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4.1  Anàlisi d’estabilitat dels vessants 
 
 

A. Ransol 

 
 

1. Descripció de l’esllavissament 
 
L’esllavissament de Ransol es troba a uns 5 km al nord del poble de Ransol, al Principat 
d’Andorra. Se situa a la cara oest de una petita carena muntanyosa situada entre les valls 
de Ransol i Inclès, a l’extrem nord-oriental del país.  
 
En aquest sector afloren materials d’edat Cambro-Ordovícia disposats sobre Gneiss de 
l’Hospitalet. A la zona de l’esllavissament es poden trobar quarsites blanques a la zona 
de coronació, i quarsites grises i conglomerats quarsítics a les zones més baixes i als 
marges laterals. 
 
L’esllavissament té una longitud de 1225 metres, una amplària màxima de 600 metres i 
està limitat al peu pel riu de la Coma. Es desconeix a quina profunditat es troba la 
superfície d’esllavissament, però es creu que és molt profunda, ja que a la zona de 
coronació l’escarpament principal té un desnivell de 50 metres. L'altura topogràfica 
màxima de l’esllavissament és de 2460 m (a la cicatriu de coronació, sota el pic del Cap 
d’Entor) i la mínima, de 1875 m., al peu. El pendent mitjà és de 24º.  
 

Figura A. 1- Esquema geomorfològic de l’esllavissament de Ransol. 
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Figura A. 2 - Cicatriu de coronació amb la tartera que es desenvolupa i inici de 
l’escarpament lateral dret. 

 
 
Es tracta d'un esllavissament de tipus rotacional de grans dimensions, que podria 
involucrar un volum de material de més de 5 Mm3. L’escarpament principal (Figura A. 
1 i Figura A. 2) és un gran trencament de forma semicircular, de fins a 50m de 
desnivell. Al peu d’aquest escarpament es desenvolupa una gran tartera, que arriba 
pràcticament fins al fons de la vall. A la zona de capçalera, aquests blocs poden superar 
els 3-4m3 de volum.  
 
Alternant amb aquesta tartera trobem, a la zona mitja i baixa de l’esllavissament, un sòl 
argilós en el qual es desenvolupa un bosc de Pi Negre. Al marge esquerre de 
l’esllavissament es conserva molt bé un escarpament lateral de gran desnivell vertical, 
amb parets gairebé verticals en alguns trams, sota el qual es desenvolupa un sistema de 
petites tarteres, de fragments rocosos menors en volum que els anteriors, als quals se 
superposen. Al marge dret, escarpament lateral se segueix amb certa dificultat per la 
presència de materials més tous (i, per tant, més erosionables). 
 
Sota la zona de capçalera, molt emmascarada per la presència de la potent tartera ja 
esmentada, es troba una zona d’extensió amb esquerdes, escarpaments menors, i 
presència de plataformes girades (Figura A. 3), i grabens, durant uns 200 metres. 
Aquesta zona d'extensió (“zona d'extensió 1”, veure Figura A. 1), ocupa tota l'amplària 
del l’esllavissament, i en ella, les plataformes a contrapendent poden arribar a gairebé 
200 metres de longitud. El salt vertical d'alguns dels escarpaments pot ser de més de 5 
metres. A continuació d'aquesta zona d'extensió, el relleu de l’esllavissament es fa més 
suau, coincidint amb l'inici de la zona on predominen els materials tous en lloc dels 
blocs rocosos de la tartera. Ja no es reconeixen grans escarpaments, però en un sector 
d'uns 125-150 metres són abundants les esquerdes obertes en el terreny, de gran 
longitud (més de 50 metres en algun cas), però sense grans desnivells. Es tracta d'una 
segona zona d'extensió, potser menys desenvolupada que l'anterior, que ocupa la zona 
central del l’esllavissament. 
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Figura A. 3 - Plataforma girada en contra pendent a la zona de extensió 1. 

 
A partir d'aquesta zona i fins el peu de l’esllavissament, el bosc es fa molt dens i costa 
reconèixer la morfologia del terreny. En algunes zones es pot apreciar la presència 
d'esquerdes obertes al terreny. Al peu de l’esllavissament es reconeixen, a nivell de 
camp, tres augments del pendent que es poden associar, sense més dades que ho 
confirmin, a tres possibles lòbuls d'acumulació de material mobilitzat, l'últim dels quals 
seria la terminació de l’esllavissament. Aquest lòbul no envaeix el Riu de la Coma, 
encara que el traçat d'aquest curs d'aigua canvia de direcció en passar per la zona del 
peu de l’esllavissament, fent un lleu meandre cap al vessant oposat. A més, el peu del 
esllavissament se situa per sobre de la plana d'inundació d'aquest riu (Figura A. 4), de 
perfil pràcticament horitzontal. Això fa suposar que originalment el material lliscat va 
envair el curs del riu, desviant-lo, però durant temps transcorregut s’han erosionat les 
zones de l’esllavissament més pròximes al curs del riu, que va recuperant el seu curs 
original. És per això que suposem que l’esllavissament de Ransol es va produir fa molt 
temps (alguns segles, si pensem en la incisió dels torrents laterals, sobretot del dret, i 
per la relació del peu amb el Riu de la Coma).  
 

 
Figura A. 4 - Peu de l’esllavissament, per sobre de la plana al·luvial del Riu de la Coma. 
Al fons i baixant cap a la dreta, l’escarpament lateral i el marge esquerra del moviment. 
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S’ha dut a terme una campanya de mostratge dendrogeomorfològic que ha donat poques 
respostes, donat el baix nombre d’arbres amb tronc de compressió trobat i la dispersió 
de les dades que s’obtenen d’aquests. Com a màxim se’n pot deduir l’existència d’una 
resposta més marcada que la resta, l’any dendrològic 1906/07 centrat a la zona mitjana-
baixa de l’esllavissament, i una altra reactivació de la mateixa zona l’any 1914/15 amb 
menors respostes. Finalment a la zona mitjana-superior de l’esllavissament, sembla que 
es reconeix el senyal de dues reactivacions més, de caràcter local, de moviments en 
massa: un al 1958/59 i un altre al 1977/78. 
 
De tota manera, la presència d’arbres inclinats fora de l’esllavissament i la poca 
quantitat d’arbres inclinats dins, fan pensar que el tronc de compressió trobat a Ransol 
tingui uns altres orígens, a part de les reactivacions de l’esllavissament. 
 
 
2. Sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de trencada) 
 
S’analitza el moviment com un fenomen global, sense considerar-hi fenòmens locals ni 
d’erosió de peu ja que, com s’ha observat, si alguna vegada el material mobilitzat va 
envair la llera del riu, aquest material ja ha desaparegut i actualment acaba ben per sobre 
de la llera. 
 
Per aquest vessant, es disposa de una sèrie de 350 punts que defineixen el perfil 
topogràfic, dels quals només poden utilitzar-se 100, màxim (i suficient) per definir la 
topografia al programa STABL. En primer lloc es redueix doncs el nombre de punts 
amb que es defineix el perfil topogràfic i es comparen els resultats amb els diferents 
perfils resultants. El vessant representat amb el màxim de punts possible (100 punts) és 
el de Figura A. 5. 
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Figura A. 5 - Perfil del Vessant de Ransol definit amb 100 punts. 

 
 
Es defineix també una superfície topogràfica més senzilla d’una quinzena de punts i per 
últim una simplificació més important utilitzant uns pocs punts per veure si pot utilitzar-
se un model que no més considera el pendent mitjà sense massa problemes.  
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 Observant la geometria del vessant es pot simplificar el perfil fins a 17 punts agafant 
els punts més significatius (punts de canvi de pendent, concavitat). Reduint al mínim de 
punts, intentant mantenir el pendent mitjà i compensar les irregularitats de manera que 
es mantingui el mateix resultat a efectes de l’estabilitat, és pot arribar a representar amb 
només 6 punts a la (Figura A. 6). 
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Figura A. 6 - Perfil del Vessant de Ransol comparant les tres definicions del perfil (100, 17 o 6 punts). 

 
 
Tot i que l’estudi de la sensibilitat a les propietats geomecàniques es fa posteriorment, 
s’escullen unes propietats del material que siguin realistes. La cohesió en algunes àrees 
serà nul·la (zones de distensió) i força baixa en general a la superfície de trencada. 
S’utilitzen doncs un angle de fregament residual de 25º i una cohesió de 50 kPa.  
 
Pel que fa al nivell freàtic, s’utilitzen els dos casos extrems: el nivell freàtic en 
superfície o amb tot el volum mobilitzable lliure d’aigua. La superfície del nivell freàtic 
(NF) es defineix mitjançant 40 punts. Per tant, cal fer també una simplificació del 
nombre de punts per posar “el nivell freàtic en superfície”. S’ha procedit de dues 
maneres: 
 
• Ajustant el NF en superfície de la topografia més completa, i utilitzant la mateixa 

definició del NF per totes les topografies. És a dir utilitzar 40 punts per definir el NF 
malgrat que la topografia compti només amb 6 o 17 punts. 

 
• Ajustant el NF a la superfície definida en cadascun de les tres aproximacions a la 

topografia. En aquella s’utilitzen 100 punts, el NF estarà aproximadament en 
superfície, mentre que en les topografies més simplificades hi serà coincident. 

 
S’ha comprovat que els resultats poden arribar a canviar lleugerament, ja que en molts 
punts el nivell freàtic queda força per sota o per sobre dels perfils si el definim amb un 
nombre de punts diferent al de la topografia. Per això es considera més adinent a partir 
d’ara fer les mateixes simplificacions que es fan per la topografia, definint una 
superfície pel nivell freàtic coincident amb cada topografia, i no mantenir la 
simplificació de 40 punts feta per a la topografia de 100 punts. 
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Per poder calcular el Factor de Seguretat (FS), es construeixen diverses superfícies 
potencials de trencada. S’aprofiten les dades de camp de que es disposa, que permeten 
definir de forma suficientment clara els límits a imposar a les superfícies de trencament.  
 
Donat que es tracta de roca fracturats i un material en general heterogeni, sembla difícil 
que es formi un trencament circular o gaire regular. El mètode CIRCLE no sembla 
doncs l’idoni per aquest cas, però s’utilitza degut a la senzillesa per trobar superfícies de 
trencada, fixant-ne però l’inici i final de les superfícies de lliscament per tal que 
aquestes siguin semblants entre sí i els problemes comparables (Figura A. 7). Amb els 
resultats s’observarà la seva aplicabilitat i error. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
longitud del vessant (m)

1800

2000

2200

2400

2600

co
ta

 (m
)

Topografia 17 punts
SdR Circle
SdR Block

 
Figura A. 7 - Superfícies generades amb els mètodes CIRCL i BLOCK 

 
 
El valor del FS calculat amb el mètode CIRCLE no varia de forma substancial pel perfil 
escollit (Taula A. 1). Cal remarcar però que s’han fixat l’inici i final de les superfícies 
per tal que els resultats fossin comparables. Deixant lliure unes àmplies zones d’inici i 
final de la superfície de lliscada per que el programa generi les superfícies més 
crítiques, per cada cas s’obtindrien superfícies de trencament diferents i FS que també 
canviaria força. Donat que es disposa d’informació del camp de la zona del peu i el cap 
de l’esllavissada, ens ha semblat més lògic fixar-lo. 
 

  Resultats (FS) CIRCLE 
topografia Prop. material NF "nul" NF en sup. 
100 punts Coh 50 kPa φ 25º 1,09 0,52 
17 punts Coh 50 kPa φ 25º 1,08 0,52 
6 punts Coh 50 kPa φ 25º 1,10 0,52 

Taula A. 1 - Resultats del càlcul d’estabilitat a la superfície generada pel mètode CIRCLE 
 
 

D’entre els resultats, la major seguretat del vessant definit amb només sis punts es 
podria explicar perquè en la simplificació s’ha augmentat, amb relació a la topografia 
original, el volum de materials al peu del vessant. Com es veu a la Figura A. 6 que 
compara els perfils, la superfície definida per 6 punts obvia una zona més còncava cap a 
la part baixa del vessant. Sorprèn que també canviï el FS en la topografia de 17 punts, ja 
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que aquesta sí que sembla ajustar-se bé a la de 100 punts (Figura A. 6). En tot cas són 
diferències poc significatives. 
 
Els resultats obtinguts són baixos, per sota dels que es troba amb la resta de mètodes, 
exposats més endavant. No sembla però molt realista pensar que es pugui donar aquest 
tipus de mode de lliscament circular. A banda de les característiques del material poc 
homogènies i de les informacions de camp que apunten cap a una superfície de 
trencament més aviat plana, si realment amb el nivell freàtic sense actuar, ja s’estigués 
prop de la inestabilitat, aquest vessant no fóra estable després de gairebé cap episodi de 
pluges o qualsevol fenomen que fes pujar el nivell freàtic.  
 
Amb el mètode BLOCK s’acoten les superfícies de trencament per la zona on ens 
interessa, en aquest cas dins una zona de longitudinal a una desena de metres de 
profunditat, per que es tradueixi en una superfície de trencament que doni un moviment 
prou superficial i bàsicament translacional a la zona inferior. El problema que presenta 
és que no es poden fixar punts d’inici i final de la superfície, sinó que es troben 
automàticament (Figura A. 7). Es podrien definir caixes expressament dedicades a 
definir els límits però és força difícil de precisar bé els punts amb les caixes i poc 
pràctic. Tot i que geomètricament s’aprecia una gran diferència en l’extensió d’aquest 
tipus de superfícies respecte la resta de mètodes, es comprova que l’error. en termes de 
Factor de Seguretat, producte de aquesta mala definició dels extrems no sol ser gaire 
gran, a no ser que hi hagi una zona especial que deixi d’estar coberta (cas en el qual sí 
que caldria definir caixes suplementàries).  
 

  Resultats (FS) BLOCK 
topografia Prop. material NF "nul" NF en sup. 
100 punts  Coh 50 kPa  φ 25º 1,18 0,62 
17 punts  Coh 50 kPa  φ 25º 1,18 0,62 
6 punts  Coh 50 kPa  φ 25º 1,22 0,64 

Taula A. 2 - Resultats del càlcul amb la superfície generada pel mètode BLOCK. 
 
 
Els factors de seguretat que en resulten (Taula A. 2) són significativament més alts que 
per al mètode CIRCLE, és a dir, el vessant és més estable, segons els resultats, que amb 
la superfície circular si es compleixen les nostres assumpcions sobre la superfície de 
lliscament, ja que en aquest mètode l’hem “dirigida”. Tant al cas amb el nivell freàtic 
baix com en el que aquest està en superfície, el factor de seguretat no canvia a causa de 
la definició de la topografia en el pas de 100 a 17 punts però si que ho fa lleugerament 
en simplificar-la amb només 6 punts.  
 
Cal no caure en l’error de emprar sempre el mètode que dóna factors de seguretat més 
baixos, al·ludint a una eventual major seguretat en actuar d’aquesta manera. Cal emprar 
el mètode que més s’ajusti a la realitat o als indicis que s’han extret. Finalment i 
observant els resultats del mètode BLOCK però fixant l’inici i final a punts fixos 
coneguts s’utilitza el mètode SURFAC definint una superfície punt a punt. Com no es 
disposa de gaires dades sobre quina pot ser aquesta superfície, es generarà a partir de 
pocs punts (7). Es proposen suposat dues possibles superfícies de trencament que 
aprofundeixen més o menys en el vessant (Figura A. 8). 
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Figura A. 8 - Superfícies SdR1 i SdR2 definides punt a punt i introduïdes per al mètode 
SURFAC de càlcul del factor de seguretat, comparades amb la superfície BLOCK 
prèvia. 

 
 
Les dues superfícies són, en essència, iguals (Figura A. 8) però la primera és a major 
profunditat ja, desconeixent exactament la profunditat per on discorre, s’ha volgut veure 
com la influència d’aquesta dada. Com s’observa a la Taula A. 3, els resultats resten 
gairebé idèntics per a totes les tres definicions de la topografia. Com en aquest cas la 
superfície de trencament definida és fixa, l’únic canvi prové realment de la topografia, 
de les irregularitats més o menys ben recollides per cadascuna de les simplificacions. 
Un cop fixem una superfície de lliscament concreta, el FS es pot comparar sempre a la 
mateixa superfície, i a la millor o pitjor definició de la topografia no té aleshores la 
menor importància. 
 

Taula A. 3 - Resultats del Factor de Seguretat per a les superfícies de Trencament 
definides manualment SdR1 i SdR2 per a una cohesió de 50 kPa i un angle de 25º. 

 
 

Els resultats obtinguts tant amb el mètode BLOCK com amb el de les superfícies fixades 
són molt similars, ja que partíem de les mateixes dades (zona de més probable passatge 
del trencament, etc.) De fet, tal com mostra la Figura A. 8 tant la superfície definida 
com la del mètode BLOCK representen el mateix tipus de lliscament translacional amb 
una mateixa profunditat. La diferència apareix en els límits mal concretats amb la 
superfície BLOCK però que, tal com s’ha vist, no tenen gaire influència en l’estabilitat. 
 
Deixant de banda els resultats obtinguts amb el mètode CIRCLE, es comprova com la 
topografia no influeix pràcticament gens en els resultats. En el cas on els Factor de 
Seguretat ha canviat, ha estat per què els canvis en la definició de la topografia han 
vingut associats a altres efectes (el canvi en les superfícies de lliscament generades o 

  Resultats (FS) SURFAC 
  NF "nul" NF en sup. 

topografia Prop.material SdR1 SdR2 SdR1 SdR2 
100 punts Coh 50  φ 25º 1,18 1,22 0,62 0,66 
17 punts Coh 50  φ 25º 1,18 1,22 0,61 0,65 
6 punts Coh 50  φ 25º 1,18 1,22 0,61 0,65 
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que, havent definit el nivell freàtic a la superfície en simplificar-se aquesta dóna punts 
on el NF és per sobre del la superfície). Un cop es fixa una superfície de trencament, els 
canvis en la definició de la topografia no en provoquen en l’estabilitat (Taula A. 4). 
 

Taula A. 4 - Resum dels resultats obtinguts amb les diverses superfícies de trencament 
i amb les diferents definicions de la topografia. 

 
Es comença a observar que el factor decisiu és el nivell freàtic, ja que utilitzant els dos 
casos extrems hem vist que pot ser el factor desestabilitzador : els valors del FS passen 
de l’entorn de 1.20 quan el nivell freàtic no influeix fins als voltants de 0.65 pel terreny 
totalment saturat. 
 
Per a la resta de l’estudi s’empra el perfil topogràfic utilitzant 17 punts per a definir la 
superfície. Es podria haver triat també el que es defineix amb només 6 punts (i que fa 
canviar molt poc els resultats) però finalment s’ha cregut que la utilització de una 
desena de punts més no provoca ni augments significatius del temps de càlcul ni 
excessius problemes d’introducció, tractament o anàlisi de les dades. Per contra, la 
utilització del centenar de punts (que és el màxim que es pot emprar) no aporta més 
precisió en uns càlculs més dependents de la resta de paràmetres que, si bé no 
provocaria temps de càlcul gaire majors, el tractament i anàlisi de 100 punts sí alenteix i 
dificulta el procés. 
 
De la mateixa manera cal triar una superfície de trencament que sembli la més raonable 
per prosseguir l’estudi. Descartades les superfícies que dóna el mètode CIRCLE per al 
poca semblança al comportament original, podria triar-se qualsevol de la resta de 
superfícies generades, que ofereixen resultats molt similars. Per a un tractament més 
senzill, és preferible triar una superfície de lliscament fixa definida, ja que la superfície 
generada pel mètode BLOCK pot canviar segons el cas (es genera una cada cop, i canvia 
lleugerament si es modifica, per exemple, el l’alçada del nivell freàtic). De les dues 
superfícies generades, s’ha triat la SdR1, ja que dona uns resultats gairebé exactament 
iguals a la generada pel mètode BLOCK. Com les caixes definides per aquest mètode 
eren prou grans, englobant punts de ambdues superfícies definides, considerem que ha 
generat superfícies prou semblants a SdR1 i SdR2, resultant SdR1 més crítica.  
 
 
3. Sensibilitat a les propietats mecàniques del material 
 
Es tracta de saber quina influència tenen les propietats mecàniques (cohesió c i angle de 
fregament φ) en l’estabilitat del vessant i quin en són els valors probables. Per això es 
calcula el valor del Factor de Seguretat per a un rang probable de l’angle de fregament 
residual per a aquest tipus de material, entre 25º i 35º. Existeix gran incertesa pel que fa 
als valors possibles de la cohesió. Molt possiblement aquesta serà baixa ja que la 

 Resultats (FS) per cohesió 50 kPa i angle de fregament 25º 
 NF "nul" NF en superfície 
 100 punts 17 punts 6 punts 100 punts 17 punts 6 punts 

CIRCLE 1,09 1,08 1,10 0,52 0,52 0,52 
BLOCK 1,18 1,18 1,18 0,62 0,62 0,64 
SdR1 1,18 1,18 1,18 0,62 0,61 0,61 
SdR2 1,22 1,22 1,22 0,66 0,65 0,65 
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superfície de lliscament es tracta d’una zona que ja ha estat alterada amb anterioritat i 
haurà perdut gran part de la cohesió, o bé tota. No obstant es vol veure com evoluciona 
el factor de seguretat amb els canvis en la cohesió i s’escullen valors de 0, 50 i 100 kPa. 
La densitat natural adoptada tampoc és una dada de la que coneixem amb exactitud però 
s’introdueix un valor realista, al voltant de 19 kN/m3, potser força baixa per una roca. 
De tota manera aquesta dada no pot canviar gaire els resultats. 
 
Malgrat s’ha seleccionat una sola superfície (SdR1), en alguns apartats s’inclouen 
resultats trobats amb les altres possibles (SdR2 i BLOCK) per, en aquest primer cas 
tractat, veure la influència de la tria de la superfície de trencament. Els resultats del 
càlcul d’estabilitat sota aquestes condicions es resumeix a la Taula A. 5. 
 

  Resultats (FS) 
Cohesió (kPa) Angle φ (º) NF "nul" NF en sup. 

0 25 0,97 0,42 
0 30 1,20 0,52 
0 35 1,45 0,63 
50 25 1,18 0,61 
50 30 1,41 0,71 
50 35 1,66 0,82 

100 25 1,39 0,80 
100 30 1,62 0,90 
100 35 1,87 1,01 

Taula A. 5 - Resum dels resultats obtinguts amb els diversos valors dels paràmetres del material. 
 
 
Lògicament, en empobrir-se les característiques geomecàniques del material, el factor 
de seguretat també disminueix. Per exemple, es passa de un FS=1.87 amb un angle de 
35º i una cohesió de 100 kPa fins al 0.97 amb una cohesió nul·la i un angle de 25º, que 
és una reducció a la meitat. En el cas on el terreny està amb el nivell freàtic en 
superfície, a banda de la reducció per aquest motiu, en empobrir-se les propietats 
mecàniques del material la reducció del FS és encara major, sumant-se ambdós efectes: 
si reduint l’angle de fregament en 10º, el FS disminuïa en un 30% en el cas on el 
material no està saturat, amb el nivell freàtic en superfície aquesta disminució arriba al 
47%. 
 
Juntament amb la variació del nivell freàtic, les característiques del material 
constitueixen els vertaders factors a tenir en compte en l’estudi de l’estabilitat dels 
vessants. Els canvis que es produeixen amb les característiques geomètriques de 
l’apartat anterior són força menyspreables comparades amb els produïts per les 
característiques del material. 
 
Pel que fa als valors possibles, observant les figures (Figura A. 9 i Figura A. 10) es 
poden descartar els valors que poc realistes sabent que el vessant és, en general estable 
però ha patit una història de mobilitzacions i que per tant, sota algunes condicions amb 
nivells freàtics alts haurà d’estar al límit o dins la inestabilitat.  
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Figura A. 9 - Variació del Factor de Seguretat amb l’angle de fregament (en º) amb 
diferents valors de la cohesió (en kPa) amb el NIVELL FREÀTIC PER SOTA del 
volum mobilitzable.(NF nul). 

 
 
Si el vessant no està saturat per un nivell freàtic (NF) que arribi al material mobilitzable, 
el factor de seguretat disminueix un 0,2 per cada 50 kPa de cohesió, que “equivalen” 
també a 5º d’angle de fregament. Amb aquests resultats (amb el nivell freàtic baix) 
l’estabilitat no estaria sempre assegurada. Però se sap que el vessant és, en general, 
estable i que en els episodis de inestabilitat han estat deguts a fortes pluges que han 
aportat un augment del nivell freàtic. Les característiques del material no canvien en el 
temps a escala humana, en general. No són doncs massa creïbles aquelles combinacions 
de paràmetres que posen en dubte l’estabilitat en un NF que no arriba al vessant 
mobilitzable. Com la cohesió és força baixa degut a la pèrdua en moviments anteriors, 
difícilment es donaran angles de fregament per sota o entorn de 25º.  
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Figura A. 10 - Variació del Factor de Seguretat amb l’angle de fregament (en º) amb 
diferents valors de la cohesió (en kPa) amb NIVELL FREÀTIC EN SUPERFÍCIE (NF 
en sup.). 
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Amb el nivell freàtic en superfície i segons els càlculs (Figura A. 10), el vessant seria 
inestable. Si bé difícilment s’arribarà a aquest nivell freàtic, se sap que excepte en 
alguns esdeveniments el vessant sol ser estable. Per això són poc realistes factors de 
seguretat de 0.40, ja que això significaria que amb un nivell freàtic molt més baix també 
seria inestable. Cal doncs que estigui més a prop de valors de l’angle de fregament de 
35º que de 25º i que potser existeixi una certa cohesió. 
 
Un altre factor que s’observa és que, tot i que el factor de seguretat varia de forma més 
o menys lineal amb la cohesió i l’angle de fregament, és que en presència de un alt 
nivell freàtic es dobla la importància de la cohesió respecte el cas “sec”. Aquest 
fenomen queda palès a la Figura A. 11 on s’engloben els resultats d’ambdues 
situacions. 
 
Amb el nivell freàtic en superfície (les tres rectes de la part inferior de la figura), la 
cohesió manté el seu pes en la variació del nivell freàtic (la distància entre aquestes tres 
rectes paral·leles és aproximadament la mateixa que per les tres rectes de la part 
superior que representen el cas del NF “nul”). Per contra, la variació de l’angle de 
fregament provoca un canvi menys important (el pendent de les rectes és menor). Per 
exemple, si amb el vessant sense la presència del nivell freàtic, una disminució de 5º de 
l’angle de fregament “equivalien” a 50 kPa, ara cal que al variació de l’angle sigui de 
10º per provocar el mateix augment que 50 kPa de cohesió. 
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Figura A. 11 - Variació del Factor de Seguretat amb l’angle de fregament (en º) amb 
diferents valors de la cohesió (en kPa) i en els casos extrems d’alçada del nivell freàtic 
(NF nul i NF en sup) 

 
 
Això s’explica en tipus de dependència de les forces que s’oposen al moviment. La 
major part de les forces que actuen en contra del moviment es deuen a la resistència de 
tall al llarg de la superfície de lliscada. Segons l’expressió de Mohr-Coloumb, aquestes 
tensions de tall al llarg de la superfície de trencada són del tipus: 
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'tan'' φστ ⋅+= c  

 
, on σ’ és la tensió efectiva vertical (tensió total σ menys les pressions de pors u ) i τ són 
les tensions de tall que es desenvolupen a la superfície de trencada. Quan el nivell 
freàtic és baix i no tenim tensions de pors, l’angle de fregament residual esta multiplicat 
per σ, però en augmentar el nivell freàtic (i per tant les pressions de pors u) passa a estar 
multiplicat per σ’= σ - u, reduint-se el multiplicador de φ. Per tant si en un principi 
l’angle de fregament i la cohesió tenien un pes determinat en les forces resistents, en 
augmentar el nivell freàtic, el pes de l’angle de fregament es redueix mentre que el de la 
cohesió es manté intacte. De manera relativa el pes de la cohesió és més gran en situació 
saturada (encara que el terme de fregament continuï essent el més important).  
 
En conclusió, l’estabilitat depèn de forma més o menys lineal tant de la cohesió com de 
l’angle de fregament i tant un increment del valor de la cohesió com de l’angle de 
fregament comporten una millora de l’estabilitat del vessant. És difícil establir quin dels 
dos paràmetres és més important, però sabem que la cohesió és baixa. De les gràfiques 
es desprèn que, aproximadament un augment de 25 kPa de cohesió “equival” a uns 5º de 
l’angle de fregament en el canvi que es produeix en el Factor de Seguretat quan el nivell 
freàtic no afecta el vessant. Però les forces resistents es localitzen a la superfície de 
trencada, on la cohesió és pràcticament nul·la. A més és un paràmetre difícil de 
determinar. En aquest doncs es considerarà nul. En tot cas cal tenir en compte que en la 
situació on el nivell freàtic està força més alt, la cohesió sembla prendre més 
importància. 
 
Segons els resultats obtinguts i la informació del vessant de que disposem, l’angle de 
fregament estarà entorn als 30-35º ja que valors menors no garantirien l’estabilitat de la 
qual el vessant gaudeix en condicions normals. No podrà ésser tampoc gaire superior als 
35º ja que en aquest cas mai estaria en condicions de mobilitzar-se, cosa que la història 
de esllavissaments contradiu.  
 
Sense pretendre veure encara l’evolució de l’estabilitat en funció del nivell freàtic, s’ha 
vist com aquest element és clarament el més important. Això no vol dir que el vessant 
no sigui sensible als paràmetres del material, que hi juguen un rol, això sí, més 
secundari. 
 
 
4. Sensibilitat a la profunditat del nivell freàtic 
 
Per a l’estudi de la influència de la variació del nivell freàtic, es pren un valor baix de 
cohesió (50 kPa) malgrat se suposa que és nul·la, per observar si té algun efecte sobre la 
variació del factor de seguretat amb el nivell freàtic. Per l’angle de fregament residual 
es prenen 30 i 35º. 
 
Es desconeix la forma que pren la superfície del nivell freàtic, la manera en que 
augmenta i si ho fa de forma espacialment homogènia. Per simular aquest augment, hi 
ha diferents possibilitats, ja exposades al capítol de Metodologia, suposant superfícies 
paral·leles a la superfície del terreny o a la de trencament.  
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Per aquest cas s’ha considerant un nivell base i mínim al punt més baix del vessant, 
degut a que la presència d’un riu al peu de l’esllavissament fa preveure que el nivell 
freàtic difícilment estarà per sota. 
 
A partir d’aquest nivell es considera un percentatge de l’alçada del vessant (des 
d’aquesta horitzontal fins a la topografia). Per veure com va disminuint el factor de 
seguretat a mida que augmenta el nivell freàtic es fa una gradació proporcional a cada 
punt de la topografia. Com a nivell màxim es pren la superfície del vessant, que es 
considera d’alguna manera el 100% del NF possible, mentre que el 0% representa el 
nivell mínim i cota del peu. 
 
La profunditat en metres del nivell freàtic que es cita a les figures i taules no és constant 
en tot el vessant ja que no treballem amb altures de nivell freàtic paral·leles a la 
superfície. El valor de profunditat és indicat a les taules i figures com a valor de 
referència i correspon a la profunditat a un punt a mig vessant (al punt X= 840m). 
 
Després d’una sèrie de proves, es veu com fins al 80% d’alçada del vessant 
completament saturada no s’arriba a la superfície de lliscament. Un cop assolit aquest 
valor i tal com mostra la Figura A. 12 es defineixen diferents esglaons d’evolució del 
nivell freàtic. 
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Figura A. 12 - Representació de les altures del nivell freàtic utilitzades per al càlcul 
de la seva influència en l’estabilitat. (Profunditat al punt X=840 m). 

 
 
Evidentment, els resultats (Taula A. 6) amb el nivell freàtic a la base fins pràcticament 
al 80% de l’alçada són constants ja que no s’ha arribat a la superfície de trencada o als 
blocs inestables. Fins al 80% de nivell freàtic la zona més superficial, on es troba el 
volum de sòl reactivable, continua sense desenvolupar pressions de pors. El càlcul ha 
servit només per trobar el percentatge aproximat a partir del qual farem l’estudi més 
detalladament. 
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NF Profunditat (m) Coh (kPa) φ (º) Resultats (FS) 
0% 349 50 30 1,41 
20% 279 50 30 1,41 
40% 209 50 30 1,41 
50% 174 50 30 1,41 
60% 140 50 30 1,32 
80% 70 50 30 1,32 
100% 0 50 30 0,71 

Taula A. 6 - Resum dels resultats per diferents altures del nivell freàtic i amb la 
superfície de trencament SdR1. Fins al 80% d’humitat no comença a saturar el volum 
mobilitzable.(Profunditat al punt X=840 m). 
 

 
En quant el nivell freàtic s’acosta a la superfície (a partir del 80%), el factor de seguretat 
disminueix molt ràpidament, com ja havíem començat a veure en els capítols anteriors. 
Es detalla doncs l’estudi en aquesta zona (Taula A. 7). 
 
En superar el nivell freàtic la superfície de trencament i arribar al volum mobilitzable, el 
nivell de seguretat baixa de una forma vertiginosa (Figura A. 13). Es passa d’estar en 
valors del factor de seguretat entorn al 1.40 quan el NF és tot just sota la superfície de 
trencament, a valors del 0.70 clarament inestables quan el NF arriba a la superfície del 
vessant. Com ja s’havia apuntat anteriorment, el NF esdevé el factor determinant en 
aquest vessant. 
 
 

    Resultats (FS) 
NF Profuditat (m) Coh (kPa) φ SdR1 SdR2 BLOCK 

80% 70 50 30 1,32 1,40 1,33 
83% 59 50 30 1,27 1,35 1,28 
85% 52 50 30 1,22 1,31 1,24 
87% 45 50 30 1,17 1,27 1,20 
90% 35 50 30 1,08 1,20 1,11 
93% 24 50 30 0,99 1,10 0,99 
95% 17 50 30 0,92 1,02 0,92 
97% 10 50 30 0,84 0,92   
98% 7 50 30 0,80 0,87 0,80 
99% 3 50 30 0,76 0,81   
100% 0 50 30 0,71 0,75 0,73 

Taula A. 7 - Factors de seguretat segons la profunditat del Nivell Freàtic per a 
diferents superfícies de lliscament.(Profunditat al punt X=840 m). 
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Figura A. 13 - Evolució del Factor de seguretat segons la profunditat (a X=840m) del 
Nivell Freàtic per a diferents superfícies de lliscament i per a una cohesió de 50 kPa i 
un angle de fregament de 30º. 

 
 
Segons aquests resultats, a partir dels 30 metres de profunditat començaria a estar 
compromesa l’estabilitat. Tant els resultats de la SdR1 com de la superfície generada pel 
mètode BLOCK redueixen lleugerament abans el seu factor de seguretat respecte la 
SdR2, ja que aquestes superfícies comprenen un volum major, a major profunditat i on 
intervé doncs abans pel nivell freàtic. Malgrat això, amb el nivell freàtic en superfície, 
els resultats són similars. 
 
Finalment s’ha volgut provar amb uns paràmetres del material que també ens han 
semblat possibles. Com es deia anteriorment, sembla que l’angle de fregament havia 
d’estar més aviat proper a 35º que a 25º. S’ha decidit doncs d’aprofitar i provar un 
material de 35º i cohesió nul·la (Taula A. 8). 
 

    Resultats (FS) 
NF Prof. (m) c (kPa) φ SdR1 SdR2 BLOCK 

80% 70 0 35 1,45 1,43 1,52 
83% 59 0 35 1,35 1,38 1,41 
85% 52 0 35 1,28 1,32 1,35 
87% 45 0 35 1,23 1,27 1,30 
90% 35 0 35 1,17 1,22 1,25 
93% 24 0 35 1,07 1,14 1,14 
95% 17 0 35 0,95 1,02 1,01 
97% 10 0 35 0,87 0,92 0,92 
98% 7 0 35 0,74 0,75 0,79 
99% 3 0 35 0,63 0,61 0,72 

Taula A. 8 - Factors de seguretat segons la profunditat del Nivell Freàtic per a 
diferents superfícies de lliscament, amb cohesió nul·la i angle de fregament residual de 
35º.(Profunditat al punt X=840 m). 
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Figura A. 14 - Evolució del Factor de seguretat segons la profunditat del Nivell 
Freàtic per a diferents superfícies de lliscament comparant els resultats anterior amb 
els trobats amb cohesió nul·la i amb un angle de fregament major. (Profunditat al punt 
X=840 m). 

 
 
Queda palès un altre cop com la cohesió guanya pes quan el nivell freàtic puja (Figura 
A. 14). Per les superfícies de lliscament definides, amb el nivell freàtic baix el factor de 
seguretat per als casos de cohesió nul·la i angle de fregament de 35º és molt semblant al 
cas amb cohesió 50 kPa i angle 30º. A mida que puja en nivell freàtic, és el cas suposat 
sense cohesió que esdevé inestable abans. Per la superfície de trencada BLOCK també 
passa, amb la diferència que el cas amb cohesió nul·la i angle 35º té un FS major en el 
cas no saturat i els FS s’igualen en pujar el nivell freàtic. 
 
En aquesta figura podem veure definitivament per on es troba el nivell freàtic que fa 
desestabilitzar el vessant: en assolir uns 15 o 20 metres de profunditat comença a estar 
en perill l’estabilitat per a totes les combinacions de propietats del material utilitzades.  
 


