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4.   INTRODUCCIÓ 
 
     En un terreny no horitzontal existeixen una colla de forces que tendeixen a anivellar-
lo (forces de gravetat, filtració, pressió d’aigua a les diaclases...) i si oposen la 
resistència del terreny, arrels i altres. Quan el primer grup és predominant, el talús es fa 
inestable. 
Segons Jaeger (1972), no es produeixen esllavissades en pendents en roca de menys de 
35º.  
 
     Dins els moviments de terra en èpoques de pluges o desgel, es pot diferenciar 4 grans 
grups de moviments: 
 

• Lliscaments: es supera la resistència de tall al llarg de la zona de separació. 
 
• Fluxos d’argila: la resistència de l’argila en el pla de lliscament sol ser propera al 

valor residual. 
 

• Moviments per liqüefacció i anàlegs. 
 

• La reptació: són moviments molt lents, de 8mm/any, no hi ha ruptura. 
 

     Els lliscaments poden assolir grans velocitats, i provoquen que es disgregui tot i que 
es pugui confondre en altres despreniments. Hi ha 3 tipus de lliscaments: 
 

• Lliscament de superfície plana: translació a través de la superfície de 
discontinuïtat (paral·lela al talús i amb cabussament cap enfora) 

 
• Lliscament de superfície corba  (terreny homogeni) o trencada (terreny no 

homogeni) 
 

• Lliscament de cunys que rellisquen. 
 

     La majoria d’aquests moviments estan precedits per una esquerda de tracció al cap 
damunt del talús, que facilita l’entrada d’aigua i l’augment de pressió intersticial 
(principal responsable de la pèrdua de resistència d’un terreny). 
 
     Tal i com s’explica en l’apartat n. 8.1, hi ha diversos mètodes de càlcul d’estabilitat 
de talussos. Els més coneguts són: 
 

• El mètode elàstic és antieconòmic i calcula el factor de seguretat com el 
quocient entre les forces tallants i les forces resistents. 

 
• El mètode plàstic són més econòmics, basats en la teoria de la plasticitat, però és 

un mètode que requereix estudiar-lo en més profunditat. 
 

• El mètode de les superfícies de lliscament és el més utilitzat. Calcula el factor de 
seguretat mínim d’una colla de superfícies de ruptura i així es coneix la més 
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critica, la ruptura per equilibri límit (aquest mètode utilitza el teorema de la cota 
superior). 

 
      El programa STABL utilitza el mètode de les superfícies de lliscaments. Hi ha però 
diversos autors que formulen diverses formes per calcular el factor de seguretat 
utilitzant el mètode de les superfícies de lliscament, tenint en compte diversos factors i 
formulant diferents hipòtesis. De forma introductòria, podem dir que el mètode de 
Bishop simplificat sols aplica equilibri de forces verticals per trobar el factor de 
seguretat, mentre que el mètode de Bishop rigorós considera les forces entre les faixes. 
 
     Altres autors, com Janbú, aplica equilibri a partir de les equacions diferencials (per 
superfícies irregulars), solucionant les equacions diferencial de forma iterativa, però pot 
no convergir. 
 
     Morgenstern i Price utilitza la mateixa formulació que el mètode de Janbú, però 
aplica equilibri de forces respecte de la normal i paral·lela a la base i no a la vertical i 
horitzontal com aplica Janbú. Aquest mètode també pot no convergir. 
 
     El mètode d’Spencer compleix totalment l’equilibri per superfícies circulars, mentre 
que el mètode de Carter el factor de seguretat depèn del punt des de on es calcula 
l’equilibri de moments. Aquest mètode proporciona  un factor de seguretat conservatiu. 
 
     La introducció d’elements passius com a reforç de sòls constitueix un dels avanços 
mes utilitzats en el camp d’estabilització de masses de sòl, podent disposar talussos amb 
angles molt mes verticals. Aquests elements poden estar constituïts per bandes de 
metall, bulons, micropilots, pilotatges, geomalles o geotextil de diferents materials i 
amb diferents geometries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


