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Capítol 3 - Metodologia 
 
 

3.1 Treball de laboratori 
 
Es disposa de mostres del sòl extretes del vessant de Mas de Guillem. Concretament, 
durant el reconeixement del vessant fet al mes d’agost de 2003 es van recollir mostres 
de dos emplaçaments diferents. La mostra MG1, de la part baixa del peu del volum 
mobilitzat i la mostra MG2 que prové de la zona baixa del barranc que limita a 
l’esquerra amb l’esllavissament, a una cota similar a la que se suposa es troba la 
superfície de trencament. A més, el tipus de material (lutites) és molt similar i de la 
mateixa fàcies que el del vessant de Sant Salvador. 
 
Amb aquestes mostres es vol, primerament caracteritzar el sòl, trobant-ne la 
granulometria i els límits de plasticitat. Per al càlcul d’estabilitat ens interessen trobar 
les propietats mecàniques del sòl, mitjançant un assaig de tall directe i tall anular. 
També s’utilitzen els resultats de l’índex de plasticitat per obtenir un valor de l’angle de 
fregament residual gràcies a la relació obtinguda per Lupini (1981). 
 
 
3.1.1 Caracterització del sòl. Granulometria i límits de plasticitat 
 
L’assaig que es realitza per a trobar la granulometria separa la mostra segons la mida de 
les partícules del material en fer-los passar per una sèrie de garbells. S’utilitzen la sèrie 
de garbells ASTM d’obertura decreixent (2mm, 1.18mm, 0.425mm, 0.15mm, 0.075 
mm) i es va pesant la fracció retinguda a cada tamís per extreure’n el percentatge  que 
passa el tamís. Amb la fracció més fina que passa tots els garbells es realitza l’assaig de 
sedimentació. 
 

• Garbellat 
 
Primerament se separa la mostra en dues parts per a la granulometria, prèviament 
assecada i disgregada amb una intensa matxucada (Norma NLT - 104/72). La primera 
d’elles es fa passar pel garbell núm.10 (2 mm), i posteriorment es renta el passant pel 
tamís núm. 200 (0.075 mm). Ens quedem només amb el retingut ja que el garbellat 
només pot separar la fracció més gran. Un com assecada i lliure de fins, es procedeix al 
garbellat per tota la sèrie completa. i obtenim el retingut entre els garbells núm.16 (1.18 
mm) i el  núm.200 (0.075mm). [Fins de Grossos] 
 
Amb la segona meitat es repeteix el procés sense separar les partícules més grans de 2 
mm. Obtenim el percentatge de retingut entre els garbells núm.10 (2 mm) o més gran si 
tenim partícules majors i el garbell núm.200 (0.075 mm). [Mostra completa] 
 

• Sedimentació 
 
El mètode de sedimentació s’utilitza per l’anàlisi granulomètrica de la fracció de sòl que 
passa pel garbell d’obertura més petita núm. 200 ASTM i que, per tant, no pot realitzar-
se mitjançant el garbellat.  
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La base teòrica és la llei de Stokes adaptada a el problema. Aquesta llei estableix que la 
velocitat de caiguda (v) de una esfera de diàmetre (D) de un material amb pes específic 
(γs) submergida  dins un fluid de pes específic (γw) i viscositat dinàmica (η) és:  
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Per l’assaig es dissol una mostra de fins que passen pel garbell núm.200 de 50g (Ws) 
prèviament assecat en 100 cm3 d’aigua destil·lada i eventualment ajudant-se d’un agent 
dispersant. Un cop ben dissolt es transfereix una proveta de 1000 cm3 que s’acaba 
d’omplir amb aigua destil·lada a la temperatura de l’assaig. La mostra tindrà doncs una 
concentració de 50g/l en el cas en que no utilitzem cap dispersant. Un cop ben agitada 
tota la proveta comença a comptar el temps i les partícules comencen a sedimentar. 
 
La velocitat de caiguda de les partícules de sòl serà funció del seu diàmetre segons la 
llei d’Stokes. Suposant que a tota la proveta tenim una suspensió inicialment 
homogènia, a una profunditat z, i després d’un temps t de sedimentació, ja no existiran 
partícules que tinguin un diàmetre superior al corresponent a les partícules que tinguin 
una velocitat de caiguda z/t. D’aquesta forma podem afirmar que el diàmetre de les 
partícules  que es troben per al temps t a profunditat z serà de com a màxim: 
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Per altra banda la quantitat de partícules de menor diàmetre es mantindrà igual que al 
començament per que les partícules que van caient son reemplaçades per d’altre 
d’altures inicials majors. Per tant, es pot calcular el percentatge en pes de partícules 
inferiors a D respecte el total ( )(% DN ≤φ ) com la relació en pes (concentració, C(z,t)) de 
les partícules a la profunditat z al temps t i el pes (concentració, C(z,t=0)) de les 
partícules que existien al moment inicial en aquest punt. 
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A la pràctica, s’agafen quatre mostres de 10 cm3 en quatre temps determinats que, 
després de assecar-les per que restin només les partícules un cop evaporada l’aigua, es 
pesen i es pot determinar una corba granulomètrica per sota dels 0.075 mm. 
 
Evidentment hi ha tota una sèrie de problemes a l’assaig que fan que limiten la validesa 
d’aplicació de la llei de Stokes en el cas de la sedimentació (forma no esfèrica de les 
partícules, la llei és vàlida per una sola partícula però no per altes concentracions, les 
partícules de menys de 2 µm estan afectades del moviment brownià, etc.) 
 

• Límits líquid i plàstic 
 

Per determinar els límits de plasticitat agafem una mostra del material inicial i un cop 
sec se separen les partícules que queden retingudes al garbell núm.16 (1.18 mm) que no 
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tindran cap comportament plàstic i es matxuca per desfer les unions de partícules més 
grolleres. Aleshores s’humiteja per començar amb l’assaig pròpiament dit. 
 
El límit plàstic es defineix arbitràriament com el contingut de humitat del sòl quan un 
cilindre del sòl es “resquebraja” quan s’enrotlla amb un diàmetre de 3 mm (Norma 
NTL-106/72). Aquest assaig té un gran perill de subjectivitat, ja que no queda ben 
definit el moment d’inici del “resquebrajamiento” ni si el diàmetre està a l’entorn o no 
dels 3 mm. Els error és pot ser, per tant, força gran.   
 
L’assaig consisteix en enrotllar mostres de sòl convertint-les en cilindres amb la mà. A 
mida que anem treballant la mostra, perd humitat. Es tracta de trobar el punt just 
d’humitat tal que la mostra es “resquebraja” quan ja té un diàmetre de 3 mm. Un cop fet 
amb múltiples intents, determinem la humitat dels intents reeixits. La humitat resultant 
és el límit plàstic. 
 
El límit líquid també està sotmès, en menor mesura, a una certa subjectivitat. Intenta 
mesurar quan un sòl pot començar a fluir. Arbitràriament es defineix com el contingut 
en humitat pel qual la massa de sòl col·locada en un recipient en forma de sector esfèric 
(Cullera de Casagrande), posseeix una determinada consistència (norma NTL-105/72). 
Aquesta consistència s’estableix separant la massa de sòl, més humida que per l’anterior 
assaig, en dues parts amb una eina normalitzada i deixant caure la cullera repetidament 
des d’una altura de 1 cm. El sòl té la humitat corresponent a la del límit líquid si les 
dues parts del sòl són en contacte en una longitud de 13 mm després de 25 cops. Com és 
força difícil aconseguir que en 25 cops aconseguim el tancament de obertura desitjat, 
existeixen unes correlacions, de manera que si aconseguim l’efecte amb un número de 
cops (Nc) entre 12 i 30, l’assaig es considerà vàlid i es determina el límit líquid (ωL) a 
partir del valor de la humitat obtinguda (ω) per al nostre cas. Es recomana determinar 
diversos valors de humitats vàlides (ω) per assegurar-nos una bona correlació. 
 
Un cop determinats els límits líquid i plàstic podem determinar l’Índex de Plasticitat 
(IP), que s’expressa com PLIP ωω −= .  
 

• Relació entre la fracció argilosa i la resistència de tall residual 
 
Skempton (1985) exposa que existeix una relació entre la fracció d’argila (percentatge 
de partícules més petites de 0.002 mm) i la resistència residual del sòl al tall. Aquesta 
relació pot ajudar a caracteritzar millor aquesta resistència residual, ja que la fracció 
argilosa i l’índex de plasticitat són de fàcil determinació, si bé els resultats no son massa 
precisos.  
 
És de gran interès obtenir una relació entre la resistència residual i la fracció d’argila per 
un material natural que cobreixi un ampli rang de mides de partícules però que tingui 
una mateixa mineralogia per a totes. Unint les dades de diferents recerques realitzades 
amb diferents tipus de materials es pot arribar a obtenir un gràfic que relacioni l’angle 
de fricció residual amb el percentatge de fracció argilosa (Figura 2. 1).  
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Figura 2. 1 -  Recull de dades d’assaigs de tall anular i residual a diferents sorres, kaolins i bentonites 

(Skempton 1985) 

 
 

S’observa com el tipus de mineral presents a l’argila no té gaire influència en la 
resistència residual quan la fracció argilosa és menor al 20% ja que la resistència és en 
aquest cas controlat bàsicament per las partícules de sorra i llim. En canvi, quan la 
fracció argilosa supera el 50%, la resistència residual depèn de quasi exclusivament en 
la fricció entre les partícules d’argila, del seu caràcter. 
 
Aquest resultats són molt similars als trobats per Lupini, Skinner i Vaughan (1981) per 
a diverses barreges de sorra i bentonita, intentant caracteritzar els comportament  del 
material (tipus sorra o argila) en la reducció de la resistència de tall fins al valor residual 
(Figura 2. 2). 

 
Figura 2. 2 - Resultats de assaigs de tall anular en diferents barreges de sorra i bentonita                  

(Lupini, Skinner i Vaughan, 1981) 
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3.1.2 Determinació de les característiques mecàniques del sòl. Assaig 
de tall directe i tall anular 

 
• Assaig de tall directe 

 
L’objectiu de l’assaig de tall directe és determinar la resistència al tall del sòl i, com que 
per al present treball d’estudi de reactivacions d’esllavissades les característiques que 
interessen són les de l’estat residual, la cercada en aquest assaig no serà tant la 
resistència de pic com la residual. La resistència residual és el valor mínim constant de 
la resistència assolit després de grans desplaçaments. El desplaçament necessari per 
causar la caiguda de resistència al tall fins al valor residual és sovint molt major al 
assolit en al pic. 
 
L'assaig de tall directe consisteix a fer lliscar una porció de sòl, respecte a una altra al 
llarg d'un plànol de falla predeterminat mitjançant l'acció d'una força de tall horitzontal 
incrementada, mentre s'aplica una càrrega normal al plànol del moviment (Figura 3. 1) 
 
 

 
Figura 3. 1 - Secció de la caixa de tall 

 
 
Primerament s’aplica la força normal, i es retarda l'aplicació del tall fins que s'hagi 
desenvolupat tot l'assentament. A continuació s’aplica la força de tall tan lent com sigui 
possible per a evitar el desenvolupament de pressions de porus en la mostra. Per a 
materials cohesius com el tractat, els paràmetres de sòls estan marcadament influïts pel 
mètode d'assaig i pel grau de saturació, i pel fet que el material estigui normalment 
consolidat o sobre consolidat.  
 
El sòl arriba inicialment a la resistència de pic, la màxima que pot desenvolupar. 
Seguidament la resistència de tall es redueix ràpidament amb un desplaçament petit, 
arribant a l’estat crític (Figura 3. 2). Si es continua deformant la força de reacció de la 
mostra decreix de forma més lenta arribant a estabilitzar-se a un valor anomenat 
resistència residual.  
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Figura 3. 2 - Model de comportament de la mostra assajada a l’aparell de tall directe  

 
 
Com el que ens interessa és conèixer el comportament del sòl un cop ja ha patit el tall, 
continuarem l’assaig aplicant la força en el sentit invers, refent el camí. Inicialment pot 
tenir un petit pic de resistència degut a que l’orientació de les partícules del sòl 
favorable al moviment que s’havia creat s’oposa ara tímidament al moviment. Un cop 
vençuda el valor ha de ser pròxim a la resistència residual. Aquest procés continuarà 
fins haver recuperat el desplaçament inicial i fet el mateix moviment cap a l’altre sentit. 
Quan porta el mateix desplaçament, aquest cop en sentit contrari es torna a canviar el 
sentit per tancar el cicle en la posició inicial. 
 
Un cop recuperada al posició inicial es procedeix a carregar la mostra a la segona tensió 
normal escollida i es repeteix el procés. Per obtenir una bona caracterització de les 
propietats mecàniques, les càrregues normals aplicades intenten estar a l’entorn del 
valor real de confinament. 

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

σn=Pv/A   i   τf=Ph/A. 
 
La relació entre els esforços de tall a la superfície de trencament (τf) i els esforços 
normals (σn) al sòl es mostra a la Figura 3. 3 és la de la de Llei de Mohr-Coloumb.  
 

 τf  = c + σn· tgΦ 
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Figura 3. 3 -  Relació entre les tensions de tall màximes i les tensions normals. La línia recta obtinguda 
es coneix com envolvent de falla. Si es fa amb tensions residuals la línia teòricament passa per l’origen 

 
 

Els valors que ens interessa extreure de l’assaig són la tensió de màxima assolida (σpic), i 
el valor al qual tendeix a partir d’un cert desplaçament (σres). Relacionant els diferents 
valors de σpic que s’obtenen per als diversos valors de tensions normals corresponents a 
les càrregues aplicades podem restituir la recta de trencament del sòl del gràfic σn / τf  i 
obtenir d’aquesta manera el angle de fregament (Φ) i la cohesió del sòl en condicions de 
pic. Amb els valors residuals repetim el procés i podem extreure’n el angle de 
fregament residual que teòricament hauria de passar per l’origen de coordenades ja que 
se suposa que la cohesió ha desaparegut després del trencament del sòl. 

 
 

 
Figura 3. 4 - Aparell per al assaig de tall directe. A la dreta, la caixa de tall, A l’esquerra, la cèl·lula de 

mesuradora de càrrega. 

 
 

• Assaig de tall anular 
 
L’objectiu de l’assaig de tall anular és obtenir la resistència residual dels sòls argilosos. 
Es tracta d’un assaig que mesura la resistència al tall d’una mostra remoldejada i 
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disposada en una cèl·lula en forma d’anell sota una càrrega normal fixa. L’aparell va 
rotant a una velocitat prefixada (uns 6º/min) cosa que genera tensions de tall mesurables 
als anells de càrrega. Com la mostra ha estat remoldejada, no es trobaran els valors de 
pic de la resistència, sinó que es desenvolupa la residual. Teòricament es pot imposar un 
desplaçament infinit ja que la rotació no té cap límit físic. A la pràctica es va perdent 
material per el diàmetre exterior i arriba a un punt on cal aturar l’assaig en tenir unes 
condicions molt diferents a les inicials amb el perill de que només restin en contacte les 
partícules majors i que assagem el tall d’aquestes partícules en comptes de l’estructura 
del sòl. 
 
Un cop mesurada i pesada la cèl·lula, que té uns diàmetres exterior de 100 mm i interior 
de 70 mm i una altura de només 5mm, es disposa la mostra del sòl un cop ha estat 
remoldejada amassant-la amb una humitat lleugerament per sota del seu límit líquid. 
Abans se selecciona el material passant-lo per un cert garbell per impedir que les 
partícules grans impedeixin un contacte uniforme amb el material, donat el poc espessor 
de la mostra. S’aplica una càrrega vertical per imposar una tensió normal al sòl, 
depenent de les condicions que es vulgui simular. 
 

 
Figura 3. 5 - Esquema de la cèl·lula de tall de l’aparell de tall anular 

 
 
Un cop finalitzat el procés de consolidació saturada de la mostra sota la càrrega normal, 
s’aplica un desplaçament de rotació a una velocitat prefixada de 6º/min que genera una 
tensió de tall mesurable mitjançant dos anells de càrrega que mesuren la força als braços 
que s’oposa al moment del torn produït per el fregament de la mostra en rotar la base 
inferior (Figura 3. 6). Al mateix temps es mesura també la consolidació que es produeix 
a la mostra, que ve sobretot provocada per la pèrdua de material per l’exterior de l’anell 
en la rotació. 
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Figura 3. 6 - Planta de la cèl·lula amb els braços de reacció de l’esforç de tall 

 
 
Les dades que obtenim de l’assaig són: desplaçament angular, desplaçament vertical, 
tensió de tall mesurat per les dues cèl·lules de càrrega (mitjançant una formula calibrada 
per a cada aparell es troba el valor a partir de les lectures de la força de les dues 
cèl·lules) i tensió normal que és fixa per a cada assaig. 
 
La relació entre la tensió de tall i el desplaçament ens dóna el valor de la tensió de tall 
residual, que es troba quan la tensió assoleix un valor que és manté aproximadament 
constant per grans desplaçaments. És possible que a l’inici es trobi un valor major, que 
no serà però el de pic, ja que la mostra ha estat remoldejada i la eventual cohesió 
destruïda. Es tracta de una ruptura dúctil. Aquest punt més gran es pot deure a la força 
inicial que cal aplicar per orientar les partícules d’argila en el sentit de tall. 
 
Amb aquestes dades es pot traçar la corba  Tensió de tall τ(kPa) - Desplaçament 
angular (º)  per observar quina ha estat l’evolució de les tensions de tall i quan 
s’estabilitza aquesta resistència. La corba Tensió de tall τ(kPa) – Tensió Normal σ(kPa) 
es construeix amb els resultats de la tensió de tall un cop estabilitzada per a les diferents 
càrregues verticals. 
 
Fent doncs l’assaig per a diferents valors de la tensió normal, i obtenint diferents punts 
al gràfic Tensió de Tall (τ) – Tensió Normal (σ) (Figura 3. 7) podem relacionar-los amb 
la recta de trencament segons la llei de Mohr-Coloumb. Com en aquest cas residual la 
cohesió és nul·la, la recta ha de passar teòricament per l’origen. L’angle format per 
aquesta recta ens dóna l’angle de fregament residual, que sol ser força baix per als 
materials argilosos  
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Figura 3. 7  - Exemple de recta de Mohr-Coloumb obtinguda amb els resultats de aquest tipus d’assaig 

en l’espai Tensió de tall - Tensió Normal  

 
 
 
3.2 Càlcul d’estabilitat amb el programa STABL 
 
3.2.1 Mètodes d’anàlisi. Mètode de l’equilibri límit 
 
Per tractar l’estabilitat de talussos o vessants naturals s’han desenvolupat múltiples 
mètodes d’anàlisi: Mètodes numèrics d’elements finits, Mètode de les característiques, 
Mètodes del col·lapse plàstic, de l’equilibri límit, etc. Tots aquests mètodes intenten 
resoldre les equacions d’equilibri, compatibilitat, constitutives i de contorn del 
problema, fent hipòtesis sobre unes o altres per arribar a una solució.   
 
Els mètodes d’elements finits compleixen en teoria totes les equacions i donen 
solucions dites “exactes” però requereixen molt de temps i esforç per discretitzar cada 
cas. En tot cas, donades les poques dades fiables de què disposem, no val la pena 
calcular amb mètodes “exactes” partint de dades aproximades. 
 
El mètode de l’equilibri límit pressuposa una línia o superfície de lliscament donada. A 
partir d’aquí imposem les equacions d’equilibri sobre la línia, i com a equació 
constitutiva imposem la relació de plasticitat perfecta de Mohr-Coloumb sobre la línia i 
les condicions de contorn existents. 
 
Tal com expliquen Anderson i Richards (1987), al mètode de l’equilibri límit 
s’assumeix que l’esllavissament és degut a una massa de sòl lliscant en una superfície 
de trencada. Al moment de la fallida, la resistència al tall és totalment mobilitzada al 
llarg de tota la superfície de trencament, i el vessant està, en la totalitat i en cada part, en 
equilibri estàtic. La resistència de tall del sòl ve donada pel criteri de Mohr-Coloumb : 
 

φστ tan'' ⋅+= c . 
 
En els anàlisis de vessants estables, la resistència de tall utilitzada sota les condicions 
d’equilibri haurà d’ésser forçosament inferior a la resistència màxima disponible. En cas 
contrari el vessant no seria estable. Podem introduir doncs Factor de Seguretat (FS) com 
la proporció de resistència mobilitzada del total disponible:  
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establitatl' per necessària tall de aResistenci
disponible tall de aResistènciFS =  

 
En el cas en que FS fos menor que la unitat, voldria dir que la resistència disponible no 
és suficient per mantenir l’estabilitat, i que el vessant esdevindria inestable sota aquestes 
condicions. En els mètodes de càlcul exposats a continuació s’han desenvolupat unes o 
altres hipòtesis per simplificar el problema. En ells es generen un cert nombre de 
superfícies possibles de trencament. D’entre totes elles s’identifica la més crítica,  
aquella que té un Factor de Seguretat més baix. En qualsevol cas, quan triem un mètode 
per analitzar el vessant o talús, és molt important considerar una forma factible per a la 
superfície de trencament i un mètode de superfície circular o no circular segons les 
dades que tinguem i la possibilitat que aquest tipus de trencada es produeixi o no. 
 
Els mètodes de càlcul descrits tot seguit, i resumits a la Taula 3. 1 estan classificats pel 
tipus de forma de superfície de trencament (suposada en  2-Dimensions). 
 

 
Mètode 

 
Circular 

 
No Circular 

Equilibri 
Global de 
Moments 

Equilibri 
Global de 

Forces 

 
Hipòtesis de les forces intersticials 

Vessant Infinit  *  * Paral·leles al vessant 
Anàlisi de Falques  *  * Definir inclinació 

Φu=0 *  *   
Ordinari  

* 
  

* 
 Resultat paral·lel a la base de cada 

llesca 
Bishop * (*) *  Horitzontal 

Janbu simplificat (*) *  * Horitzontal 
Lowe and Karafiath * (*)  * Define inclination 

Spencer * (*) *  Constant inclination 
Morgenstern and Price  

* 
 

* 
 

* 
 X/E=λ-f(x) 

Janbu Rigorous * * *  Define thrust line 
Frelund and Krahn GLE  

* 
 

* 
 

* 
 X/E=λ-f(x) 

,on E i X són les components horitzontal i vertical, respectivament, de les forces intersticials 

Taula 3. 1 - Resum del diferents tipus de mètodes de càlcul basats en la teoria de l’equilibri límit 
(Anderson i Richards 1987) 

 
 

3.2.1.1 Mètodes Lineals  
 
Amb aquests primers mètodes es pot trobar un factor de seguretat de forma simple, 
mitjançant hipòtesis més o menys assumibles, resolent només una equació lineal. Són 
molt simples d’utilitzar ja que fins i tot de forma manual es pot trobar el Factor de 
Seguretat, essent aquesta la seva principal virtut. Malgrat això, les assumpcions que s’hi 
fan els converteixen en excessivament conservadors. 
 

• Anàlisi del vessant infinit  
 

Es tracta d’un mètode especialment adequat per a esllavissaments translacionals, que 
mobilitzen una massa de sòl de geometria plana i amb un angle tal que es mou de forma 
paral·lela a la superfície (Skempton i Delory, 1957). En aquests casos se suposa que el 
sol llisca per una superfície plana paral·lela a la superfície, amb angle i constant, i que el 
vessant continua infinitament Figura 3. 8. El tipus de sòl i el nivell freàtic se suposen 
constant en tot el vessant. Fent equilibri de forces verticals i horitzontals i amb el criteri 
de trencada de Mohr-Coloumb s’arriba a una expressió del factor de seguretat: 
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on c’ i φ són la cohesió i l’angle de fregament a la superfície de trencada, γ és la densitat 
del terreny, d és l’altura de l’esllavissament, i és el pendent del terreny i u és la pressió 
de pors present a la superfície de trencada. 
 

 
Figura 3. 8 -  a) esquema per a l’anàlisi d’estabilitat d’un talús indefinit, desplaçament pla                         

b) diagrama per a l’obtenció de tensions normal i tangencial sobre la superfície de trencament. 

 
 
En esllavissaments de vessants naturals i en sòls argilosos se solen donar en ocasió de 
gran períodes de pluja. En aquests casos el nivell freàtic pot pujar fins al nivell de la 
superfície, i deduir-se’n la següent expressió que pot arribar a ser FS=1 si i= φ’/ 2: 
 

i
FS w

tan
'tan)1( ϕ

γ
γ

−=  

 
En els vessants on ja s’han produït prèviament altres esllavissaments, l’angle de 
fregament a utilitzar cal reduir-lo al valor residual φ’res donat que ja tenim una 
superfície de trencada on les propietats del sòl no són les inicials (cohesió, etc.).  
 

• Anàlisi de falques 
 
En alguns casos la superfície d’esllavissada pot aproximar-se per dues o tres rectes. 
Això es dóna quan el vessant esta limitat inferiorment per un substrat de resistència 
molt diferent. Sigui molt resistent (roca mare) o un estrat poc potent i molt feble, la 
massa de sòl tendirà a lliscar per la superfície de contacte, (incloent eventualment la 
capa feble). En aquests casos cal avaluar acuradament l’estabilitat dividint la massa de 
sòl en diferents blocs i examinant l’estabilitat de cadascun. 
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• Mètode φ =0  
 
Es tracta del més simple dels mètodes d’anàlisi d’arc circular. Se suposa una superfície 
de trencada circular, i que el moviment funciona com una rotació del sòl com a sòlid 
rígid en una superfície cilíndrica (en el pla 2D, circular), on es mobilitza la resistència 
de tall no drenada (Cu).  
 
En els primers anàlisis, la resistència de tall se suposava constant per tota la superfície 
de trencament, però la introducció de diferents assaigs que determinaven la resistència 
de tall va permetre introduir una variació de Cu  en el cercle. 
 
L’ús de la resistència de tall no drenada (Cu) en aquest anàlisi implica que la pressió de 
pors i la tensió efectiva al sòl no han tingut temps d’arribar a l’equilibri sota una càrrega 
aplicada. Això pot ser adient per unes condicions de fi d’una obra (l’estabilitat a curt 
terme d’un terraplè en argila, per exemple). En general però, no és gaire adequat aplicar 
aquest mètode en l’anàlisi de vessants naturals d’argiles excepte quan són sotmesos a un 
sobtat canvi de les càrregues. 
 

• Mètode Ordinari (o Mètode Suec)  
 
En el mètode anterior, la resistència de tall no drenada mobilitzada al llarg de la 
superfície de trencada se suposava independent del nivell de tensions presents al sòl. En 
un anàlisi de tensions efectives, la resistència de tall a la superfície de lliscament està 
relacionada, pel criteri de ruptura de Mohr-Coloumb, amb les tensions normals 
efectives, que  poden ser determinades. Això s’aconseguirà dividint la massa de sòl 
mobilitzada en un cert nombre d’elements llesques (Figura 3. 9). 
 

 
Figura 3. 9 - Forces actuant sobre un element llesca. ZL i ZR són les forces entre elements del costat dret i 

esquerre respectivament, P és la força normal, T la de tall i UB  la força produïda per les pressions de 
pors a la superfície de trencada.  Les forces entre elements tenen una inclinació θR (dreta) i θL (esquerra) 

 
 

El Mètode Ordinari o Suec (Fellenius 1927) és el mètode de llesques més simple 
d’utilitzar, ja que el càlcul pot ser fet fins i tot a mà. Com a hipòtesi del mètode, se 
suposa que la força normal que actua a la base de qualsevol llesca es pot determinar 
resolent les forces normals a la base de l’element. Per fer determinat el problema, es fa 
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l’assumpció que les forces entre elements són paral·leles a la base de la llesca i per tant 
no intervenen en el càlcul de la força normal, que esdevé: 
 

iWP cos= ,  
 

on P són les forces normals a la base de l’element llesca i W és seu pes. Prenent 
moments des del centre del cercle, es determina l’estabilitat global i s’obté el valor del 
Factor de Seguretat. 
 
 

3.2.1.2 Mètodes No Lineals  
 
Es tracta de mètodes que utilitzen la divisió de l’esllavissament en elements llesca, però 
que requereixen la resolució d’un sistema d’equacions.  
 
Per fer un anàlisi en tensions efectives del vessant, cal que siguin determinades les 
tensions efectives també a la zona de la superfície de trencament. En la pràctica 
s’aconsegueix si la massa de sol trencada es divideix en elements en forma de llesques. 
S’escriuen diferents equacions per a cada element llesca ja que no s’utilitza les hipòtesis 
del Mètode Suec, cosa que genera un sistema d’equacions. 
 
A la Figura 3. 9 es mostra un element tipus amb les forces que hi intervenen. Moltes 
d’aquestes forces i/o les seves línies d’acció són desconegudes a l’inici de l’anàlisi i cal 
fer diferents hipòtesis suplementàries que donaran lloc a diferents mètodes. Donats n 
elements, tenim 5n-2 incògnites i només 3n equacions. Cal fer doncs 2n-2 assumpcions 
per resoldre el problema i fer-lo determinat. Es poden fer diferents tipus d’hipòtesis: 
 

• Sobre la distribució de les tensions normals a la superfície de trencada 
• Sobre la posició de les línies d’acció de les forces entre elements 
• Sobre la inclinació de les forces entre elements 

 
En la majoria de mètodes, la força normal (P) se suposa actuant al centre de la base de 
cada element, cosa força raonable metre siguin relativament estretes. Això redueix el 
nombre de suposicions a fer a n-2. 
 
Alguns mètodes suposen una inclinació de les forces entre elements, amb la qual cosa 
s’aporten n-1 hipòtesis, esdevenint el problema sobre determinat. En aquest cas podem 
resoldre el problema satisfent l’equilibri de moments i el de forces horitzontals. Aquests 
dos càlculs donen un Factor de Seguretat cadascun, un d’equilibri de moments(Fm) i un 
de forces horitzontals (Ff). En principi aquests valors no coincideixen (hem fet hipòtesis 
no necessàriament certes), però si es dóna un valor constant de la inclinació (θ) de les 
forces entre elements, existeix un valor θ pel qual Fm i Ff  són idèntics. Aquesta és la 
base del mètode de Spencer. 
 
Fredlund i Krahn (1977) van formular les equacions de l’equilibri de forma general, 
essent la mateixa tant per superfícies de trencament circulars com no circulars (encara 
que per a les darreres s’adopta un centre de rotació virtual). Considerant l’equilibri de 
Moments o de Forces Horitzontals, s’obtenen les expressions dels dos Factors de 
seguretat diferents Fm i Ff, i depenent sobre quin element fem les hipòtesis, es pot parlar 
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dels diferents mètodes. Els mètodes exposats breument a continuació, malgrat no donar 
solucions “exactes” donen valors raonables. 
 

• Mètode de Bishop  
 
Originalment presentat  com un mètode per l’anàlisi de superfícies de lliscada circulars , 
el mètode de Bishop (1955) pot ser aplicat també a superfícies no circulars adoptant un 
centre de rotació virtual. En aquest mètode se suposa que les forces entre elements 
poden negligir-se, que la força normal actua al centre de la base de cada element i es 
troba resolent-ne les forces verticals. És un mètode adequat per als càlculs a mà i obtenir 
la convergència ràpidament. 
 
Fent equilibri de moments al centre del cercle s’obté la estabilitat global i el seu Factor 
de Seguretat Fm. Encara que el problema esta sobredeterminat, l’equilibri horitzontal no 
es satisfà. Bishop ho analitzà i mostrà que el Factor de Seguretat no és especialment 
sensible al valor d’aquestes forces entre elements. 
 

• Mètode de Janbu Simplificat  
 
En el mètode on Janbu, Bjerrum i Kjaernsli (1956) van formular una de les primeres 
rutines per l’anàlisi de superfícies de trencada no circulars, se suposa que les forces 
entre elements són nul·les i per tant l’expressió obtinguda per la força normal a les 
llesques és la mateixa que per al mètode de Bishop. Però en aquest cas fem l’equilibri 
de les forces horitzontals donant un Factor de Seguretat  de equilibri de forces sense les 
forces entre elements (F0). Per incloure l’efecte de les forces entre elements al càlcul es 
pot aplicar un factor de correcció (f0) de tal manera que el Factor de Seguretat de 
l’equlibri de Forces horitzontals (Ff) s’ecriu com: 
 

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

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

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

θtan=EX  
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, on X son les forces verticals i E les horitzontals. La força normal a la base de l’element 
serà doncs: 
 

iLR miulilc
F

EEWP 



 −−⋅−= )sin'tansin'(1tan)( ϕθ  

 

 on 





 ⋅+⋅=

F
iimi

'tantan1cos ϕ  

 
,on F és el factor de seguretat definit com tensió de tall mobilitzada respecte la 
disponible, ER i EL són respectivament les forces horitzontals dreta i esquerra entre 
elements llesca, u son les pressions de pors a la superfície de trencada, l és la longitud 
de la base de l’element llesca, i la inclinació de la base de l’element, c i φ la cohesió i 
l’angle de fregament a superfície de trencada. 
 
Suposant que l’angle θ és constant per a tots els elements del vessant, es pot fer tant 
l’equilibri global de moments com de forces, i es troben dos valors del factor de 
seguretat, el de equilibri de forces (Ff) i el de moments (Fm), ja que s’han pres 2n-1 
hipòtesis i el problema és sobre determinat. Es pot trobar un valor de θ tal que ambdós 
factors de seguretat coincideixin, que serà el Factor de Seguretat del vessant. Spencer va 
estudiar la relació entre Ff i Fm per un problema tipus. En va extreure que el factor de 
seguretat resultant de l’equilibri de moments Fm és relativament insensible a les forces 
entre elements. Aquesta conclusió és coincident amb la de Bishop, cosa que explica 
d’alguna manera que l’aplicació del seu mètode estigui tan estesa. 
 

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

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

• Mètode Rigorós de Janbu  
 
Janbu (1954) va descriure un mètode d’anàlisi que podia ésser aplicat tant a superfícies 
de lliscada circulars com a no circulars. La formulació original va ser ampliada per 
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cobrir l’anàlisi de la capacitat portant i dels problemes de pressió de terres. Aquest va 
ser el primer mètode de llesques on es satisfeien els equilibris globals de Moments i 
Forces. 
 
Janbu formulà les equacions generals de l’equilibri resolent vertical i horitzontalment 
respecte la base de cada llesca. Considerant l’equilibri global de forces s’obté una 
expressió per al Factor de Seguretat Ff. Per que el problema esdevingui estàticament 
determinat, s’imposa la posició de la línia d’acció de les forces entre elements. Fent 
equilibri de moments des del centre de la base de cada element, l’equilibri de moments 
global es verifica, i les forces entre elements es poden calcular. De fet estan inserides 
dins l’expressió del factor de seguretat on es verifiquen tant el equilibri global de Forces 
com de Moments. 
 
Sintetitzant aquest tipus de mètodes Lloret et al. (1984) conclouen que els mètodes que 
compleixen totes les equacions d’equilibri (Spencer, Bishop Rigorós, Morgenstern i 
Price, Fredlund, i Janbu Rigorós) proporcionen valors del coeficient de seguretat molt 
semblants (diferències sempre menors al 5%). El mètode de Bishop Simplificat 
proporciona també els mateixos resultats que els que compleixen totes les equacions 
quan la superfície de trencada és circular. En canvi el mètode Ordinari pot proporcionar 
errors alts (fins del 50%) en l’anàlisi de tensions efectives quan existeixen pressions 
d’aigua. 
 
 
3.2.2 Funcionament del STABL 
 
El PCSTABL és un programa de càlcul de l’estabilitat de vessants amb el mètode 
d’equilibri límit en dos dimensions desenvolupat per Siegel (1975). Ha estat programat 
per tractar problemes amb el mètode de Janbu Simplificat, Bishop Simplificat i el 
mètode d’elements llesca de Spencer. Permet considerar diferents tipus de material 
isòtrop, un o diverses superfícies piezomètriques, càrregues en la superfície i 
sol·licitacions sísmiques. 
 
La geometria del vessant i de les diferents tipus de sòl s’introdueixen mitjançant rectes 
numerades en un sistema de coordenades XY positiu, definint els seus extrems 
d’esquerra a dreta (Figura 3. 10). Cada recta esta relacionada amb un tipus de material, 
el que és a sota.  
 
La superfície del nivell freàtic s’introdueix de la mateixa manera, havent d’ocupar tota 
l’extensió del vessant fins als dos laterals. Es pot construir superfícies piezomètriques 
que sobrepassin la superfície del vessant, essent possible el càlcul amb una part del 
vessant submergit i considerant la corresponent zona de traspuament. La pressió de pors 
es determina basant-se en les pressions hidrostàtiques a partir de la superfície definida. 
Com a eix per calcular la profunditat dins la part saturada, s’utilitza un eix vertical i un 
perpendicular a la superfície piezomètrica i es fa la mitjana del resultat, ja que amb el 
primer es troben valors conservadors i fent la mitjana amb els segon es compensa. 
 
El programa és capaç de generar superfícies de trencament circulars (mètode CIRCLE), 
qualsevol (RANDOM), que passen per una zona preferent definida per l’usuari 
(BLOCK) o calcular amb una superfície imposada (SURFACE). Per trobar les 
superfícies utilitza un mètode de generació sistemàtica o aleatòria. Consisteix en generar 
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un cert nombre de superfícies determinades per uns condicionants inicials,  trobar el 
factor de seguretat per a cadascuna d’elles i escull la més desfavorable (Lloret et. al 
1984) 
 
Els mètodes CIRCLE, CIRCL2 i RANDOM search generen superfícies de forma circular 
o irregular i són pràcticament similars a nivell d’utilització. Es generen superfícies (que 
en 2D són línies) potencials de trencament d’esquerra a dreta i compostes per una sèrie 
de segments rectilínies de una mateixa longitud, excepte el darrer que sol ser més curt. 
Aquesta longitud és triada per l’usuari, però el més raonable és escollir de 1/4 a 1/3 de 
l’alçada del vessant per evitar que segments massa curts pugin fer, degut a l’elecció 
aleatòria de l’angle de la següent recta que fa el programa, recargolar les superfície 
excessivament cosa que dificultaria trobar rectes vàlides (Achilleos 1988). La longitud 
escollida té influència directa en el temps de computació: els segments, com més curts, 
més detallades defineixen les superfícies, però necessiten més temps de càlcul per trobar 
el factor de seguretat i no canvia gaire el resultat.  
 
Es poden generar un nombre elevat d’aquestes línies, fent que comencin en una zona o 
punt inicial i vagin fins una zona o punt d’acabament imposades per l’usuari. El 
programa generarà tantes línies de trencament potencials com combinacions possibles 
entre els punts d’inici i final definits. El mètode de generació és l’elecció d’un angle de 
forma aleatòria però acotada entre dos angles límit a cada punt d’avanç per traçar la 
recta fins al següent. Comença a l’extrem dret, en punts espaiats uniformement a la zona 
d’inici indicada i avança fins a trobar-se de nou amb la superfície del terreny, refusant 
tots aquells intents que no ho fan a la zona de final imposada. Segons com sigui la 
geometria pot no trobar cap superfície vàlida. Després de calcular el factor de seguretat 
de cadascuna de les vàlides, en destaca les més crítiques donant el factor de seguretat 
que hi és associat. La superfície potencial de trencament amb el factor de seguretat més 
baix, es considerarà amb aquest mètode la superfície de trencament.  
 
La diferència entre els mètodes CIRCLE i CIRCL2 es troba exclusivament en el mètode 
de càlcul de l’equilibri límit: Janbu Simplificat al primer mètode i Bishop al CIRCL2. 
Com s’explica a l’apartat anterior ambdós mètodes tenen les mateixes hipòtesis però 
resolen les equacions fent diferents equilibris de forces. Els resultats no canvien de 
forma significativa emprem un mètode o altre. 
 
El mètode RANDOM fa un procés similar amb diferències en el mètode de passar d’un 
punt al següent. Té un temps de càlcul sensiblement major i compleix exclusivament en 
iniciar i acabar la superfície a les zones indicades. 
 
El mètode BLOCK és una eina amb la qual podem realitzar una cerca concentrada de les 
superfícies crítiques dins una zona determinada del vessant. Es designen unes caixes o 
blocs paral·lelepípeds de costat vertical que permeten definir la localització de la zona 
escollida (habitualment una capa dèbil o de trencament preferent). Cada caixa es 
construeix introduint la longitud dels seus costat verticals, que defineix el gruix de la 
caixa i dos punts amb coordenades (X,Y), que son els extrems de la línia central de la 
caixa. La zona de pas preferent per a la superfície de trencament estarà entre aquestes 
dues caixes.(Figura 3. 10) 
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Figura 3. 10 - Esquema de el mode de introducció de la geometria i de les caixes 
utilitzades per les superfícies BLOCK 

 
 
Les superfícies potencials de trencament generades connecten un punt escollit 
aleatòriament dins de cada caixa. Qualsevol punt té les mateixes possibilitats de ésser 
escollit. La línia resultant és la base del bloc central utilitzat per al càlcul d’elements 
llesca. La resta de trams per acabar les superfícies potencials de trencada es generen 
utilitzant segments de una longitud definida per l’usuari amb tècniques similars a les 
dels mètodes CIRCLE, CIRCL2 i RANDOM. No es poden definir zones de sortida i 
arribada de les superfícies ja que el condicionament geomètric ve donat pels blocs. El 
factor de seguretat es calcula pel mètode de Janbu Simplificat. 
 
Si es vol una superfície de trencament més elaborada, per exemple que la zona per on es 
vol que passi la superfície de trencament no sigui una capa recta, es poden definir 
múltiples caixes de tal manera que la superfície de trencament estarà formada per la 
unió dels segments trobats a partir d’un punt triat aleatòriament a cada caixa. 
 
Es poden utilitzar paral·lelograms degenerats a una línia vertical (dos punts coordinats 
coincidents) o a un sol punt (afegint una alçada de caixa igual a zero). Quan es genera 
una superfície de trencada, cada punt de aquesta línia vertical té les mateixes 
possibilitats de ser escollit per definir-la com en el cas normal. En el cas més degenerat, 
totes les superfícies passen per l’únic punt. Un altre cas de paral·lelogram degenerat és 
la línia central del paral·lelogram (que tindria la inclinació i posició d’aquesta) imposant 
una alçada de paral·lelogram igual a zero.  
 
Els mètodes SURFAC i SURBIS utilitzen la superfície de trencada introduïda per 
l’usuari punt a punt, i utilitzen els mètodes de càlcul de Janbu Simplificat i Bishop 
respectivament. És a dir directament calculen el factor de seguretat de la superfície 
introduïda. És el mateix procés que segueixen la resta de mètodes amb cadascuna de les 
superfícies potencials de trencament vàlides que generen. És el mètode que requereix 
menys temps de càlcul. 

  
 
 
 
 

9 

Ordre de introducció dels punts 
d’esquerra a dreta per definir perfils i 
superfícies de trencada

3 

4

5
6

7
8

2 
1 

Caixes utilitzades per generar 
les superfícies BLOCK 

Zona de pas de les 
possibles superfícies 
de trencament 
BLOCK 
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3.2.3 Procés i metodologia seguits en el càlcul 
 
 

3.2.3.1 Anàlisi de la sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de 
trencada) 

 
Inicialment es parteix de la definició topogràfica de la zona del vessant, d’unes 
indicacions de la morfologia del vessant i indicacions d’on se situen els punts singulars 
del vessant (escarpaments, contrapendents, límits de masses mobilitzades etc.). Es 
disposa generalment del perfil topogràfic de un tall del vessant al llarg d’una línia que 
segueix el moviment (pendent màxim, direcció del moviment, etc.).  
 
En alguns casos es disposa del Model Digital del Terreny, amb dades del territori 
discretitzades en unitats de 30 per 30 metres, cosa que n’assegura una descripció 
geomètrica força precisa. Però ¿són necessàries dades tant acurades de la geometria del 
problema? En un moviment de centenars de metres  de longitud i d’alguns metres de 
profunditat, quina importància té la major o menor precisió en la definició de la 
superfície? Quines irregularitats de la superfície es poden negligir sense que canviï el 
factor de seguretat de la superfície de lliscada o sense que s’anul·lin superfícies 
potencials de trencament significatives.  
 
Generalment, s’admet que la precisió amb què definim la topografia del vessant té un 
efecte limitat sobre els resultats, sempre que no se simplifiqui tant el perfil que es perdin 
irregularitats importants. Però es vol trobar fins a on és possible simplificar per tractar 
més fàcilment les dades i reduir el temps de càlcul, i amb quin error es treballa. 
 
Per avaluar els canvis, es construeixen diferents perfils del vessant amb un nombre més 
o menys reduït de punts sobre el total disponible, però intentant eliminar aquells que 
aporten informació innecessària. Es calcula el Factor de Seguretat per a cada perfil, 
utilitzant unes propietats de sòl (densitat, cohesió i angle de fregament) i una profunditat 
del nivell freàtic úniques. Aquest procés es farà per al primer dels esllavissaments. 
Segons els resultats obtinguts es jutjarà la utilitat i per tant la necessitat o no de fer-ho 
en la resta de casos. 
 
Com l’objectiu en aquesta primera fase no és encara la determinació dels possibles 
valors de les propietat mecàniques del sòl o de l’alçada del nivell freàtic, s’agafen uns 
valors que més o menys corresponguin al tipus de material, sense dedicar-hi més 
esforços. Per al nivell freàtic s’utilitzen dos casos extrems: una profunditat que no afecti 
ni saturi el sòl mobilitzable i una profunditat zero, és a dir el nivell freàtic en superfície. 
Un cop trobats els valors de l’estabilitat amb cadascun dels perfils, s’escull aquell que 
amb un nombre més petit de punts assoleix resultats raonablement iguals als que dóna el 
perfil amb tots els punts. En els casos on es tingui un nombre ja reduït de dades sobre la 
topografia, no serà necessari definir més d’un perfil. 
 
Però per estudiar com pot canviar el resultat segons la definició de la topografia, cal 
definir prèviament una superfície de trencament amb la qual es calcularà el Factor de 
Seguretat a l’estabilitat del vessant amb el mètode de l’equilibri límit. Però com 
l’elecció d’una o altre superfície de lliscament també modifica el resultat, cal doncs 
estudiar com canvien els resultats modificant ambdós elements a la vegada, el perfil 
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topogràfic i la superfície de trencada. Fixant-ne un o altre podrem discutir sobre la 
influència d’aquest en el càlcul de l’estabilitat. 
 
Les superfícies de trencament que s’utilitzen són generades amb els mètodes que s’ha 
citat en la descripció del programa STABL i són de tres tipus: 
 

• circulars, generades amb el mètode CIRCLE 
• “block”, utilitzant la funció BLOCK del programa on s’introdueix una zona de 

pas entre les caixes de la superfície de trencament 
• definides, punt a punt i utilitzant posteriorment la funció SURFAC del programa 

 
Per les superfícies de trencament circulars s’introdueixen els punts o zones d’inici i final 
del moviment, segons la informació disponible de les dades de camp. En aquest tipus de 
mètode només pot imposar-se, a banda de l’inici i final de moviment, un límit inferior 
per la superfície generada. Però en alguns casos no és gaire efectiu, ja que si imposem 
que la superfície circular no sobrepassi aquests límit inferior, el mètode és incapaç de 
generar-ne cap perquè tots els intents han violat la condició. Per poder solucionar aquest 
problema caldria afegir més dades com angles d’inici de les simulacions, que 
complicarien en excés la utilització d’aquest mètode, i el farien poc interessant ja que el 
seu màxim atractiu rau en la seva senzillesa.  
 
Com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, per generar les superfícies de trencament del 
mètode BLOCK, cal definir una sèrie de caixes d’on s’escolliran aleatòriament punts 
que units formaran trams de la superfície de lliscament per les zones desitjades. Per als 
esllavissaments que s’estudien, sovint es té una idea aproximada de l’inici i final de la 
superfície de trencada, el tipus de moviment que es pot produir i la zona per on pot 
passar la superfície de trencament. Malgrat tot, no es sol tenir una idea exacta de la línia 
que segueix.   
 
Col·locant caixes que obliguin a fer passar les superfícies per la banda de material per 
on es creu que passa la superfície de trencada, el mètode generarà un seguit de 
superfícies diferents complint aquesta condició i escollirà la més crítica. D’aquesta 
manera s’aconsegueix trobar la superfície més crítica però que està d’acord amb les 
observacions del camp. Malauradament aquest mètode no permet definir els punts 
d’inici i final del moviment i en algun cas es defineixen caixes suplementàries per 
aconseguir que la superfície de trencada arribi fins al punt desitjat. 
 
Per últim es construeixen superfícies de trencada definides punt a punt. Per fer-ho ens 
basem en la informació prèvia de camp (inicis i finals de esllavissada, escarpaments, 
direcció de estratificació etc.) i també dels resultats del mètode anterior. El mètode 
BLOCK ens informa de si les superfícies més crítiques estan per una o altra banda de la 
zona per on l’hem fet passar. S’ha anat modificat per aconseguir una “geometria 
lògica”, és a dir que sigui cinemàticament possible i morfològicament raonable. 
S’intenta allà on és possible utilitzar un nombre de punts semblants als emprats per la 
topografia i que siguin d’igual coordenada per poder trobar més fàcilment la profunditat 
on es troba respecte la superfície del terreny. 
 
Un cop definides les diferents tipus de superfície de trencament que es volen provar 
amb els perfils construïts amb diferents graus de definició de la topografia, es comparen 
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els resultats per triar la superfície més crítica però que s’ajusta a les característiques 
observades al camp.  
 
En alguns casos s’observen múltiples fenòmens de trencament, alguns de caràcter més 
local o degut a que s’han considerat més d’un perfil a l’esllavissada per que no se sap 
amb certitud quina és la direcció exacta del moviment o si hi ha parts que poden 
reactivar-se abans amb un sentit que no és exactament el de avanç del global del 
vessant. Per aquests fenòmens es defineixen superfícies de trencada específiques per 
tractar-los i es discuteix quin dels fenòmens porta a una situació més crítica. 
 
 

3.2.3.2 Anàlisi de la sensibilitat a les propietats mecàniques del sòl 
 
Un cop escollida una geometria, amb un perfil topogràfic i la superfície de lliscament 
per on suposem que trenca el sòl en una eventual mobilització del material i amb la qual 
s’aplica el mètode de l’equilibri límit, s’intenta precisar quines característiques 
mecàniques posseeix el material i quina és la importància que hem d’acordar a la seva 
bona determinació. Es vol analitzar la importància en l’estabilitat que poden provocar 
els canvis o imprecisions en el valor dels paràmetres mecànics: la cohesió interna i 
l’angle de fregament residual del material. 
 
La densitat serà estimada en cada cas segons el tipus de material. En tot cas no se li 
donarà més importància ja que calen grans variacions per produir canvis en l’estabilitat. 
Tant la densitat natural com la saturada no canviaran gaire i són un paràmetre fàcilment 
determinable amb un error limitat. 
 
Pel que fa a la cohesió i l’angle de fregament cal recordar prèviament quins tipus de 
casos estem analitzant: l’objectiu d’aquest treball és estudiar sota quines condicions es 
poden reactivar esllavissaments que en algun moment ja han sofert un cert moviment. 
En produir-se aquest, s’ha format una superfície de trencament on s’han alterat les 
característiques del material. A banda de l’angle de fregament, el qual disminueix fins al 
valor residual, el trencament de la unió entre les partícules a la franja per on llisca la 
massa mobilitzada fa que la cohesió desaparegui. Si bé és possible que després d’un cert 
temps una cementació més feble entre les partícules hagi articulat un nou sistema de 
cohesió, aquest nou valor serà molt reduït, pròxim a zero. Les unions químiques entre 
partícules ja s’ha  perdut i els fenòmens d’adhesió poden donar només cohesions  molt 
reduïdes. 
 
En general doncs, se suposa una cohesió nul·la, però com es vol trobar la sensibilitat del 
càlcul d’estabilitat a aquest paràmetre, s’imposa també en algunes ocasions altres valors 
de la cohesió, que es mantenen de tota manera febles.  
 
Per a l’angle de fregament residual, es donen també diversos valors ja que és el 
principal element a tenir en compte de les forces resistents. S’observarà com evoluciona 
el factor de seguretat per poder trobar un probable valor de l’angle de fregament 
residual amb el que es coneix com “back analysis”. Aquest tipus de mètodes tracten de 
estimar quins poden ser els valors de les diferents variables (geometria, superfície de 
trencada, propietats mecàniques del sòl, profunditat del nivell freàtic) sabent quin és 
l’estat actual del vessant i tenint una certa informació de la seva història.  
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En el nostre cas, es disposa de la informació del reconeixement de terreny i d’algunes 
dades sobre la història de reactivacions gràcies a la tècnica de la dendrocronologia. El 
reconeixement de camp ens proporciona algunes dades de l’estat actual del vessant, de 
la seva geometria i possible posició de la superfície de trencada, de l’estat del sòl 
 
En general doncs, i com l’element del qual tenim menys informació és la posició del 
nivell freàtic, s’utilitzarà la informació de camp i, en cas que en tinguem, els resultats 
del laboratori per imposar una geometria i unes propietats del material. Aleshores es 
cercarà per quina posició  del nivell freàtic el vessant es troba al llindar de la 
inestabilitat.  
 
No obstant, podem utilitzar la tècnica per descartar valors i reduir el rang de variació 
dels paràmetres del sòl si imposem un valor del nivell freàtic. Es busquen les situacions 
extremes: el nivell freàtic a suficient profunditat per no afectar al volum mobilitzable i a 
l’altre extrem, el nivell freàtic en superfície i tot el material saturat. Sabem doncs que, 
per exemple, amb el nivell freàtic baix, una cohesió i angle de fregament que donin 
factors de seguretat poc per sobre de la unitat estaran clarament infravalorats,  ja que els 
vessants analitzats són estables en aquestes condicions.  
 
 

3.2.3.3 Anàlisi de la sensibilitat a la profunditat del nivell freàtic 
 
La posició del nivell freàtic és la dada de la qual tenim menys informació. El màxim 
que es pot dir en alguns casos és que té més o menys facilitat per drenar gràcies a 
torrents propers o quin nivell d’infiltració és pot esperar pel tipus de material del 
vessant. Però és segurament el factor més important que juga en l’estabilitat.  
 
Per trobar quina és aquesta influència i de quina manera en depèn l’estabilitat, es 
realitza el càlcul de l’estabilitat amb una sèrie de estats de saturació del material. Es 
construeixen successives corbes representant el nivell freàtic, i que se situen a diferents 
profunditats. Aquestes formes volen representar diferents passos en la pujada del nivell 
freàtic que pot produir-se a causa d’una temporada de precipitacions intenses. 
  
La forma de procedir en fer aquest augment progressiu del nivell freàtic és un dels 
moments més delicats de l’anàlisi ja que es desconeix la forma que pren aquesta corba 
en la realitat. S’han valorat diferents possibles maneres de fer-ho: 
 

• Mitjançant paral·leles a la superfície del vessant. D’aquesta manera 
s’aconseguiria que el nivell freàtic estigui sempre a la mateixa profunditat de la 
superfície a tot el vessant. És una opció plausible ja que es pot suposar una 
infiltració més o menys homogènia al vessant.  

 
• Amb paral·leles a la superfície de trencament, de manera que tindrem en la 

vertical, des de la superfície de trencament fins a la topogràfica, la mateixa 
proporció de material mobilitazable sota el nivell freàtic. Aquesta manera de 
construir el nivell freàtic pot ser útil de cara als càlculs però no té massa lligam 
amb la situació real ja que la forma i posició no condiciona la forma d’ascens del 
nivell freàtic, almenys de forma significativa. 
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• Considerant com a nivell base i mínim el nivell a el punt més baix del vessant, i 
considerar a partir d’aquí un percentatge de l’alçada del vessant com a saturat. 
D’aquesta manera el punt més baix del vessant és un punt fix permanentment 
saturat. És pot pensar en aquesta opció per a vessants que limitin amb un curs 
fluvial que imposi el nivell mínim del nivell freàtic i que influeixi fortament en 
la forma d’aquest. 

 
El càlcul dels successius factors de seguretat per a els diferents valors de la profunditat 
del nivell freàtic, un cop fixades les propietats del material i la geometria, proporciona 
una corba que permet estimar quina és la profunditat crítica on el vessant pot començar 
a esdevenir inestable. 
 
El procediment descrit és el que se segueix en tots els vessants tractats, si bé no sempre 
es fan tots i cadascun dels passos descrits. No sempre es construeixen tots tres tipus de 
superfícies de trencament  i no sempre cal reduir el nombre de punts que defineix la 
topografia. A mida que s’analitzen els vessants s’observa quins són els factors que és 
imprescindible tenir en compte i de quins es pot prescindir. 
 
En altres casos, es realitza un estudi d’altres fenòmens que es donen exclusivament en 
un vessant com, per exemple, l’erosió del peu de l’esllavissament per un curs fluvial. 
Cada vessant té unes particularitats que s’expliquen en cada cas. 
 


