus de ruptures es poden produir per falles 

o diàclasis que intersecten al talús, en  terrenys granulars en els quals s’intercala un estrat de poc 

gruix de material menys resistents o bé en talussos excavats en paral·lel amb l’estratificació o 

esquistositat de la roca. 

 

Per a que es pugui parlar pròpiament d’una ruptura planar cal que es compleixin les condicions 

següents: 

 

• La discontinuïtat ha d’estar descalçada pel talús )( αψ >  i el seu cabussament ha de ser 

major que l’angle de fregament intern )( φα >  (Fig. 26). 

• Les superfícies laterals de la massa lliscant han de produir una resistència al lliscament 

despreciable. 
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Figura 26. Condicions per una ruptura plana (González de Vallejo, 2002). 

 

Els diferents tipus de ruptures planes depenen de la distribució i característiques de les 

discontinuïtats que te el talús. Les mes freqüents son: 

 

• Ruptura per un pla que aflora a la cara o be en peu del talús, amb o sense esquerda de 

tensió. 

• Ruptura per un pla paral·lel a la cara del talús, per erosió o pèrdua de resistència del peu 

del talús. 

 

Si es representa el pla del talús i les discontinuïtats en una projecció semiesfèrica de Schmidh es 

pot tenir una ruptura de tipus planar quan existeix una família de discontinuïtats d’orientació 

similar a la del talús i cabussament menor que aquest (Fig. 27). 

 

 
Figura 27. Disposició de discontinuïtats amb una ruptura plana (Hoek i Bray, 1981). 
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6.1.7.3 Ruptura per cunyes 
 

La ruptura per cunyes és aquella que es produeix a través de dos discontinuïtats orientades 

obliquament a la superfície del talús, amb la línia de intersecció de les dos aflorant a la 

superfície del mateix i cabussant en sentit desfavorable. 

Aquest tipus de ruptura es produeix en massissos rocosos amb diverses famílies de 

discontinuïtats. 

 

Per que es pugui parlar pròpiament d’una ruptura en cunya cal que es compleixin les mateixes 

condicions que per les ruptures planars: 

 

• Que φαψ >> , on α  és en aquest cas el cabussament de la línia de intersecció dels 

dos plans (Fig. 28). 

 

 
Figura 28. Condicions per una ruptura en cunya (González de Vallejo, 2002). 

 

Si es representa el pla del talús i les discontinuïtats en una projecció semiesfèrica de Schmidt, la 

direcció de lliscament es la de la intersecció entre dos famílies de discontinuïtats i ha de tenir 

menys inclinació que la del talús (Fig. 29).  

 

 

Figura 29. Disposició de discontinuïtats amb una ruptura en cunya (Hoek i Bray, 1981). 
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6.1.7.4 Ruptura per bolcada 
 

La ruptura d’un talús per bolcada o ruptura rotacional suposa la rotació  de columnes o blocs de 

roca. 

 

Es produeix en talussos de massissos rocosos on els estrats, generalment fracturats, presenten 

cabussament contrari a la inclinació del talús i direcció paral·lela al mateix.  

 

L’estabilitat del talús es quantifica per mitja de les forces estabilitzadores que cal aplicar en la 

columna situada al peu del talús per obtenir així un equilibri estricte. 

 

A la figura 30 es mostra la disposició típica del pla del talús i de les discontinuïtats que fa 

previsible la ruptura per bolcada de blocs. 

 

En la projecció semiesfèrica de Schmidt es pot apreciar l’existència de dos famílies de 

discontinuïtats, amb direccions gairebé casi igual a la del talús. Una d’elles amb cabussament 

molt fort, en sentit contrari a ell mateix (pla 1) i la segona (pla 2) de cabussament molt suau en 

el mateix sentit que el talús i gairebé perpendicular a la primera. Aquesta darrera família de 

discontinuïtats és la que delimita els blocs i fa que rotin en el mateix sentit del talús. 

 

 
Figura 30. Disposició de discontinuïtats amb una ruptura en bolcada de blocs (Hoek i Bray, 1981). 

 

6.1.7.5 Vinclament d’estrats 
 

Aquest tipus de ruptura es produeix a favor de plans d’estratificació paral·lels al talús )( ψα = , 

amb cabussament major que l’angle de fregament intern )( φα > .  
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la ruptura pot ser amb o sense flexió de l’estrat, la condició necessària es que els estrats siguin 

suficientment esvelts, en relació amb l’altura del talús, per així poder donar lloc al vinclament. 

 

Es poden considerar tres tipus de ruptures per vinclament (Fig. 31): 

 

• Vinclament per flexió de plaques continues 

• Vinclament per flexió de plaques fracturades en talussos de cares planes 

• Vinclament per flexió de plaques fracturades en talussos en cares corbades 

 

 
Figura 31. Geometries de talussos favorables al vinclament (Cavers, 1981) 

 

Si es representen el pla del talús i les discontinuïtats en una projecció semiesfèrica de Schmidt 

es pot deduir la possibilitat de ruptura per vinclament de la presencia d’una família de 

discontinuïtats, pràcticament paral·lela al talús, sempre i quan aquest estigui suficientment 

inclinat (Fig. 32). 

 
Figura 32. Disposició de discontinuïtats amb una ruptura per vinclament (Hoek i Bray, 1981). 
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6.1.7.6 Ruptura circular 
 

La ruptura circular es aquella on la superfície de lliscament és gairebé igual a una superfície 

cilíndrica en que la secció transversal descriu un arc de cercle (Fig. 33). 

 

Aquests tipus de lliscament es produeix en terrenys homogenis, siguin sòls o roques altament 

fracturades sense direcció predominant de facturació. Aquest tipus de ruptura no es pot analitzar 

amb una projecció semiesfèrica de Schmidt. 

 

 
Figura 33. Ruptura circular (Hoek i Bray, 1981) 

 

6.2 Descripció dels talussos a Vinebre 
 

Aquest camí d’Aixalelles es caracteritza per la forta topografia que hi ha a les vessants naturals i 

el fort pendent dels talussos artificials. Per això ara es passarà a analitzar les diferents situacions 

de perill d’esllavissada o caiguda lliure que poden suposar aquests. 

 

6.2.1 Vessants naturals 
 

La forta topografia que hi ha en aquesta àrea d’estudi ens condiciona que hi hagi unes vessants 

naturals amb un forta inclinació (Fig. 34A). Degut a aquesta forta inclinació es poden produir 

moviments de massa, donant lloc per exemple, a caigudes de blocs  (Fig. 34B) i a la formació de 

materials col·luvials en contacte erosiu per damunt del substrat terciari. Aquest material 

col·luvial acostuma a estar compost de fragments o blocs de gresos (material autòcton de la 

zona), amb una matriu llimosa-argilosa, no compactada i relativament permeable, amb baixa 

resistència al tall degut a la matriu fina. 
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A B 

Figura 34. A. Visió general de la forta topografia que afecta l’indret. B. Despreniments de blocs. 

 

Un problema greu són les capes de gresos que s’intercalen en el massís rocós. És sobretot a 

favor d’aquests estrats que existeix el risc de despreniments de blocs o masses rocoses (Fig. 1B) 

fracturades pels seus plans de discontinuïtat preexistents (Taula 13 de l’apartat 5.5. Valoració  

de la caracterització geotècnica dels materials). Els factors que provoquen aquest risc són 

l’erosió i pèrdua de recolzament o descalç dels blocs per la presència de la disgregació de les 

argiles i de pressions intersticials a les discontinuïtats o esquerdes de la roca.  

 

6.2.2 Talls artificials 
 

Aquests talussos artificials són els que configuraran els talls laterals del camí. L’estructura 

geològica ens dóna les condicions d’estabilitat d’aquests talussos, per tant, la combinació dels 

elements estructurals amb les característiques del talús, orientació i inclinació (Taula 1), ens 

definiran els problemes d’estabilitat que presentaran. 

 

Els talussos estan formats bàsicament d’argiles, gresos i capes de guix d’ordre decimètric. 

 
 

Talús general 
Parada Nº Nom parada 

Direcció de cabussament Cabussament 

2 Talús 1 236º 68º 

4 Talús 3 260º 79º 

6 Talús 4 286º 54º 

7 Talús 4a 283º 70º 

Taula 1. Característiques del talussos generals  de l’àrea d’estudi. 

 

En aquest talussos s’hi van analitzar les diferents famílies de plans de fracturació i estratificació 

(Taula 13 de l’apartat 5.5. Valoració  de la caracterització geotècnica dels materials), per tal de 
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determinar les possibles lliscades o bé caigudes de materials, donant lloc a 6 famílies diferents 

de plans. 

 

Una de les problemàtiques que hi ha en aquests tipus de talussos és l’alçada que tenen els 

talussos respecte la seva inclinació. L’altra problemàtica és la gran diversitat de famílies de 

plans que hi ha que poden donar lloc a diferents lliscaments o caigudes de blocs. D’altra banda 

les fractures estan sovint omplertes de guix i això ens donarà lloc a: 

 

• caiguda dels materials argilosos per disgregació d’aquests, ja que les vetes de guix estan 

intercalades entre les argiles (Fig. 35A). 

• caigudes de blocs a conseqüència de la intrusió de guix a les fractures donant lloc al seu 

creixement facilitant l’obertura de les fractures i el seu lliscament (Fig. 35B). 

 

A B 

Figura 35. A. Caiguda de materials argilosos per la presència de guixos. B. Caiguda de blocs de gres a causa de 
la presència de guix entre les fractures.  

 

6.2.3 Terraplens 
 

En els terraplens realitzats en el traçat del camí no s’ha realitzat cap anàlisi d’estabilitat, 

tanmateix s’ha observat la presència d’esquerdes de tensió en diversos punts, aquestes esquerdes 

poden ser el preludi de la formació de futures esllavissades circulars (Fig. 36). L’origen 

d’aquesta problemàtica es deu, probablement, a la mala compactació dels materials usats en la 

construcció del terraplenat i la construcció d’alguns terraplens sobre les vessants naturals en què 

l’estructura de terra es recolza sobre la superfície natural del vessant i en facilita el lliscament 

per la baixa resistència al tall que tenen els materials de rebliment de la vessant. 
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Figura 36. Presència d’esquerdes de tensió al cap del talús del terraplè. 

 

6.3 Aplicació del mètode 
 

6.3.1 Vessants naturals 
 

En les vessants naturals s’analitza els lliscaments de materials col·luvials per talús infinit i les 

caigudes de blocs de gres per projecció estereogràfica. 

 

En el cas dels riscos de lliscament dels materials col·luvials per aplicar el mètode del talús 

infinit es consideren els següents paràmetres: 

 

• Es considera una cohesió de 10 2/ mkN (González de Vallejo, 2002) i sense pressions 

intersticials (u = 0). 

• L’altura de material de rebliment que soterra el material mes dur i compactat es de 2,7 

metres. Aquesta mesura he estat interpolada de diferents mesures a camp. 

• La densitat aparent del terreny es de 20 3/ mkN (González de Vallejo, 2002). 

• La inclinació de la vessant natural deduïda a partir del mapa topogràfic 1:5000 de l’àrea 

d’estudi es de 34º. 

• L’angle de fregament intern del terreny es de 39º(González de Vallejo, 2002). 

 

Aplicant la formula següent: 
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Aquest valor és el factor de seguretat de la vessant natural (1,59). Aquest procediment de càlcul 

també es pot realitzar per mitjà dels àbacs pel càlcul d’estabilitat de talussos infinits. El resultat 

serà el mateix (Punt 6 de l’apartat 6.1.4. Estudi de l’estabilitat d’un talús indefinit o infinit). 

Amb aquests paràmetres establers la vessant serà segura, però no hem de oblidar que els factors 

meteòrics poden perjudicar l’estructura del massís rocós i donar lloc a possibles despreniments i 

lliscaments. Un dels factors que acceleraria aquest procés és l’augment de les pressions 

intersticials. 

 

Pel què fa a la caiguda de blocs aquesta és l’anàlisi estereogràfica de les dades (Taula 11 de 

l’apartat 5.4.8. Parada 8. Estrat rocós): 

 

• Diagrama d’estabilitat de l’estrat rocós 

 

N

S

W E

 

 

            Família 1   

 

• Anàlisi d’estabilitat 

 

Els estrats de gres presenten dues famílies de fractures subverticals que intersecten en angles de 

80º - 90º, així s’individualitzen blocs o cunyes que, per erosió de les argiles infrajacents que hi 

ha entre els gresos poden caure cap al camí. També cal dir que els blocs de gres estan per sobre 

de l’angle de repòs, ja que aquest sol estar entre 37º – 38º tal i com es va mesurar amb el Tilt 

Test.  
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6.3.2 Cas particular de les argiles en els talls artificials 
 

Les argiles quan es veuen afectades per agents meteòrics (pluja, fred, calor, etc.) passen de 

formar una única massa sedimentària i compactada a disgregar-se completament, formant 

materials granulars amb una bona graduació. 

 

Partint dels assaigs de camp i de laboratori s’ha pogut determinar l’angle de repòs que tenen 

aquestes argiles una vegada han estat disgregades pels agents meteòrics i es comporten con un 

sediment de grava. Realitzant les mitges aritmètiques pertinents, aquest angle de repòs és de 

38º. 

 

Per tant, es pot concloure que aquestes argiles, una vegada afectades per aquests agents, 

lliscaran perquè l’angle del talús (Taula 1 de l’apartat 6.2.2. Talls artificials) és més gran que 

l’angle de repòs (5.5. Valoració de la caracterització geotècnia dels materials) d’aquestes (54º - 

79º > 39º). Aquest fenomen donarà lloc a caigudes de blocs per descalç dels estrats de gres 

degut a les esllavissades dels materials argilosos. 

 

6.3.3 Anàlisi de projecció estereogràfica en els talls artificials 
 

Per comprovar els diversos lliscaments o ruptures que hi pot haver en els talussos del camí, s’ha 

passat a analitzar les diverses famílies de plans que els massís rocós alberga (Taules 1, 3, 7 i 9 

de l’apartat 5.4. Caracterització dels materials a l’àrea d’estudi). Aquesta anàlisi constarà de 

quatre projeccions estereogràfiques, amb les seves dades corresponents (Fig. 37). 

 

1. A partir del diagrama d’estabilitat del talús 1 (Fig. 37A) es pot deduir que hi pot haver 

risc de ruptura planar i en cunya. 

 

A. Risc de ruptura planar: 

 

Les famílies de fractures 1 i 1* tenen una direcció de cabussament similar a la del talús general. 

 

La condició d’inestabilitat per a la ruptura planar és: 

 

Angle del talús  >  Angle fractura  >  Angle de fregament intern 
 
 

68º ≤ 65º – 80º > 20º - 40º 
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Sovint l’angle del pla es superior el del talús i això, en principi, no implica risc d’esllavissada. 

Tot i així, la fragmentació i erosió de les capes d’argila del talús fa que es produeixin 

esllavissades a favor de les fractures de la família 1. 

 

A B 

C D 

 

Llegenda de les figures: 

 

 Talús                 Família 1                  Família 1*               Família 2                Família 3 

             Família 4                   Família 5             Punt d’intersecció entre dos plans 

 

Figura 37. Anàlisi de projecció estereogràfica dels plans. 

 

B. Risc de ruptura en cunya: 

 

Per buscar les interseccions entre els plans de fractura s’ha agrupat cada família en un pla 

representatiu calculant la mitja aritmètica. 

 

Els punts d’intersecció 1 i 2 tenen la mateixa orientació que el talús general. Per tant els dos 

punts hauran de complir la condició d’inestabilitat per a que i hagi risc de ruptura: 
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• Intersecció 1 

 

Angle del talús  >  Angle de la cunya  >  Angle de fregament intern 

 

68º > 53º > 20º - 40º 

 

La condició es compleix, així que hi pot haver un risc de ruptura en cunya amb aquest tipus de 

fractures entre les famílies 2 – 3. 

 

• Intersecció 2 

 

Angle del talús  >  Angle de la cunya  >  Angle de fregament intern 

 

68º ≤ 65º - 90º > 20º - 40º 

 

Aquesta intersecció entre plans no compleix la condició d’inestabilitat al lliscament, però hi ha 

risc de ruptura per erosió de l’argila infrajacents als estrats de gres, que ens donarà el pas a 

caiguda lliure dels blocs de gres. 

 

2. A partir del diagrama d’estabilitat del talús 3 (Fig. 37B) es pot dir que hi pot haver risc 

de ruptura planar. 

 

A. Risc de ruptura planar: 

 

Totes les famílies de fractures d’aquest talús tenen gairebé la mateixa orientació i mantenen 

molt el paral·lelisme que el talús general. Això ens pot condicionar que hi hagi una ruptura 

planar. 

 

S’agafaran les famílies de fractures que tinguin el cabussament similar per així poder establir un 

criteri a l’ hora de complir la condició d’inestabilitat:  

 

Angle del talús  >  Angle fractura  >  Angle de fregament intern 

 

Família 1 i família 1*:  

 

79º ≥ 58º – 80º > 20º - 40º 
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Família 4: 

79º > 38º – 40º ≥ 20º - 40º 

 

Es compleixen les condicions d’inestabilitat al lliscament, per tant hi pot haver un risc de 

ruptura planar, aquest risc es veurà accentuat per l’erosió de les argiles que hi ha sota dels 

gresos. 

 

3. A partir del diagrama d’estabilitat del talús 4 (Fig. 37C) es pot deduir que hi pot haver 

risc de ruptura planar. 

 

A. Risc de ruptura planar: 

 

La família de discontinuïtats predominant en aquest talús es la família 1 que tenen la mateixa 

orientació que el talús general. 

 

Per a que i hagi ruptura planar es te de complir la condició d’inestabilitat:  

 

Angle del talús  >  Angle fractura  >  Angle de fregament intern 

 

53º ≤ 52º – 90º > 20º - 40º 

 

Es pot dir que l’angle del talús es pràcticament mes petit que l’angle de fractura, per tant aquest 

talús teòricament serà estable, però l’erosió dels nivells argilosos podrà originar lliscaments a 

favor de les discontinuïtats. 

 

4. A partir del diagrama d’estabilitat del talús 4a (Fig. 37D) es pot dir que hi pot haver risc 

de ruptura planar. 

 

A. Risc de ruptura planar: 

 

Teòricament la família 1* son plans amb orientació similar a la família 1 però amb guix. En 

aquest cas s’analitzaran les dos famílies per separat ja que presenten signes de poder donar lloc 

a una ruptura planar. 

 

Per a que i hagi ruptura planar les dos famílies 1 i 5 han de complir la condició d’inestabilitat:  

 

Angle del talús  >  Angle fractura  >  Angle de fregament intern 
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Família 1: 

 

70º ≤ 68º – 84º > 20º - 40º 

 

Família 5: 

 

70º > 16º – 22º < 20º - 40º 

 

En aquest cas és evident que, en la majoria de situacions (excepte algun cas molt concret de 

fractures de la família 1 amb inclinació inferior a 70º), no compleixen cap de les dos famílies la 

llei d’inestabilitat, per tant es pot dir que és molt probable que aquest talús no pateixi cap mena 

de ruptura ni lliscament, però no oblidem que es pot donar el cas de l’erosió de les argiles i 

donar lloc al descalç dels gresos i, per tant, a la caiguda de blocs o bé al lliscament de materials 

argilosos. 

 

Una vegada generada aquesta anàlisi es pot concloure que les discontinuïtats subparal·leles a 

l’angle del talús (majoritàriament família 1) en principi són estables front al lliscament planar, 

però quan l’argila es disgrega i descalça el talús es produeixen lliscaments a favor d’aquesta 

família de fractures (Fig. 38).  

 

 
Figura 38. Descalç dels gresos a conseqüència de l’erosió de les argiles. 

 

En el cas de l’àrea d’estudi no s’ha realitzat una anàlisi de risc de lliscament circular ja que els 

materials no són homogenis i, a més, els talussos estan formats per intercalacions d’estrats 

rocosos (capes de gres) i de venes de guix fibrós subhoritzontals els quals impedeixen que es 

produeixin aquest tipus de lliscaments. 
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7 Propostes d’estabilitat de talussos 
 

Una vegada fet l’anàlisi d’estabilitat de la vessant natural i els talls artificials es passarà a donar 

una sèrie de propostes per tal d’aturar els possibles lliscaments o ruptures de material. 

 

1. Vessant natural 

 

La vessant natural serà estable, però dins uns límits, tal i com s’ha demostrat en l’apartat 

anterior, ja que els agents meteòrics juguen un factor molt important en els lliscaments de sòl 

col·luvial i en els despreniments de blocs rocosos. 

 

En el lliscament de sòls, la mesura més apropiada per satisfer l’estabilitat és la de drenatge 

superficial mitjançant l’excavació de rases perimetrals que evitin l’arribada d’aigua a la massa 

en moviment. Els drenatges superficials sobre masses lliscades s’han de realitzar una vegada 

que aquestes s’hagin estabilitzat. 

 

En l’estabilització dels despreniments rocosos les propostes d’estabilitat consisteixen en:  

 

• La col·locació de xarxes metàl·liques que serveixen per guiar als blocs rocosos petits (> 

0,5 m³), evitant que caiguin al camí. 

• Rases per la recollida dels blocs caiguts, aquestes s’excaven al peu de la vessant per tal 

de retenir els blocs despresos. La profunditat i amplada estan en funció de les 

dimensions dels blocs despresos. 

• Murs de formigó, aquests construïts al peu del talús amb la finalitat de retenir els blocs, 

però l’inconvenient seria que degut a l’impacte dels blocs es trenquin aquests murs. 

• Barreres dinàmiques que es faran servir en substitució dels murs de formigó. Són 

flexibles i capaces d’absorbir els impactes dels blocs despresos.  

 

2. Talls artificials 

 

Els talls artificials estudiats presenten evidencies de risc de lliscament de sòls i ruptures planars 

i en cunya dels presents materials a l’àrea d’estudi. 
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Les mesures estabilitzadores poden consistir en: 

 

• Mitjançant la modificació de la geometria del talussos en què es redistribuirien les 

forces degudes al pes dels materials. Amb la qual cosa s’obtindria una configuració més 

estable. Aquestes modificacions consistirien en:  

 

a) Disminuir la inclinació del talús, en cas de no poder donar més inclinació per 

culpa de la topografia del terreny (vessant natural). Es podrà construir bermes 

obtenint així diferent inclinació per cada banc del talús. 

b) Eliminar pes al cap del talús o be incrementar el pes al peu del talús. 

 

• Drenatges superficials per evitar que les aigües d’escorrentia s’infiltrin al talús o 

penetrin a favor de les discontinuïtats i esquerdes, donant lloc a l’aparició de pressions 

intersticials i posteriorment a la saturació del sòl. Aquets drenatges es construiran al cap 

i al peu del talús i en cas de deixar bermes, entre banc i banc d’aquestes. 

• Murs pantalla construïts de formigó armat i distribuïts al peu del talús per tal de 

contenir les forces desestabilitzadores que té el talús. 

• La col·locació de xarxes metàl·liques amb una correcta ampliació de la superfície de les 

cunetes o bé una rasa d’una determinada profunditat en funció del material caigut i el 

temps que perdurarà aquest material fins que es retiri. 

• El gunitat, que consisteix en cobrir la superfície del talús en gunita per tal d’evitar 

l’erosió i la meteorització del talús. 
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8 Conclusions 
 

A partir de l’anàlisi realitzada en aquest estudi s’ha pogut determinar l’estabilitat present i futura 

de la vessant natural i dels talls artificials en el massís rocós de l’àrea del camí d’Aixalelles a 

Vinebre, així com les propostes d’estabilitat per pal·liar aquest problema.  

 

A l’àrea d’estudi, la inestabilitat real dels talussos ha estat molt condicionada per l’orientació 

favorable de les diferents famílies de fractures existents en el massís rocós. Això ha donat peu a 

que hi hagi unes fractures de tipus planar o bé en cunya, que quan aquestes cauen envaeixen la 

major part del camí.  

 

La vessant natural calculant-la pel mètode del talús infinit ha donat un factor de seguretat 

raonable (1,59). Per la qual cosa serà estable, però no hem d’oblidar que la forta topografia i els 

agents meteòrics poden perjudicar-ho. Un augment de les pressions intersticials poden donar 

lloc a possibles esllavissades o bé a despreniments de blocs. 

 

El mètode d’anàlisi per projecció estereogràfica ens ha permès obtenir les diferents ruptures que 

es donen o que es poden donar als talussos analitzats. A partir dels anàlisis realitzats sobre la 

roca intacta s’ha comprovat que en general els talussos són estables front als lliscaments planars 

i en cunya. Tot i així, la disgregació i esllavissada dels materials argilosos provoca el descalç 

tant dels estrats de gres que cauen en forma de bloc, com de les fractures originant lliscaments 

planars i en cunya. 

 

Dos aspectes de gran importància en els estrats rocosos són la meteorització i penetració de 

l’aigua en les esquerdes, com a factor disgregador de la roca en les fractures, disminuint la 

rugositat de la roca i donant lloc als lliscaments. 

 

Finalment, i després de tot el treball realitzat, les propostes d’estabilitat dels talussos es 

resumirien en els següents punts: 

 

• Drenatges superficials. 

• Modificació de la geometria del talús. 

• Construcció de murs o altres elements de contenció. 

• Instal·lació de xarxes metàl·liques. 

• Gunitat de talussos. 
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