Capítol 4. Resultats
4.1. Resultats de camp
A partir de les dues visites de camp fetes durant els mesos d’octubre de 2004 i març del
2005 respectivament, es van obtenir mostres de diferents punts de la colada de terra de
La Nou i es va fer un recorregut de la zona per tal de poder-ne observar la geologia i
característiques morfològiques. Es van realitzar un seguit de mesures del pendent en
diferents punts del moviment, així com l’amplada que mostrava aquest i l’alçada de les
parets laterals, per tal de poder estimar de forma més aproximada la profunditat de la
superfície de lliscament o de ruptura.
Un cop realitzat aquest estudi morfològic de camp es va repassar i rectificar, en els
casos necessaris, la morfologia disponible de la colada, extreta de Moya [9]. L’estudi
morfològic no es va realitzar exclusivament amb la colada de terra de La Nou, sinó que
es van recórrer i mesurar les tres colades de terra objectes de la tesina (La Nou, Can
Pujals i Can Malanyeu).
Amb la informació extreta a camp i la topografia de la zona s’han obtingut els perfils
topogràfics dels tres moviments, i s’ha pogut estimar la ubicació de la superfície de
ruptura o lliscament per tal de poder realitzar l’anàlisi d’estabilitat dels vessants. Així, a
partir de les visites de camp també s’ha pogut determinar la geologia involucrada i les
mostres extretes han servit per a realitzar els assajos de laboratori i extreure’n els
paràmetres geotècnics i geològics necessaris per a fer l’anàlisi.
A continuació es mostren els perfils obtinguts dels treballs de camp amb el traç estimat
de les corresponents superfícies de ruptura.
La Nou.
A partir de l’esquema geomorfològic actual del moviment de terra de La Nou [9]
(Moya, 2002), de les fotografies aèries disponibles i de la topografia de la zona,
juntament amb les dades obtingudes durant el treball de camp, s’ha definit un perfil
topogràfic actual de la colada de terra i s’ha pogut determinar, de forma aproximada, un
valor de la profunditat de la superfície de ruptura (Figura 4.1). En color verd es defineix
la superfície topogràfica del moviment i el color vermell correspon a la teòrica
superfície de trencament o lliscament.
Tal i com s’observa, el moviment de terra de La Nou mostra dues zones susceptibles a
patir trencada i, per tant, una nova reactivació. Es distingeix una zona superior ubicada a
la capçalera, i una zona inferior que afectaria tant el cos com la zona del peu.
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Figura 4.1: Perfil actual de la colada de terra de La Nou.

Amb la informació de camp, les fotografies aèries i la bibliografia disponible del
moviment, s’ha reconstruït el perfil topogràfic del moviment de terra de La Nou previ al
moviment que tingué lloc a l’any 1986 i s’ha determinat la possible ubicació de la
superfície de trencament (Figura 4.2).

Figura 4.2: Perfil de la colada de terra de La Nou previ a la reactivació que tingué lloc l’any 1986.

Can Pujals.
El perfil de Can Pujals mostra un moviment de terra menor que en el cas de La Nou,
doncs hi ha implicat un volum de terra molt inferior. Assoleix una longitud de poc més
de 400 m i presenta una sola superfície de ruptura (Figura 4.3).

Figura 4.3: Perfil topogràfic i superfície de ruptura corresponents al moviment de terra de Can Pujals.
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Malanyeu.
Com en el cas del la colada de terra de Can Pujals, el moviment de Malanyeu presenta
una major simplicitat estructural que el moviment de La Nou, tot i que aquest moviment
presenta dues zones de capçalera properes entre elles. La seva morfologia i l’estudi
cronològic que ha descrit fan pensar que, com en el cas de Can Pujals, aquesta colada
presenta una única superfície de trencament al llarg de tota la seva longitud (Figura
4.4).

Figura 4.4: Perfil topogràfic i superfície de ruptura corresponents al moviment de terra de Malanyeu.

4.2. Resultats obtinguts a laboratori.
4.2.1. Corbes granulomètriques.
Per tal d’obtenir la corba granulomètrica complerta dels materials d’estudi es va
realitzar un assaig granulomètric i de sedimentació a dues de les tres mostres obtingudes
a camp (La Nou 1 i La Nou 3). Com s’ha explicat en el Capítol 3. Metodologia, el
garbellat es va realitzar per definir la corba granulomètrica de la fracció de material
superior als 0.074 mm, mentre que la fracció restant es va sotmetre a l’assaig de
sedimentació.
A continuació s’exposen els resultats obtinguts per a cada material.
La Nou 1:

Taula 4.1: Valors obtinguts en els assaigs
granulomètric i de sedimentació de la Nou 1.
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Figura 4.5: Corba granulomètrica i valors de l’anàlisi granulomètric simplificat obtinguts per la
mostra de material corresponent a La Nou 1.

Observant les característiques de la corba granulomètrica del material de La Nou 1
veiem que aquest conté una fracció del 65% de tamany argila i un 85.18% del total són
considerats fins, ja que no queden retinguts en el garbell número 200 (0.075 mm
d’obertura). Aquest material presenta doncs un escàs 3% de partícules de tamany grava,
un 12% són partícules de tamany sorra, un altre 20% es corresponen a partícules de
tamany llim i un 65% correspon a les partícules menors a les 2 µm, a argiles.
Per tal d’avaluar la homogeneïtat de les partícules pel que fa a les seves dimensions, es
calcula el Coeficient d’Uniformitat, que relaciona la obertura de tamís per on passa el
60% de la mostra, D60, i per on passa el 10%, D10.
CUNIF =

D60 0.016
=
=8
D10 0.002

Com més proper a 1 surti el valor del coeficient, major uniformitat presenta el material.
En general si el coeficient no és superior a 4, es considera un material força uniforme.
En aquest cas s’ha obtingut un valor de 8, propi de materials més aviat heterogenis.
Aquesta heterogeneïtat també s’aprecia quan es mira la corba granulomètrica, ja que
presenta una pendent més aviat suau.
La Nou 3.
De nou, amb aquests resultats determinem la taula de percentatges per a cada rang en
funció de la mida de les partícules i la corba granulomètrica corresponent:
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Taula 4.2: Valors obtinguts en els assaigs
granulomètric i de sedimentació de La Nou 3.

Figura 4.6: Corba granulomètrica granulomètrica i valors de l’anàlisi granulomètric simplificat
obtinguts per la mostra de material corresponent a La Nou 3.

En aquest cas, la fracció d’argila és lleugerament inferior que en l’anterior, assolint un
valor del 58%. El percentatge de material que no queda retingut en el garbell número
200 és de 75.47%, també lleugerament inferior que en el cas anterior. Així, per aquest
material es té, de forma aproximada, un 6% de partícules de tamany grava, un 19% de
tamany sorra, un 17% de fracció llimosa i un 58% de partícules tamany argila.
Si es vol avaluar la homogeneïtat del material, es calcula també per aquesta mostra el
Coeficient d’Uniformitat:
CUNIF =

D60 0.024
=
=8
D10 0.003

Obtenim un valor igual a l’anterior, per tant es tracta de nou d’un material heterogeni.
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Per tal de poder comparar els resultats obtinguts en els assajos de granulometria i
sedimentació es va procedir a realitzar un anàlisi granulomètric simplificat. Un cop
assecat el material de les tres mostres (La Nou 1, La Nou 2 i La Nou 3), es va procedir al
matxuqueig i es va filtrar el material pels garbells número ¾” (19 mm), 10 (2 mm) i 200
(0.075 mm). Es va pesar el conjunt del material i posteriorment el material retingut en
cada un dels tres garbells, per a cada una de les mostres. Se’n van obtenir els
percentatges corresponents i es van situar els punts en les corbes granulomètriques per
tal de fer-ne la comparativa (Figures 4.5 i 4.6, punts de color verd). En el cas de La Nou
1 els valors són coincidents, mentre que en el cas de La Nou 3 es varen obtenir valors de
fracció lleugerament superiors. Aquesta lleugera diferència podria estar causada per la
cimentació existent en aquests materials, que generen agregats de partícules menors. La
diferència podria estar en el matxuqueig del material o en la dissolució d’aquest amb
dissolvent.
Un cop obtingudes les fraccions per a cada un dels tres materials, es situen els punts
corresponents en el diagrama triangular (Figura 4.7), que permet visualitzar-ne les
diferències.

Figura 4.7: Diagrama triangular de la granulometria corresponent a cada un dels
tres materials assajats.

A partir del diagrama es dedueix que el material de La Nou 2, corresponent al punt mig
del cos de la colada de terres, és el que presenta una major fracció de fins, mentre que el
material de la mostra de La Nou 3 és el que presenta una major fracció de grava i menor
fracció d’argila i llims, que correspon a la mostra de material que es va agafar del peu
del moviment.
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La Taula 4.3 resumeix els percentatges obtinguts a partir dels assajos realitzats per a
cada material.

Taula 4.3: Fraccions granulomètriques obtingudes del assaigs
de laboratori, per a cada una de les tres mostres.

Tal i com s’explica al Capítol 3 Metodologia, es pot establir una relació entre la fracció
argilosa del material i el valor de l’angle de fricció residual.
Observant les corbes granulomètriques, s’obté que per al cas de La Nou 1, la fracció
d’argila és de l’ordre del 65% i per al cas de La Nou 3, es troba entorn del 58%. Pel que
fa al material de La Nou 2 no es va assajar, per tant no es té corba granulomètrica, però
observant l’assaig de garbellat simplificat que es va fer per a obtenir el diagrama
triangular es dedueix que és, dels tres materials d’estudi, el que major fracció de llim i
argila conté. Observant la Figura 3.9 del capitol Metodologia, que mostra la relació
existent entre fracció argilosa i angle de fregament residual [12] (Skempton, 1985),
s’obté un valor de φres=10º-15º, tant pel cas de La Nou 1 com pel de La Nou 3.
4.2.2. Límits líquid i plàstic.
A partir dels assaigs realitzats a en cada un dels tres materials s’obtenen els valors
corresponents als Límits Líquid (LL) i Límit Plàstic (LP) juntament amb el valor de
l’Índex de Plasticitat (IP) que es mostren a la Taula 4.4.

Taula 4.4: Valors del Límit L´quid (LL), Límit Plàstic (LP) i
Índex de Plasticitat (IP) per a cada un dels materials.

Situant aquests valors en el gràfic de plasticitat de Casagrande (1932) (Figura 4.8), es
classifiquen els materials de les tres mostres assajades com a argiles de baixa plasticitat,
CL. Segons la descripció del sistema universal de classificació de sòls, es tracta
d’argiles de plasticitat baixa a mitja, amb una dilatància nul·la o molt lenta, una
resistència a la disgregació en estat sec de mitja a alta i una tenacitat (consistència)
mitja.
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Figura 4.8: Gràfic de Plasticitat de Casagrande on es situen cada
una de les tres mostres assajades.

4.2.3. Assaig de tall directe.
Aquest assaig es va realitzar a la mostra La Nou 2.
Abans d’iniciar l’assaig es realitzen una sèrie de pesades i es mesura l’àrea de la cel·la
per tal d’obtenir-ne el pes específic natural, γn, i la humitat, w. A partir d’aquests
paràmetres s’obtenen l’índex de porus, e, i l’alçada de sòl hs. Aquest valor de hs
s’interpreta com aquella alçada de la mostra que correspon únicament a la fase sòlida
del material, excloent-ne la fase líquida i la gasosa (exceptuant la fase líquida que es
troba adsorbida a les partícules sòlides) i s’obté a partir de l’índex de porus, e, i l’alçada
total de la mostra, h, que en aquest cas és de 26 mm.
w = 0.19
γ n = 1.97 g / cm 3
γ (w + 1)
2.7 × (0.19 + 1)
e= s
−1 ⇒ e =
− 1 ⇒ e = 0.63
1.97
γn
h
26
hs =
⇒ hs =
⇒ hs = 15.93mm
1+ e
1 + 0.63

(4.1)
(4.2)

Un cop realitzades les mesures prèvies, s’inunda la mostra i es deixa consolidar.
Posteriorment es carrega i s’observa la deformació vertical. Per a cada càrrega vertical
imposada es deixa consolidar la mostra durant 24 hores (Figura 4.9). S’han utilitzat tres
estats de càrrega: 200, 400 i 600 kPa, intentant simular les condicions de camp d’un sòl
a 5, 10 i 15 metres de profunditat, respectivament.
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Figura 4.9: Registre obtingut en l’assaig de tall directe corresponents a la fase de saturació i a
les tres fases de càrrega.

Durant la fase de saturació es produeix un assentament d’uns 0.5 mm, que representa
aproximadament un 2% de la deformació respecte l’alçada total inicial de la mostra, que
és de 26 mm. En aquesta fase no s’aprecia inflament del material, ja que no es registren
desplaçaments verticals positius corresponents a la presència d’argiles expansives. Quan
es realitza la primera etapa de càrrega (corresponent als 200 kPa) es desenvolupa un
important assentament del material, assolint valors al voltant dels 2mm, corresponent a
una consolidació instantànea. Això es tradueix en una deformació vertical del 8% de
l’alçada total inicial de la mostra assajada. En la càrrega posterior es produeix una
deformació vertical molt menor, de l’ordre del 2%, mentre que per a la tercera càrrega
(600 kPa), assoleix valors molt inferiors, no arribant al 1%.
Per a cada càrrega s’ha realitzat l’assaig de tall directe en un sol sentit, o sigui que els
cicles de tall no s’han fet complerts, sinó que un cop realitzat el desplaçament del tall en
un sentit, es col·loca de nou la cel·la superior en la seva posició inicial de forma manual.
A continuació es mostren els gràfics que reflecteixen l’evolució del desplaçament
horitzontal i el desplaçament vertical al llarg de l’assaig i la variació de la tensió de tall
en funció del desplaçament horitzontal, un cop iniciada la fase pròpiament de tall
(Figura 4.10).
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Figura 4.10: Evolució del desplaçament horitzontal i el desplaçament vertical al llarg de
l’assaig i la variació de la tensió de tall en funció del desplaçament horitzontal.

A l’iniciar-se la fase de tall, els desplaçaments verticals augmenten ràpidament i, un cop
ha tingut lloc un cert desplaçament horitzontal, aquests disminueixen fins estabilitzarse. En la tercera fase de càrrega els desplaçaments verticals són notablement inferiors.
En totes les fases de càrrega s’observa un augment de la tensió de tall, seguit d’una
disminució que tendeix a estabilitzar-se quan el desplaçament horitzontal ja és
considerable. En els tres casos s’assoleix un valor de la tensió de tall de pic i un
posterior valor residual en l’etapa d’estabilització. En l’assaig de tall directe la
superfície de ruptura s’imposa, però a l’existir una consolidació del material al realitzar
la posterior càrrega, aquesta superfície de trencament pot no ser la mateixa per a les
diferents fases de càrrega que s’han realitzat. L’existència d’aquests valors de pic es deu
probablement a la reorientació a la que estan sotmeses les partícules de la zona de
ruptura. Aquesta reorientació pot tenir lloc més d’un cop en una mateixa superfície de
trencament ja que, quan es torna a col·locar la peça superior de la cel.la en la seva
posició inicial per a realitzar una nova càrrega, les partícules poden canviar la seva
orientació a causa del fregament en sentit oposat al de l’assaig de tall.
Per al cas de la càrrega de 200 kPa s’obté un valor de la tensió de tall de 57,8 kPa; per a
la segona fase de càrrega, de 400 kPa, s’obtés un valor de la tensió de tall de 96 kPa;
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finalment, per a la tercera fase de càrrega de 600 kPa l’assaig proporciona un valor de la
tensió de tall de 97 kPa.
A partir dels valors residuals de la tensió de tall obtinguts en cada una de les tres fases
de càrrega s’obté la recta de ruptura de Mohr-Coulomb del material assajat i se’n
dedueix un cert valor de l’angle residual de fregament (Figura 4.11).

Figura 4.11: Rectes de Mohr-Coulomb obtingudes a partir dels valors de la tensió normal i dels
valors residuals de la tensió de tall.

Per aquest assaig de tall directe s’exposen 4 possibles casos. En teoria aquesta mostra
presenta un material no remoldejat, per tant aquest hauria de presentar un cert valor de
cohesió. Tot i aquesta hipòtesi, s’ha calculat el valor de l’angle de fricció per al cas
d’existència de cohesió i per al cas de cohesió nul·la, doncs en realitat aquest material
ha estat remoldejat a l’hora de col·locar-se a la cel·la d’assaig, modificant i reduint així
el valor propi de la cohesió. Els valors obtinguts es mostren a la Taula 4.5.
Фresidual (º) cohesió (kPa)
cas 1
5,6
45
cas 2
11
0
cas 3
11
20
cas 4
14
0
Taula 4.5: valors obtinguts de Φres.

En el primer cas es realitza una recta d’interpolació dels tres punts, que relacionen el
valor de la tensió de tall residual per a cada una de les tensions normals de les tres fases
de càrrega. Per aquest primer cas es considera que el sòl presenta un cert valor de
cohesió. El valor obtingut de l’angle de fricció residual és de 5.6º, valor considerat
excessivament baix per aquest tipus de material. Així, aquest valor de Φres no es
considera vàlid.
En el cas 2, es realitza la recta d’interpolació pels mateixos tres punts, però en aquest
segon cas es considera que el sòl ha estat remoldejat i s’imposa la condició de cohesió
nul·la. En aquest cas s’obté un valor de Φres de 11º.
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Per a la tercera càrrega de 600 kPa de tensió normal, s’obté un registre de tensions de
tall i un valor residual d’aquesta tensió molt similars als de la segona càrrega, de 400
kPa. Això es deu probablement a que en la tercera càrrega la consolidació soferta per la
mostra és molt petita i, per tant, la fase de tall corresponent es desenvolupa en la
mateixa zona de ruptura que en la fase de càrrega anterior. Com s’ha explicat
anteriorment, al tornar a col.locar la cel·la en la posició inicial per a començar la tercera
fase de càrrega, les partícules del material han sofert un canvi en la seva orientació.
Durant aquesta tercera fase de tall les partícules s’orientaran de nou en el sentit de
l’assaig, treballant en una superfície de tall pràcticament idèntica a la superfície de la
segona fase de càrrega. Aquest fet pot explicar la similitud mostrada en els resultats
obtinguts de la segona i tercera fase. Per tant, s’interpola una nova recta de MohrCoulomb agafant només els valors obtinguts en la primera i segona fase de càrrega (200
kPa i 400 kPa, respectivament).
Aquesta hipòtesi s’aplica en els casos 3 i 4. En el tercer cas s’interpola una recta entre
els dos punts corresponents a les dues primeres fases de càrrega. Com en el cas 1, es
suposa que el material no ha sofert remoldejament i per tant presenta un determinat
valor de cohesió. En aquest cas s’obté un valor de Φres de 11º, igual que en el cas
anterior.
El cas 4, el darrer, interpola 2 punts i afegeix la hipòtesi de sòl remoldejat amb cohesió
nul·la. En aquest últim cas s’obté un valor de Φres de 14º, considerat dins del rang de
valors correctes.
4.2.4. Assaig de tall anular.

En aquest cas el material a assajar es garbella, ja que es vol evitar la presència de
partícules majors que impedeixin el contacte del disc superior amb el material d’assaig.
Prèviament es realitzen, com en el cas anterior, un seguit de pesades i mesures de
dimensions per tal de poder-ne determinar la humitat, w, i el pes específic natural de la
mostra, γn. Aquest assaig es realitza sobre dos materials diferents: La Nou 2,
corresponent a l’escarpament lateral del cos de la colada, i La Nou 3, material extret de
la zona del peu del moviment. S’ha obtingut una humitat de l’ordre del 20% i un pes
específic natural de 2.09 gr/cm3 pel material de La Nou 2 i una humitat del 25% i un pes
específic natural de 2.05 gr/cm3 pel cas de La Nou 3.
Per als dos casos, l’assaig consisteix en realitzar tres fases de càrrega amb les posteriors
tres fases de tall, una per a cada valor de càrrega. Els valors de les càrregues que s’han
utilitzat són de 100, 200 i 300 kPa respectivament, que s’obtenen a partir d’estimar tres
possibles cotes de la superfície de trencament. Els valors de cota que es van escollir per
aquests dos assaigs són de 5, 10 i 15 metres de profunditat.
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La Nou 2:

Per aquest material, la recollida de les lectures es va fer de forma manual. Les dades
obtingudes corresponents a la última càrrega de 300 kPa es van perdre, per tant només
es compta amb dues fases de càrrega i les dues fases de tall corresponents (Figura 4.12).

Figura 4.12: Registre obtingut en l’assaig de tall anular de La Nou 2 corresponent a les dues
fases de càrrega.

Com s’observa en el gràfic corresponent a les dues fases de càrrega, quan es carreguen
els pimers 100 kPa, tenen lloc importants deformacions que assoleixen valors del 9%
aproximadament, nombre que es tradueix en una reducció d’uns 0.45 mm de l’alçada
total de la mostra, que és de 5 mm. Pel que fa a la segona càrrega, que assoleix els 200
kPa, s’observa un assentament del material molt inferior, que no assoleix els 0.1 mm (es
registra un descens de 93 micres) i que es tradueix en una deformació menor del 2%.

Figura 4.13: Registre de l’evolució del valor de la tensió de tall en funció del desplaçament angular de la
mostra la Nou 2.
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Per a la primera fase de càrrega, la trajectòria de les tensions de tall en funció del
desplaçament angular mostra un clar valor de tensió de pic al voltant dels 38 kPa que
disminueix ràpidament fins estabilitzar-se, donant un valor de tensió de tall residual
d’uns 23 kPa. Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest valor de pic es deu
probablement a una reorientació de les partícules de la mostra i no es correspon al valor
de pic del material, ja que s’està assajant material totalment remoldejat. Per a la segona
càrrega, aquest valor de pic no s’aprecia, doncs com que no s’ha alterat el sentit de gir
en cap moment no hi ha hagut una modificació en la orientació de les partícules, com ha
passat en la primera fase de càrrega. El valor de la tensió de tall augmenta molt en
l’inici de la segona càrrega, i s’estabilitza posteriorment assolint un valor proper als 39
kPa.
Amb els valors de les tensions de tall residuals obtingudes per a cada un dels valors de
la tensió normal es determina la recta de Mohr-Coulomb per aquesta mostra (Figura
4.14).

Figura 4.14: Recta de Mohr-Coulomb obtinguda a partir dels valors de la tensió normal i de la tensió de
tall per a la mostra La Nou 2, extrets a partir de l’assaig anular.

A partir de l’equació de la recta d’interpolació entre els dos punts obtinguts i
considerant que el material presenta un valor de la cohesió nul, ja que ha estat
remoldejat, s’obté el valor de l’angle de fricció residual. Aquest valor de Φres és de 11º.
La Nou 3:

El material de La Nou 3 correspon a la mostra extreta del peu del moviment de terres. A
continuació es mostren els gràfics obtinguts a partir de les lectures registrades.
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Figura 4.15: Registre obtingut en l’assaig de tall anular de La Nou 3 corresponent a les tres fases de
càrrega.

De nou s’observa com per a la primera fase de càrrega de 100 kPa tenen lloc uns
desplaçaments verticals instantanis majors que en les fases de càrrega posteriors (Figura
4.15). L’alçada inicial de la mostra és de 5 mm, i durant aquesta primera càrrega
s’assoleix una disminució d’aquesta alçada d’uns 0.33 mm, que es tradueix en una
deformació vertical del 6.6% de l’alçada inicial. Per a la segona fase de càrrega, de 200
kPa, les deformacions verticals que tenen lloc són considerablement menors, assolint un
valor màxim del 3.3% (equivalent a uns 0.1 mm). Per a la tercera fase de càrrega el
valor de la deformació vertical és del 2%.

Figura 4.16: Evolució del valor de la tensió de tall en funció del desplaçament angular de la mostra de
La Nou 3.

En aquest assaig tan sols s’aprecia un clar valor de pic de la tensió de tall en la tercera
fase de càrrega, mentre que en els dos casos anteriors s’aprecia un gran augment del
valor de la tensió de tall en l’inici i posteriorment una tendència a estabilitzar-se (Figura
70

4.16). Aquest valor de pic, de nou, no es correspon amb el valor de pic del material, ja
que s’està assajant una mostra alterada que ha sofert un remoldejat. Pel cas de la
primera càrrega, de 100 kPa, se n’extreu un valor de la tensió de tall residual de 40 kPa.
Per a la segona fase de càrrega, de 200 kPa, el valor residual d’aquesta tensió tangencial
és d’uns 60 kPa; mentre que per a la darrera fase de càrrega, de 300 kPa, el valor
residual de la tensió de tall obtingut és de 72 kPa.
Així doncs, amb els valors de la tensió de tall residual per a cada una de les tensions
normals de càrrega s’obté la recta de Mohr-Coulomb (Figura 4.17).

Figura 4.17: Recta de Mohr-Coulomb obtinguda a partir dels valors de la tensió normal i de la tensió de
tall per al cas de la mostra La Nou 3.

Interpolant els tres valors de la tensió de tall per a cada una de les càrregues obtenim la
recta a partir de la qual se’n deriva el valor de l’angle de fricció residual. Com que el
material ha estat completament remoldejat, es considera que adopta un valor de cohesió
nul·la. En aquest cas, el valor obtingut és Φres=15º, valor considerat vàlid.
4.2.5. Obtenció de Фres en funció de τ/σn

Existeix una altra correlació entre els valors de la tensió de tall normal, σn, i els valors
de τ/σn que determina un cert valor aproximat de l’angle de fregament. Aquesta
correlació va ser definida inicialment per [13] Bishop et al. (1971) i permet comparar i
establir relació entre els diferents valors obtinguts de la tensió de tall residual de forma
individual respecte la tensió de tall a la que ha estat determinada.
Es tracta de realitzar una aproximació polinòmica de segon grau entre els tres punts dels
que es disposa, fet que proporciona un rang orientatiu dels possibles valors que l’angle
de fregament pot tenir.
Pel cas de La Nou 2 s’agafen els valors obtinguts de l’assaig de tall directe (Figura
4.18) i pel cas de La Nou 3, els valors utilitzats són els obtinguts de realitzar l’assaig de
tall anular (Figura 4.19).
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Figura 4.18: Evolució del ratio tensió de tall/ tensió normal per a per diferents tensions normals pel
cas de La Nou 2, obtingut a partir dels resultats de l’assaig de tall
directe.

Figura 4.19: Evolució del ratio tensió de tall/ tensió vertical per a per diferents tensions
verticals pel cas de La Nou 3, obtingut a partir dels resultats de l’assaig de tall anular.

Observant el gràfic es pot determinar un rang de valors de l’angle de fregament inferior
als 11º pel cas de La Nou 2 i entre els 11º-14º per el cas de La Nou 3.
4.2.6. Conclusions

A partir dels resultats obtinguts en els assajos i de les correlacions que s’han obtingut
d’aquests, s’obté un rang de valors per a l’angle de fregament residual (Taula 4.6).
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La Nou 1
La Nou 2
La Nou 3

85%
96%
77%

% argila
65%
58%

%argilaΦres
10º-15º
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Directe
σn-τ
11º-14º
-

Tall
Anular
σn-τ
11º
15º

Bishop
τ /σn- σn
8º-11º
11º-14º

Taula 4.6: Resum dels diferents valors obtinguts dels assajos i correlacions efectuades per a
cada un dels tres materials.

Els valors obtinguts pel cas de La Nou 2, que oscil·len entre els 8º i els 11º, es
consideren bastant baixos doncs si es comparen amb els resultats obtinguts en l’assaig
de tall directe i l’assaig de tall anular es pot observar que aquests han proporcionat
valors de l’angle de fregament superiors, entre 11º i 14º, valors més coherents per
aquest tipus de materials.
Així doncs, s’estableix un rang per al valor de l’angle de fregament residual que oscil·la
dels 11º als 15º.

4.3. Anàlisi de l’estabilitat
L’anàlisi d’estabilitat s’ha dividit en dues fases, amb objectius propis per a cada una.
Una primera fase pretén valorar a partir dels càlculs d’estabilitat realitzats amb el
programa STABL quina és la influència de la variació de certs paràmetres o condicions
de contorn sobre l’estabilitat d’un vessant. Concretament, s’estudia la influència de la
variació de l’angle de fregament residual i la influència de la variació del nivell freàtic
en la zona ubicada per damunt de la superfície de ruptura.
Una segona fase d’estudi té com a objectiu analitzar l’estabilitat dels tres moviments
escollits en aquesta tesina, establint valors de la resistència lateral per tal de representar
la situació real. Es passa a valorar sota quines condicions de nivell freàtic els moviments
esdevenen estables o, en cas contrari, presenten les condicions per a que pugui tenir lloc
una nova reactivació.
4.3.1. Sensibilitat a la variació de l’angle de fregament i del nivell freàtic.

Una primera part de l’estudi pretén valorar quina és la influència que exerceix la
variació de l’angle de fregament residual (φres) i la influència dels canvis presentats pel
nivell freàtic respecte l’estabilitat del vessant.
L’estudi s’ha realitzat sobre sis casos: el moviment de terra de Can Pujals i el de
Malanyeu, que presenten una única superfície de trencament cada un; d’altra banda,
s’estudia el moviment de La Nou considerant el perfil topogràfic i les condicions
geomorfològiques actuals, dividint-lo en un anàlisi d’estabilitat per la ruptura de la zona
superior (capçalera) i un estudi d’estabilitat centrat en la ruptura de la zona inferior (cos
i peu); els darrers dos casos es centren en l’estudi del moviment de La Nou, considerant
però la morfologia que presentava aquest abans de la reactivació del 1986 i estudiant
també per separat l’estabilitat de la ruptura de la zona superior i l’estabilitat de la
ruptura de la zona inferior.
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En tots els casos s’ha suposat un únic material homogeni, amb un pes específic natural
de 19,7 kN/m3, valor extret dels assaigs realitzats a laboratori, i un pes específic saturat
de 21 kN/m3. En el cas del valor de la cohesió, s’adopta el valor de cohesió nul·la, doncs
al tractar-se de reactivacions de moviments es considera que té una cohesió inexistent.
Per tal de realitzar l’anàlisi de la influència dels paràmetres cal determinar un rang de
valors per a cada un d’ells. Així, pel cas de l’angle de fregament s’ha optat per estudiar
tres casos: 11º, 15º i 20º. El rang de 11º a 15º ha estat l’obtingut com a resultat conjunt
dels diferents assaigs de laboratori, mentre que s’ha escollit un valor superior, de 20º,
per poder reflectir millor la influència de la variació d’aquest paràmetre. Finalment, pel
cas de la variació del nivell freàtic, s’estudien també els següents casos: dos casos
extrems, un cas en el que el material implicat es troba completament sec i un segon cas
en el que el material es troba completament saturat, ubicant el nivell freàtic en
superfície; també s’han estudiat diversos casos en els que s’ha variat la posició de la
làmina d’aigua dins la zona que pot patir desplaçament, modificant així el grau de
saturació.
Són molts els càlculs i els resultats obtinguts i, per tant, a continuació s’exposaran els
resultats obtinguts en l’estudi del moviment de La Nou actual per a uns determinats
valors de les variables. L’exposició d’aquest cas esdevé representativa dels resultats
obtinguts en les altres dues esllavissades. Pel que fa a la resta de casos estudiats, els
resultats d’aquests es presenten a l’Apèndix nº1 “Resultats de la influència dels
paràmetres”.
Així, en aquest cas s’estudia la influència de la variació de l’angle de fregament i el
nivell freàtic per a la colada de terra de La Nou, considerant-ne la morfologia i
característiques actuals. Com ja s’ha dit, s’estudien per separat les dues zones
susceptibles de patir una reactivació: la zona de ruptura superior o zona de capçalera, i
la zona de ruptura inferior, que correspon al cos i el peu de la colada. En els resultats es
mostren els valors obtinguts del Factor de Seguretat (FS) en funció del valor de l’angle
de fregament (φres) i la ubicació del nivell freàtic (NF) (Figura 4.20 i Figura 4.21).
Pel que fa a la posició del nivell freàtic, s’han estudiat diverses situacions. En el cas
d’estudi de la ruptura de la zona superior, on la superfície de trencada es troba a uns 7-8
metres de profunditat, es contemplen els següents casos: material completament sec;
material completament saturat, posicionant el nivell freàtic en superfície; situació del
nivell freàtic a 2 m per sota de la superfície topogràfica i paral·lel a aquesta,
aproximadament, representant un 75% del gruix saturat de l’esllavissada; ubicació de la
làmina d’aigua a 3 m de la superfície topogràfica, considerant un gruix saturat del 60%;
un darrer cas en el que s’ha situat el nivell freàtic 5 m per sota de la superfície
topogràfica, amb un 40% de gruix saturat (Figura 4.20).
En l’estudi de la zona inferior, on la superfície de ruptura s’ubica a uns 3-4 m de
profunditat, es consideren quatre casos: material completament sec; considerant la
situació del nivell freàtic en superfície, per tant, material completament saturat; posició
de la làmina d’aigua a una cota de 2 m per sota del perfil topogràfic, considerant un grau
de saturació del 50%; un darrer cas en el que el nivell freàtic es troba a 3 m del perfil
topogràfic, amb un 25% de material saturat (Figura 4.21).
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Figura 4.20: Valor del Factor de Seguretat (FS) en funció del valor de l’angle de fregament residual pel
cas de La Nou actual, tram superior. Es mostren els resultats obtinguts per a diferents posicions del
nivell freàtic, expressat en percentatge (%) de saturació.

Figura 4.21: Valor del Factor de Seguretat (FS) en funció del valor de l’angle de fregament residual pel
cas de La Nou actual, tram inferior. Es mostren els resultats obtinguts per a diferents posicions del nivell
freàtic, expressat en percentatge (%) de saturació.

La tendència ascendent de les línies mostra un augment del valor de FS a mesura que
augmenta el valor de l’angle de fregament, doncs a major angle de fregament major
resistència al tall presenta el material. En els resultats també es mostra com un augment
del gruix de material saturat de la zona d’esllavissada implica una disminució del valor
del Factor de Seguretat. Com ja s’ha explicat en el Capítol 2 Antecedents, un augment
del nivell freàtic implica un increment de la presència d’aigua en els porus del material i
conseqüentment, una pèrdua de les forces existents entre partícules quan el material es
troba parcialment saturat, generades pel fenomen de la succió, així com també implica
una disminució del valor de les pressions efectives, generant una pèrdua en les
característiques resistents del material, fent-lo més vulnerable a una possible situació de
ruptura.
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L’augment del nivell freàtic implica un augment de la pressió d’aigua i la conseqüent
pèrdua de resistència del sòl, que esdevé més vulnerable a possibles processos de
ruptura. Conseqüentment, el valor del Factor de Seguretat disminueix a l’augmentar el
grau de saturació del material, és a dir, disminueix quan el nivell freàtic s’apropa a la
superfície del terreny.
Per tal de visualitzar de forma quantitativa la influència dels paràmetres, es mostren els
valors numèrics del Factor de Seguretat obtinguts en aquests dos casos (Taula 4.7 i
Taula 4.8):
Ruptura zona superior
Ruptura zona inferior
% gruix
saturat
100%

50%

25%

0%

phi (º)
11
15
20
11
15
20
11
15
20
11
15
20

FS
c=0 kPa
0,38
0,52
0,7
0,52
0,72
0,98
0,59
0,82
1,11
0,65
0,9
1,22

% gruix
saturat
100%

75%

60%

40%

0%

phi (º)
11
15
20
11
15
20
11
15
20
11
15
20
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15
20

FS
c=0 kPa
0,48
0,65
0,89
0,59
0,81
1,1
0,65
0,9
1,22
0,78
1,08
1,46
0,86
1,19
1,62

Taules 4Taules 4.7 i 4.8: Valors obtinguts en els càlculs d’estabilitat per al moviment de
terra de La Nou, tan en el cas de ruptura de la zona superior com en el cas de ruptura de la
zona inferior. Es mostren els valors de FS en funció del grau de saturació del material i de
l’angle de fregament.

Observant els valors obtinguts del Factor de Seguretat en cada un dels casos suposats,
es fa evident que es tracta de xifres en general petites, que en la majoria dels casos
esdevenen inferiors a la unitat. Això implica que la majoria dels casos estudiats per
aquest moviment es defineixen inestables amb les hipòtesis definides fins ara. De fet,
pel cas de La Nou actual, que és el que s’exposa, només esdevenen estables (FS>1)
aquells casos en els que l’angle de fregament del material és de 20º.
Aquest fet no té lloc tan sols en aquest cas concret per aquest moviment, sinó que també
s’observa en la resta de casos estudiats, en els que en la majoria de situacions s’obté
com a resultat un vessant inestable. Aquests resultats es poden veure en l’Apèndix nº1
“Resultats de la influència dels paràmetres”. De forma resumida, es pot dir que per a la
resta de casos els moviments es presenten inestables exceptuant aquells casos en els que
el valor de l’angle de fregament és elevat, proper als 20º, valor que no es considera
representatiu dels materials dels tres moviments estudiats. Pel que fa a la ubicació del
nivell freàtic, els moviments es mostren majoritàriament estables en el cas sec, en el que
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no hi ha presència d’aigua a la zona susceptible de ser desplaçada. L’estabilitat també
domina en aquelles situacions en les que el grau de saturació de la zona de ruptura és
baix, proper al 20-25%, casos en els que la làmina d’aigua es troba a un o dos metres
per sobre de la superfície de trencament.
Cal estudiar el perquè d’aquests resultats i la incongruència que presenten amb el
comportament real d’aquests moviments. En el cas de La Nou actual, per exemple, la
ruptura de la zona inferiors en els càlculs es mostra clarament inestable, mentre que el
comportament que ha mostrat aquesta zona de lliscament és d’estabilitat des de finals
dels anys 80. Aquest tema es tracta en el següent capítol, 4.3.2. Resistència lateral, en el
que es planteja la incorporació d’un nou element estabilitzant del conjunt.
Però per tal de mostrar quina de les variables influeix més en el valor de FS s’ha optat
per representar els resultats en funció del percentatge de variació del valor del Factor de
Seguretat respecte el percentatge de variació de l’angle de fregament residual i de la
posició del nivell freàtic o grau de saturació, respectivament. De nou, es mostren els
resultats obtinguts en el cas d’anàlisi d’estabilitat de la colada de terra de La Nou,
diferenciant l’estabilitat de la zona superior (Figura 4.22) i l’estabilitat del conjunt de la
zona inferior (Figura 4.23). Aquest cas, de nou, esdevé representatiu de tots els casos
analitzats, els resultats dels quals es mostren en l’Apèndix nº1 “Resultats de la
influència dels paràmetres”.
Així, són quatre els casos que es mostren. Per una banda, s’ha fixat el valor de la
cohesió a 0 kPa, en un cas s’ha agafat φres=11º i en un altre φres=15º i s’ha valorat la
variació del grau de saturació i la seva influència en la variació del valor de FS. En uns
altres dos casos, novament s’ha fixat el valor de la cohesió a 0 kPa, s’ha escollit un cas
sec i un cas saturat, i en ambdós casos s’ha variat el valor de l’angle de fregament
residual agafant un rang tal que φres=11º-15º, podent valorar així la influència de la
variació de φres sobre el Factor de Seguretat.

Figura 4.22: Variació del valor del Factor de Seguretat mantenint la cohesió nul·la en funció de la
variació de les diferents variables contemplades: angle de fregament residual i grau de saturació del
material. corresponents a La Nou cas actual, ruptura de la zona superior.
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Figura 4.23: Variació del valor del Factor de Seguretat mantenint la cohesió nul·la en funció de la
variació de les diferents variables contemplades: angle de fregament residual i grau de saturació del
material. Valors corresponents a La Nou cas actual, ruptura de la zona inferior.

Observant els resultats, s’aprecia com el paràmetre amb major influència sobre el valor
de FS dels estudiats és l’angle de fregament residual. Tant en el cas d’estudi de la
ruptura de la zona inferior com en el de ruptura de la zona superior, a una variació del
10% del valor assignat a aquest paràmetre li correspon una variació de quasi el 15% del
valor de FS; d’altra banda, a una variació del 10% del valor del percentatge de saturació
li correspon una variació tan sols del 4% sobre el valor del FS.
Considerant la definició de resistència al tall, τ:

τ = c '+ σ '⋅ tagφ
σ ' = σ − Pw

(4.3)
(4.4)

La pressió d’aigua, PW, influeix de forma directa sobre el valor de la tensió normal
efectiva, σ’, doncs per definició, les tensions efectives són aquelles que s’obtenen de
restar el valor de la pressió d’aigua en les tensions normals totals existents. Un cop
s’obté el valor de la tensió normal efectiva, aquest es multiplica pel valor de la tangent
de l’angle de fregament. Analitzant, doncs, l’equació de càlcul es veu clarament la
major influència de l’angle de fregament sobre el valor de la tensió de tall respecte la
pressió d’aigua.
4.3.2. Resistència lateral

Observant el resultats obtinguts en els sis casos d’estudi, s’aprecia com en tots
s’obtenen valors del Factor de Seguretat molt baixos, considerant així en la majoria de
les situacions els vessants inestables. Però la realitat mostra que el comportament
d’aquests moviments no és així, sinó que es manifesten estables des de fa quasi una
vintena d’anys. Cal trobar, doncs, una explicació a aquesta incongruència entre els
resultats d’estabilitat realitzats amb el programa STABL i el comportament real de les
tres colades d’estudi. Com s’explica en el Capítol 3 Metodologia, el programa treballa
78

amb moviments en dues dimensions i està pensat per estudiar moviments poc confinats,
és a dir, moviments amb grans amplades que es troben poc delimitats lateralment. No és
el cas, però, dels tres moviments d’estudi. És cert que el material presenta un valor de
cohesió nul·la, doncs aquest ha estat remoldejat i deformat ja que ha sofert
desplaçaments importants i es troba en condicions residuals. Però també és cert que són
moviments encaixats, de poca amplada, i per tant presenten una resistència lateral com a
conseqüència de la fricció existent entre les parets del material encaixant i el material de
la colada.
Per tal de considerar aquesta resistència lateral en els càlculs d’estabilitat realitzats amb
el programa STABL s’ha optat per l’artifici d’introduir-la com una cohesió, de manera
que s’incorpora en l’estudi l’element estabilitzador que implica l’existència d’aquesta
resistència lateral.
Aquesta resistència (RL) s’expressa com:

(

) cosb β tgφ '

RL = k0 γ s hs2 + ( γ su − γ s )( hs − hw ) − γ w hw2 cos 2 β ·
2

(4.5)

on k0 és el coeficient d’empenta al repòs, γs el pes específic saturat del material, hs és el
gruix de la colada, γsu és el pes específic del material no saturat, hw és l’alçada de la
làmina d’aigua sobre la superfície de lliscament, β és el valor del pendent, b és l’ample
de la colada i φ ' és el valor de l’angle de fregament residual.
A partir dels esquemes geomorfològics i de les mesures realitzades a camp es determina
un valor promig del pendent, β, un valor de l’alçada del material, hs, i de l’ample, b, per
a cada un dels casos d’estabilitat a estudiar. Com en els estudis anteriors, es considera
un sol material homogeni per a les tres colades, amb un valor del pes específic saturat
de γs=21 kN/m3 i un valor del pes específic no saturat de γsu= 19.7 kN/m3. S’han escollit
dos valors per a l’angle de fregament residual, φ ' , per tal de valorar la influència
d’aquest a l’hora de determinar la resistència lateral: 11ºi 15º (Taula 4.9). Es creu
convenient realitzar l’estudi dins un rang de valors representatiu per aquests materials,
on k0=0.4-0.6, i poder valorar així la influència d’aquest coeficient en el càlcul del valor
de la resistència lateral.

En la Taula 4.9 es mostren els valors escollits per a cada un dels paràmetres comentats
anteriorment en cada una de les colades de terra.
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La Nou Actual.
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Taula 4.9: Valors escollits dels paràmetres que intervenen en els càlculs de la resistència
lateral per a cada un dels tres moviments d’estudi.

L’alçada dels diferents nivells freàtics és la mateixa que en els casos considerats en la
primera part d’anàlisis d’estabilitat, on s’ha anat variant la làmina d’aigua i s’han
estudiat els diversos casos en funció del grau de saturació del material.
En funció del valor de l’angle de fregament residual (11º o 15º), del valor de k0 (0.40.6) i de la posició del nivell freàtic, s’han obtingut diversos valors de la resistència
lateral, RL, per a cada una de les colades, que es presenten en les Taules 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14 i 4.15, respectivament.
La Nou Actual. Ruptura zona
superior
11º
NF (hw)
Ko=0,4
Ko=0,5

15º
Ko=0,6

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

saturat

3,79

4,74

5,69

5,23

6,53

7,84

hw =6 m

5,04

6,30

7,55

6,94

8,68

10,41

hw =5 m

5,50

6,88

8,26

7,59

9,48
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hw =3 m

6,13

7,66

9,19

8,44

10,56

12,67

sec
6,28
7,85
9,42
8,66
10,82
12,99
Taula 4.10: Valors obtinguts de la resistència lateral (RL (kPa)) en el cas de La
Nou Actual en la ruptura de la zona superior, en funció de l’angle de fregament
residual, de k0 i de la posició del nivell freàtic.

El cas de ruptura de la zona superior de La Nou és el que majors valors de resistència
lateral dóna. Cal observar, doncs, els paràmetres als que se’ls hi ha assignat un valor
diferent en cada cas i valorar-ne la seva influència. Així, s’estudiarà la influència del
valor de l’ample de la colada, b, del gruix de la colada, hs, i del valor de la pendent, β.
Aquest primer cas és el que presenta una ruptura amb un ample menor (15 m), és a dir,
la més encaixada (valors en la Taula 4.9). El valor de l’ample de la colada, b, divideix
de forma directa el valor de la resistència lateral (Expressió 4.3), per tant, la seva
influència és molt gran. Així, a major amplada de colada, menor valor de la resistència
lateral. Es tracta també de la colada més potent, és a dir, la que presenta una major
alçada de material en potència de ser desplaçat (8 m); aquest factor també exerceix una
gran influència en el valor de RL. Per tant, com més potència presenti la colada, major
serà el valor de la resistència lateral obtingut.
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Aquestes conseqüències són lògiques, doncs una major alçada de colada implica una
major superfície lateral de fregament i, per tant, més gran serà la força necessària per a
que hi hagi desplaçament. A més, per a una mateixa amplada de colada, una major
potència implica més volum de material i més pes a desplaçar, fet que contribueix en
l’estabilitat del conjunt. Per tant, proporcionalment, a major ample de base menor zona
d’influència de fregament es té.
Un tercer paràmetre que varia entre els casos estudiats és el valor del pendent.
Observant l’Expressió 4.3, es dedueix que a major valor de l’angle, menor resistència
lateral, doncs a major angle menor valor del cosinus. Considerant que la zona
d’influència del fregament entre superfícies laterals i basal es troba delimitada en el
contorn del moviment, per a una mateixa alçada de material, a major ample de base
menor serà el volum de material respecte el total afectat per aquesta zona dinfluència.
Per tant, proporcionalment, a major ample de base menor zona d’influència pel
fregament es té.
La Nou Actual. Ruptura zona
inferior
11º
NF (hw)
Ko=0,4
Ko=0,5

15º
Ko=0,6

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

saturat

0,47

0,59

0,71

0,65

0,81

0,97

hw =2 m

0,74

0,92

1,11

1,02

1,27

1,53

hw =1 m

0,79

0,99

1,19

1,09

1,37

1,64

sec
0,79
0,99
1,19
1,09
1,37
1,64
Taula 4.11: Valors obtinguts de la resistència lateral (RL (kPa)) en el cas de La
Nou Actual en la ruptura de la zona inferior, en funció de l’angle de fregament
residual, de k0 i de la posició del nivell freàtic.

Pel que fa a la ruptura inferior de la colada de La Nou Atual, s’obtenen valors de la
resistència lateral molt baixos, doncs es tracta de la zona de ruptura d’estudi més ample
i menys potent (b=30 m i hs=4 m).
La Nou 86. Ruptura zona superior.
NF (hw)

11º

15º

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

saturat

2,85

3,56

4,27

3,93

4,91

5,89

hw =6 m

3,77

4,70

5,65

5,20

6,50

7,80

hw =5 m

4,11

5,14

6,17

5,67

7,10

8,50

hw =3 m

4,57

5,70

6,86

6,30

7,88

9,45

sec
4,69
5,86
7,03
6,46
8,06
9,70
Taula 4.12: Valors obtinguts de la resistència lateral (RL (kPa)) en el cas de La
Nou en la ruptura de la zona superior del moviment del 1986, en funció de
l’angle de fregament residual, de k0 i de la posició del nivell freàtic.

Comparant els resultats obtinguts de l’estudi de la ruptura de la zona superior de La
Nou actual amb la ruptura de La Nou del 1986, s’observa com per aquest darrer cas els
valors de la resistència lateral obtinguts són menors. Això es deu a que, tot i que els dos
moviments estudiats presenten una mateixa potència de material de la colada, el cas de
1986 presenta un ample i un pendent majors. Tant un factor com l’altre contribueixen
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en una disminució del valor de la resistència lateral, com ja s’ha explicat anteriorment.
La Nou 86. Ruptura zona inferior.
NF (hw)

11º

15º

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

saturat

0,26

0,33

0,40

0,36

0,46

0,55

hw =2 m

0,38

0,47

0,56

0,52

0,65

0,78

hw =1 m

0,44

0,54

0,65

0,60

0,75

0,90

sec
0,44
0,55
0,66
0,61
0,76
0,92
Taula 4.13: Valors obtinguts de la resistència lateral (RL (kPa)) en el cas de La
Nou en la ruptura de la zona inferior en el moviment de 1986, en funció de
l’angle de fregament residual, de k0 i de la posició del nivell freàtic.

Pel que fa al cas de la ruptura de la zona inferior del moviment de La Nou, els valors
del cas de 1986 també són inferiors als valors obtinguts en els càlculs del cas actual. En
aquests dos casos es té un ample de base igual, però el cas de La Nou de 1986 el valor
del pendent topogràfic és major i la potència de la colada menor. Com ja s’ha explicat,
aquests dos factors contribueixen en la disminució del valor de la resistència lateral.
Malanyeu
NF (hw)

11º

15º

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

saturat

1,27

1,59

1,90

1,75

2,19

2,63

hw =4

1,82

2,28

2,73

2,51

3,14

3,77

hw =3

2,00

2,50

3,00

2,76

3,45

4,14

hw =2

2,11

2,64

3,17

2,91

3,64

4,37

sec
2,15
2,69
3,22
2,96
3,70
4,44
Taula 4.14: Valors obtinguts de la resistència lateral en el cas de Malanyeu, en
funció de l’angle de fregament residual, de k0 i de la posició del nivell freàtic.
Can Pujals
NF (hw)

11º

15º

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

Ko=0,4

Ko=0,5

Ko=0,6

saturat

1,06

1,32

1,58

1,46

1,82

2,18

hw=4

1,52

1,90

2,28

2,10

2,62

3,14

hw =3

1,67

2,09

2,51

2,30

2,88

3,46

hw =2

1,77

2,21

2,65

2,44

3,05

3,66

sec
1,80
2,25
2,70
2,48
3,10
3,72
Taula 4.15: Valors obtinguts de la resistència lateral en el cas de Can Pujals, en
funció de l’angle de fregament residual, de k0 i de la posició del nivell freàtic.

En el cas del moviment de Malanyeu, tot i que aquest presenta una potència de material
desplaçat igual en els càlculs que en el cas de Can Pujals (hs=6 m), s’obtenen valors de
RL lleugerament superiors. Això és degut a que en el cas de Malanyeu s’ha determinat
un valor promig de l’ample del moviment de b=25 m, mentre que en el cas de Can
Pujals aquest és de b=30 m. Com ja s’ha explicat, un major ample, b, implica un menor
valor de la resistència lateral. El pendent topogràfic, però, és lleugerament inferior en el
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cas de Can Pujals. Aquest factor contribuiria en un augment del valor de la resistència
lateral. Com ja s’ha comentat, però, el valor de l’ample divideix tota l’expressió a partir
de la qual s’obté el valor de RL. Així, la influència d’aquest factor en el càlcul de la
resistència lateral és molt major que la influència que pot tenir el pendent topogràfic, β.
Es constata també com en tots els casos un augment del valor de ko implica un augment
de la resistència lateral. El coeficient d’empenta al repòs, k0, es defineix com la constant
de proporcionalitat existent en condicions unidimensionals (deformació lateral nul·la)
entre la tensió efectiva vertical i la tensió efectiva horitzontal. Així doncs, a partir del
valor de la tensió vertical efectiva, calculada a partir de la tensió normal total i la
pressió de porus existent, es pot determinar e valor de la tensió horitzontal efectiva
utilitzant el valor de la constant de proporcionalitat, k0. Per tant, per a una mateixa
tensió normal efectiva, un major valor d’aquesta constant proporciona una major tensió
horitzontal efectiva. Una major tensió horitzontal significa que es té una major força
aplicada per unitat de superfície, per tant, les forces necessàries per desestabilitzar el
moviment hauran de ser majors, també, doncs aquesta força horitzontal proporciona
estabilitat al moviment.
A continuació es mostren els resultats obtinguts en els càlculs del Factor de Seguretat,
realitzant una comparativa per a cada un dels sis casos entre els resultats obtinguts
inicialment sense considerar l’existència d’una resistència lateral amb els resultats
obtinguts un cop incorporada aquesta resistència (Figures 24 a 29). En els casos en els
que s’ha considerat la resistència lateral, s’ha agafat un valor del coeficient d’empenta
al repòs de ko=0.5.

Figura 4.24: Variació del valor de FS en funció de l’angle de fregament i del grau de saturació
del material per el cas de la ruptura de la zona superior de La Nou. En línies puntejades es
mostren els resultats obtinguts inicialment sense considerar l’existència de la resistència lateral,
mentre que les línies contínues mostren els resultats considerant aquesta resistència.

En aquest primer cas, el de ruptura en la zona superior de la colada de terra actual de La
Nou, l’augment del valor del Factor de Seguretat és molt elevat i es passa a assolir una
situació d’estabilitat pràcticament en tots els casos estudiats. De forma genèrica,
s’estima que el valor de FS augmenta de l’ordre de 0,4 punts.
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Considerant el valor de la resistència lateral, es presenta inestabilitat en el casos en que
el material es troba totalment saturat, és a dir, en aquells casos en els que el nivell
freàtic es troba en superfície i l’angle de fricció residual és inferior als 14º. També
s’obté un valor de FS<1 quan el material presenta un 75% de saturació (quan es troba el
freàtic a una cota de –2m per sota de la superfície del terreny) i l’angle de fregament
residual és inferior als 12º.
Si s’analitzen els resultats obtinguts aplicant la resistència lateral en el càlcul
d’estabilitat es pot dir que es tracta en general d’un moviment estable i que els resultats
obtinguts s’assemblen al comportament del moviment en la realitat, explicant en gran
part l’estabilitat que presenta aquests darrers anys.

Figura 4.25: Variació del valor de FS en funció de l’angle de fregament i del grau de saturació del
material per el cas de la ruptura de la zona inferior de La Nou. En línies puntejades es mostren els
resultats obtinguts inicialment sense considerar l’existència de la resistència lateral, mentre que les
línies contínues mostren els resultats considerant aquesta resistència.

El cas de ruptura de la zona inferior de La Nou és el cas més crític dels estudiats, doncs
és el que presenta menors valors del Factor de Seguretat i, en conjunt, una major
inestabilitat. Al tractar-se de la zona baixa del cos i del peu de la colada, aquesta zona
presenta un ample mig major al de la zona superior i una alçada lleugerament menor
(b=30 m i hs=4 m). Aquestes característiques fan que s’hagi obtingut un valor de la
resistència lateral molt baix i que, tot i presentar una longitud d’uns 500 m, l’augment
del valor del Factor de Seguretat no sigui suficient per a considerar-lo un moviment, en
general, estable. En general, el valor de FS augmenta de l’ordre de 0,15 punts.
Una possible explicació a aquesta incongruència entre els resultats obtinguts en els
càlculs i el que succeeix en la realitat és que, probablement, en aquesta zona de ruptura
inferior els valors de l’angle de fregament residual són més elevats que els obtinguts a
laboratori, doncs la zona de peu és la zona d’acumulació de blocs i materials més
grollers, que contribueixen en la resistència al fregament del conjunt. En el laboratori es
va assajar tan sols una mostra en la que el material va ser sotmès a matxuqueig per tal
d’eliminar les partícules grolleres i realitzar així l’assaig de tall anular sobre el material
fi. El valor de l’angle de fregament residual pertany doncs a la fracció fina que, en
aquest cas, té una presència menor que en la zona de capçalera i cos superior. Caldria
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considerar aquesta contribució en l’augment del valor de l’angle de fregament per part
dels material més grollers, obtenint així valors del Factor de Seguretat majors que
s’ajustarien més a el que passa en realitat.

Figura 4.26: Variació del valor de FS en funció de l’angle de fregament i del grau de saturació del
material per el cas de la ruptura de la zona superior de La Nou en el moviment de 1986 . En línies
puntejades es mostren els resultats obtinguts inicialment sense considerar l’existència de la resistència
lateral, mentre que les línies contínues mostren els resultats considerant aquesta resistència.

De nou, pel cas de ruptura de la zona superior en el moviment que tingué lloc el 1986,
la incorporació de la resistència lateral en els càlculs d’estabilitat implica un augment
important en els diferents valors obtinguts del Factor de Seguretat. En general, la
diferència entre els valors obtinguts en el primer cas, en el que no es considerava
resistència lateral, i el segon, en el que s’ha incorporat aquesta, és de quasi 0,4 punts.
Com en el cas de La Nou Actual, el moviment es presentava inestable quan el material
ubicat per sobre de la superfície de ruptura es trobés saturat.

Figura 4.27: Variació del valor de FS en funció de l’angle de fregament i del grau de saturació del
material per el cas de la ruptura de la zona inferior de La Nou en el moviment de 1986 . En línies
puntejades es mostren els resultats obtinguts inicialment sense considerar l’existència de la resistència
lateral, mentre que les línies contínues mostren els resultats considerant aquesta resistència.
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En el cas de la ruptura de la zona inferior corresponent a la colada existent prèvia al
moviment de 1986, s’observa com en quasi la totalitat dels casos en els que el valor de
l’angle de fregament es troba entre 11º i 16º el moviment es presenta inestable, doncs
proporciona valors del Factor de Seguretat inferiors a la unitat, sigui quina sigui la
ubicació del nivell freàtic en la zona del moviment.
Es pot dir, per tant, que en general el moviment de terra de La Nou del 1986, tant en la
zona de ruptura superior com en la inferior, es presentava més inestable que en
l’actualitat.

Figura 4.28: Variació del valor de FS en funció de l’angle de fregament i del grau de saturació del
material per el cas de la ruptura de Malanyeu. En línies puntejades es mostren els resultats
obtinguts inicialment sense considerar l’existència de la resistència lateral, mentre que les línies
contínues mostren els resultats considerant aquesta resistència.

En el cas de malanyeu, l’augment aproximat del valor del Factor de Seguretat s’estima
en 0,2 punts. Per a valors baixos de l’angle de fregament residual el moviment es troba
en una situació d’inestabilitat, exceptuant el cas sec. Si es considera un valor de
φres=13º-14º o major, el conjunt esdevé estable, exceptuant el cas en que el nivell freàtic
es troba en superfície (completament saturat). Per tant, l’estabilitat que presenta el
moviment en l’actualitat podria veure’s afectada si es desenvolupa un període de pluges
important, doncs el grau de saturació del material augmentarà, acostant el conjunt a una
situació més inestable. Es pot dir, doncs, que els resultats obtinguts un cop introduïda la
resistència lateral s’ajusten bastant al comportament actual del moviment i n’expliquen
l’estabilitat en la que es troba.
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Figura 4.29: Variació del valor de FS en funció de l’angle de fregament i del grau de saturació del
material per el cas de la ruptura de Can Pujals. En línies puntejades es mostren els resultats obtinguts
inicialment sense considerar l’existència de la resistència lateral, mentre que les línies contínues
mostren els resultats considerant aquesta resistència.

En el cas de Can Pujals, la influència de la resistència lateral fa augmentar el valor del
Factor de Seguretat uns 0,15 punts. Com en els cas anterior, per a valors baixos
(φres<13º-14º) el sistema es manifesta inestable, exceptuant el cas sec. Per a valors de
l’angle de fregament residual φres ≤ 14º, el moviment es presenta estable excepte aquells
casos en que la làmina d’aigua es troba en superfície (saturat) o a 1 o 2 m de
profunditat. Com en el cas del moviment de Malanyeu, un període de pluges important
podria generar inestabilitat en el moviment.
En tots els casos, però, es fa visible la influència d’aquesta resistència lateral sobre el
valor del Factor de Seguretat, contribuint així a augmentar l’estabilitat del conjunt.
4.3.3. Susceptibilitat vs Període de Retorn

A partir dels valors del Factor de Seguretat (FS) obtinguts es vol valorar la relació
existent entre el Període de Retorn (P) establert per a cada un dels moviments i la
Susceptibilitat de reactivació (S) que aquests presenten, entenent aquesta com l’invers
del Factor de Seguretat. Així, a major valor de FS, menor serà la susceptibilitat del
moviment a presentar una nova reactivació, és a dir, més estable es presentarà.
Es disposa en els tres casos del registre cronològic de l’activitat dels moviments, doncs
es coneix a partir d’un determinat període de registre drendrocronològic en quins anys
es produïren reactivacions [9] (Moya, 2002).
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Malanyeu

Can Pujals

La Nou

Figura 4.30 : Cronologia de les reactivacions de cada una de les tres colades de terra. I(%)
és l’índex d’activitat (proporció d’arbres inclinats respecte als vius, en cada any). El valor de
n correspon al nombre d’arbres mostrejats ([9] Moya 2002).

A partir del registre dendrocronològic es determina un període de registre (PR), que
comprèn els anys des de la primera reactivació fins l’actualitat. Com s’ha explicat en el
Capítol 3. Metodologia, el número de reactivacions (NR) enregistrades durant aquest
període en funció del període de registre comú proporciona la freqüència de
reactivacions recents (FR). L’invers d’aquesta freqüència proporciona el Període de
Retorn de les reactivacions (P) de cada un dels moviments.
Per a cada una de les colades d’estudi s’han determinat aquests paràmetres per tal de
poder establir la relació entre la Susceptibilitat, considerada aquí com l’invers del
Factor de Seguretat, i el Període de Retorn i poder així comparar els resultats de càlcul
amb el comportament real dels moviments (Taula 4.16).
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Període
Any Primera
Registre
PR
NR
FR
Reactivació
Total (anys)
La Nou
79
1962-63
43
8
0.19
Can Pujals
60
1962-63
43
5
0.11
Malanyeu
80
1976-77
29
3
0.10
Taula 4.16: Valors corresponents per a cada un dels tres moviments.

P
5.4
8.6
9.6

Referent als valors dels paràmetres geotècnics i a la determinació de les condicions de
contorn, s’han definit dos casos iguals per a cada un dels moviments, doncs es
consideren suficients per a valorar la relació existent. Pel que fa al valor de l’angle de
fregament, s’escullen dos valors representatius i prou diferenciats, 11º i 15º. Com a
condició de contorn, s’estudien els casos de sòl completament sec i sòl totalment
saturat, on el nivell freàtic es troba en superfície. Aquests valors es fixen doncs pels tres
moviments. Es determina un valor de k0 igual en tots els casos, que equival a 0.5. A
més, s’estudien els resultats tant pels casos en el que s’ha considerat l’existència de la
resistència lateral (RL) en els càlculs d’estabilitat com en els que no.
Per a cada un dels casos es determina el valor del Factor de Seguretat (FS) i,
conseqüentment, la Susceptibilitat (S) corresponent per a cada situació (Taula 4.17,
Taula 4.18 i Taula 4.19).
La Nou. Ko=0,5
11º
FS

15º
S

FS

S

RL = 0
saturat

0.38

2.63

0.52

1.92

sec

0.65

1.53

0.9

1.11

0.65

1.54

RL ≠ 0
saturat

0.51

1.96

sec
0.79
1.26
1.03
0.97
Taula 4.17: Valors del Factor de Seguretat(FS) i de la
Susceptibilitat (S) obtinguts en el cas de la colada de
terra de La Nou.
Can Pujals. Ko=0,5
11º
FS

15º
S

FS

S

RL = 0
saturat

0.46

2.17

0.63

1.58

sec

0.90

1.11

1.24

0.80

0.72

1.39

RL ≠ 0
saturat

0.52

1.92

sec
1.02
0.98
1.4
0.71
Taula 4.18: Valors del Factor de Seguretat(FS) i de la
Susceptibilitat (S) obtinguts en el cas de la colada de
terra de Can Pujals.
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Malanyeu. Ko=0,5
11º
FS

15º
S

FS

S

RL = 0
saturat

0.55

1.82

0.76

1.31

sec

1.08

0.92

1.49

0.67

0.85

1.17

RL ≠ 0
saturat

0.62

1.61

sec
1.20
0.82
1.69
0.59
Taula 4.19: Valors del Factor de Seguretat(FS) i de la
Susceptibilitat (S) obtinguts en el cas de la colada de
terra de Malanyeu.

Un primer anàlisi es realitza amb els resultats obtinguts dels càlculs d’estabilitat en
aquells casos en els que no s’ha incorporat el concepte de resistència lateral (RL=0).
S’han representat els valors obtinguts en els dos primers casos en els que, sense
considerar l’existència de la resistència lateral, s’ha fixat en un primer anàlisi el valor
de l’angle de fregament a 11º, i en un segon anàlisi, aquest valor s’ha fixat a 15º. S’han
estudiat els casos sec i completament saturat. Els resultats s’exposen en gràfics de
Susceptibilitat respecte Període de Retorn (Figura 4.31 i Figura 4.32).

Figura 4.31: Valors de la Susceptibilitat (1/FS) respecte el Període de Retorn (anys), fixant el valor
de l’angle de fregament a 11º i considerant una resistència lateral nul·la. S’estudien, pels tres
moviments, el cas sec i el cas saturat.
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Figura 4.32: Valors de la Susceptibilitat (1/FS) respecte el Període de Retorn (anys), fixant el valor
de l’angle de fregament a 15º i considerant una resistència lateral nul·la. S’estudien, pels tres
moviments, el cas sec i el cas saturat.

És lògic esperar que per a valors de la susceptibilitat baixos, és a dir, per a valors del
Factor de Seguretat alts, el període de retorn sigui major, doncs el moviment es
presenta més estable. Observant la representació dels valors en gràfics, es comprova
que tant pels casos en que s’ha considerat el material de la zona de ruptura sec (color
verd) com pels casos d’estudi en els que s’ha treballat amb el material saturat (color
taronja), aquest comportament es compleix, doncs a menor Susceptibilitat es correspon
un major Període de Retorn.
Per tal d’obtenir uns resultats i un anàlisi més estricte, es considera necessari estudiar la
relació Susceptibilitat – Període de Retorn amb aquells casos en els que s’ha considerat
el valor de la Resistència Lateral concreta per a cada un dels casos. En aquesta segona
valoració les hipòtesis establertes són més realistes i és d’esperar que els resultats
mostrin també un comportament més ajustat a la realitat.
Es mostra doncs els resultats que determinen la relació Susceptibilitat – Període de
Retorn, considerant el valor de la Resistència Lateral, en dos casos, en el que es fixa,
respectivament, el valor de l’angle de fregament a 11º i 15º. Per a cada cas, s’estudia la
hipòtesi de material sec i completament saturat ( Figura 4.33 i Figura 4.34)
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Figura 4.33: Valors de la Susceptibilitat (1/FS) respecte el Període de Retorn (anys), fixant el valor
de l’angle de fregament a 11º i considerant l’existència de la resistència lateral. S’estudien, pels tres
moviments, el cas sec i el cas saturat.

Figura 4.34: Valors de la Susceptibilitat (1/FS) respecte el Període de Retorn (anys), fixant el valor
de l’angle de fregament a 15º i considerant l’existència de la resistència lateral. S’estudien, pels tres
moviments, el cas sec i el cas saturat.

Observant la representació dels valors en gràfics, es comprova que pels casos en que
s’ha considerat el material de la zona de ruptura sec (color verd), a menor
Susceptibilitat es correspon un major Període de Retorn. En el cas saturat (color
taronja) aquesta tendència també es compleix.
El moviment de La Nou és el que presenta un major valor de la Susceptibilitat,
presentant doncs un menor valor del Factor de Seguretat; per tant, i com era d’esperar,
és el que presenta un Període de Retorn menor, de poc més de cinc anys, doncs es tracta
del moviment més inestable dels tres, segons el registre que es té fins ara. Pel que fa a la
colada de terra de Can Pujals, aquesta esdevé menys susceptible que la colada de terra
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de La Nou i presenta un Període de Retorn superior, d’uns 9 anys. En el cas de
Malanyeu, és la colada que presenta una menor Susceptibilitat i un major Període de
Retorn, de quasi 15 anys.
En tots els casos estudiats la línia de tendència que s’observa és descendent, doncs per a
un menor període de retorn s’obté un major valor de la susceptibilitat.
La colada de terra de Malanyeu és clarament més estable que les dues restants, doncs
presenta un Període de Retorn, basat en registres reals del moviment, molt superior que
la resta. Si es compara amb la colada de terra de Can Pujals veurem que tot i que
aquesta presenta un valor del pendent lleugerament inferior (12º envers els 13º de
Malanyeu) la seva amplitud és major (30 m respecte els 25 m de Malanyeu) i que
presenta una longitud molt inferior a la que presenta la colada de Malanyeu, de poc
menys de la meitat (280 m de longitud de Can Pujals i uns 600 m de Malanyeu). Aquest
repàs de la morfologia dels moviments es fa per ressaltar la importància que exerceix la
geomorfologia a l’hora de condicionar el comportament d’un moviment de terra.
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