
 
RESUM  

 
 
Les esllavissades i moviments de terres són accidents actualment molt habituals i que poden provocar 
nombrosos danys materials i sobretot pèrdues de vides humanes. L’estabilitat de talussos ha estat 
estudiada des d’anys enrera, sobretot en la investigació de quins factors provocaven la inestabilitat.  
Coneguts els factors desestabilitzadors, s’han anat incorporant diverses tecnologies sobre els talussos per 
tal de millorar la seva estabilitat i garantí uns factors de seguretat tolerables per la societat.  
 
La introducció d’elements passius com a reforç ha estat una de les tecnologies més utilitzades, en forma 
de malles, bulons..., però fins i tot els elements actius de reforç  aporten al talús unes forces passives 
estabilitzadores. 
Existeixen en l’actualitat diversos programes que calculen el factor de seguretat d’un cert talús utilitzant 
diversos mètodes de càlcul, la majoria basant-se en mètodes iteratius. El procés de càlcul consisteix en 
examinar la superfície més critica considerant les ruptures internes, mixtes i externes. Si el sòl és 
inestable, cal incorporar nous reforços i si el sòl és estable, cal treure reforços per tal d’optimitzar la 
solució. 
 
El programa STABL, com molts d’altres programes, permet el càlcul del factor de seguretat d’un talús 
amb introduccions d’elements actius de reforç, però no contempla la possibilitat d’introduir elements 
passius. Utilitzant el llenguatge fortran (utilitzat en el programa STABL), es pot introduir les comandes 
necessàries per tal que el programa permeti la introducció d’aquests elements. 
 
En funció de la tipologia d’element passiu de reforç que introduïm, podem aportar 3 tipologies 
d’esforços:  esforç normal, esforç tangencial i l’esforç torsor., o combinacions de les anteriors.  
 
La introducció d’elements passius a un cert talús, pot provocar la variació de la superfície potencial de 
ruptura del talús, i en cas que no sigui així pot augmentar considerablement el factor de seguretat de la 
superfície més desfavorable.  Amb la introducció de les comandes, el programa permet la introducció per 
part de l’usuari de les característiques del reforç passiu, i de les característiques de sòl que afecten 
directament en el desenvolupament dels esforços passius.  
El mateix programa calcula quins reforços talla amb les superfície potencials de ruptura i en funció de la 
superfície ( de l’angle que forma el reforç amb la superfície de ruptura en el punt on es tallen ), es calcula 
l’esforç que  aporta l’element passiu. Per determinar l’esforç desenvolupat per cada reforç, s’ha utilitzat la 
teoria del treball màxim. 
 
La teoria de treball màxim consisteix en representar en un pla els diversos criteris que condicionen el 
desenvolupament dels esforços, i trobar quin és el vector d’esforç compatible amb algun dels criteris que 
proporciona el treball màxim. 
El desenvolupament dels esforços d’un element passiu depèn de la resistència del propi material, de la 
resistència a la ruptura del sòl, i de la interacció entre el sòl i el reforç en dues vessants, en la vessant de 
pressió màxima que pot proporcionar el sòl sobre el reforç i en la vessant de fregament entre els dos. La 
teoria del treball màxim permet torbar la solució del multicriteri, tenint en compte els 4 criteris anteriors. 
En funció de l’angle que formi cada reforç amb la superfície potencial de ruptura en el punt de tall, el 
criteri limitant variarà, i amb això l’esforç desenvolupat. 
Es pot considerar que els elements passius sempre proporcionaran el màxim esforç possible. Un cop 
coneguts els esforços màxims que es poden desenvolupar, s’adjunten en el sumatori de forces 
estabilitzadores i així determinar el factor de seguretat del talús  tenint en compte els elements passius, 
que és l’objectiu de la present tesina. 
El programa permet visualitzar la distribució de qualsevol tensió al llarg de la superfície de ruptura i quins 
esforços aporta cada un dels elements passius introduïts. 
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