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8. ANÀLISI DEL MÈTODE GENERAL D’ESTUDI DE L’ESTABILITAT D’UN 
TALÚS REFORÇAT 

 
 

8.1 REVISIÓ DELS MÈTODES DE CÀLCUL I MÉTODE DE L’EQUILIBRI 
LÍMIT 

 
 
    El primer mètode que suggeriria qualsevol persona procedent del càlcul d’estructures 
seria el mètode elàstic. Consistiria en comprovar que la màxima tensió tallant, calculada 
segons la teoria de la elasticitat, no supera la tensió tallant admissible (tensió tallant de 
ruptura dividida pel coeficient de seguretat). 
 
     El mètode elàstic, independentment de que el terreny no compleix les seves 
hipòtesis, és antieconòmic. Per aquest motiu no se sol utilitzar molt. 
 
     Els mètodes del futur són , evidentment, els que es basen en la teoria de la plasticitat 
generalitzada. Tot i això, encara ara aquests mètodes no estan suficientment 
desenvolupats per aplicar-los al món de l’enginyeria. 
 
     El mètode més utilitzat en diferència, és el mètode de les superfícies de lliscament. 
Aquest mètode està basat en els mètodes d’equilibri límit, que postulen que un talús pot 
entrar en ruptura degut a una massa de sòl que llisca per una superfície de lliscament. 
En el moment de la ruptura, es considera que la tensió tallant està completament 
desenvolupada al llarg de la superfície de ruptura, i que la massa superior i totes les 
parts que la component es troben en equilibri estàtic. La tensió tallant del sòl que 
normalment es considera és la proporcionada pel criteri de ruptura de Mohr – Coulomb: 
 
    S = Cu 
    S = c’ + σ’ tanφ                                                                                                  (eq. n.2) 
 
     Tal i com es pot observar, tota la teoria recau sobre uns paràmetres experimentals. 
Per tant, caldrà seleccionar per cada cas els paràmetres amb molta precaució. 
 
     Hi ha diversos mètodes que estan basats en l’equilibri límit, en el mètodes de les 
faixes. La diferència entre ells recau en el fet que consideren geometries de superfícies 
de ruptura diferents o bé apliquen l’equilibri considerant o no algunes components de 
forces internes entre les faixes. 
 
Alguns dels mètodes que apliquen l’equilibri límit són: 
 

• El mètode del talús infinit: Considera que la superfície de ruptura és no circular, 
i sols té en compte la suma de forces per tal que estigui en equilibri. Les forces 
entre les faixes les considera paral·leles a la superfície del talús. Aquest mètode 
pot ser utilitzat en talussos format per sorres, on la forma de la superfície de 
ruptura és aproximadament paral·lela a la superfície del talús. 

• L’anàlisi Wedge: és un mètode molt semblant a l’anterior, però les  forces entre 
les faixes poden tenir una inclinació definida per l’usuari. 

• Mètode φu = 0 : Aquest mètode considera una superfície de ruptura és circular i 
aplica sumatori de moments per tal que estigui en equilibri. 
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• Mètode clàssic o Suec: Considera que la superfície de lliscament és circular, 
aplica equilibri de moments i considera que la resultant de les forces entre les 
faixes es paral·lela a la base de cada faixa. 

 
     Fins ara s’ha llistat els mètodes lineals. A continuació es llisten els mètodes no –
lineals, on les equacions formulades per aconseguir l’equilibri no són lineals. Per trobar  
la solució cal seguir un procés iteratiu, però primer es necessari fer unes hipòtesis: 
 

• Hipòtesis sobre la distribució de les tensions normals sobre la superfície  de 
ruptura 

• Hipòtesis sobre la posició de la línia d’actuació de les forces entre les faixes (es 
divideix la massa de terreny en diverses part, faixes, per tal d’aplicar les forces 
que actuen sobre cada una d’elles amb millor precisió). 

• Hipòtesis sobre la inclinació de les forces entre les faixes. 
 

  Els mètodes no- lineals més coneguts són: 
 

• Formulació general (GLE): per a superfícies circulars i no circulars, considerant 
centres de rotació ficticis. S’obté dos coeficients de seguretat, un pertanyent a 
l’equilibri de forces i l’altre pertanyent a l’equilibri de moments. 

 
• Mètode de Bishop (1955):  és un mètode per l’anàlisi de superfícies de ruptura 

circulars, però pot ser aplicat per superfícies no circulars adoptant un centre de 
rotació fictici. El mètode fa la hipòtesi que les forces tangencials entre les faixes 
s’anul·len entre elles. Aquest mètode és molt utilitzat per la facilitat dels càlculs 
i la rapidesa en què s’aconsegueix la convergència. La contra prestació és que no 
es garanteix l’equilibri de la suma horitzontal. 

 
• Mètode simplificat de Janbú (1956): Útil per analitzar superfícies de ruptura no 

circulars. Aquest mètode fa la hipòtesis que les forces tangencials entre les 
faixes són nuls i per tant la expressió obtinguda per les forces normals a la base 
de cada faixa es la mateixa que la obtinguda per Bishop. Per tenir en compte les 
forces tangencials entre les faixes, s’aplica un factor corrector que depèn de la 
geometria del problema i de les condicions del sòl. Aquest mètode tampoc 
compleix l’equilibri de moments (recomanable en tots els casos). 

 
• Mètode Spencer (1967):  Inicialment va ser presentat per resoldre superfícies de 

ruptura circulars, però també pot analitzar superfícies no circulars si es considera 
un centre de rotació fictici. En aquest cas, es fa la hipòtesis que les forces entre 
faixes són constants i amb una certa inclinació. Aquest mètode obté dos factors 
de seguretat, un considerant equilibri de forces i l’altre equilibri de moments. 
S’escull una inclinació de les forces entre les faixes de manera que els dos 
factors de seguretat coincideixin. 

 
• Mètode de Morgenstern and Price (1965): Aquest mètode pot ser aplicat per a 

superfícies circulars o no circulars. Les seves hipòtesis són que les tensions i les 
forces varien contínuament al llarg de la superfície de ruptura, i per resoldre la 
normal i la tangencial a la base de cada faixa es formulen les equacions 
d’equilibri de forma general. La hipòtesi recau en el fet que les forces 
tangencials entre les faixes depenen de les forces normals entre les faixes. 
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     Tots aquests mètodes suposen que el lliscament es produeix a través d’una línia de 
forma donada (recta, circular, espiral logarítmica, línia trencada...). Consisteixen en 
assajar diverses superfícies amb la forma adoptada, suposar que al llarg de cada una  
d’elles actua la resistència a l’esforç tallant del terreny dividida pel coeficient de 
seguretat i, mitjançant consideracions d’equilibri de la massa de sòl limitada per 
aquestes superfícies calcular aquest coeficient de seguretat. 
 
     Se suposa que la superfície que dóna el factor de seguretat mínim, és la de rotura, i 
aquest coeficient de seguretat és el del talús. 
 
     El coeficient de seguretat del talús no pot ser superior al factor de seguretat mínim 
trobat. 
 
     El mètode de les superfícies de lliscament ens dóna un factor de seguretat d’acord 
amb el teorema del límit superior, i per tant, un límit superior d’aquest coeficient. 
 
     Així doncs el mètode de les superfícies de lliscament ens donen un límit superior del 
coeficient de seguretat, sempre que el mètode utilitzat sigui correcte. Això justifica 
completament que es busqui el mínim de F. 
 
     El lliscament paral·lel per una altre superfície  del talús aporta el dubte de 
l’existència de superfícies més desfavorables. Per aquest motiu, caldrà assajar diverses 
superfícies per comprovar que el factor de seguretat trobat és el mínim. 
 
     Si no s’indica el contrari, el mètodes emprats  suposen deformació plana i es treballa 
per unitat d’ampla. 
 
     Es pot demostrar que el factor de seguretat  d'estabilitat d'un talús en unes condicions 
concretes es pot calcular de la següent forma: 
 
     F=  tg (angle de fregament intern) / tg (angle del talús)                                    (eq. n.3)  
 
     En el cas que existeixi una filtració d'aigua, on les seves línies de corrent formen un 
cert angle alfa amb la horitzontal, el factor de seguretat es redueix considerablement en 
relació amb el cas de talús sense filtració d'aigua. En concret, si el flux de l'aigua és 
paral·lel al talús, el factor de seguretat és la meitat del factor de seguretat en el cas sec. 
Aquest fet explica la poca inclinació dels talussos  naturals estables en argiles 
sobreconsolidades plàstiques en climes no àrids. 
 
     Els lliscaments en els talussos finits, en terrenys homogenis i isòtrops es produeixen 
a vegades a través de superfícies aproximadament planes (Skempton i Golder, 1948). 
També es produeixen lliscaments d'aquest tipus en roques estratificades. 
 
     Donat que existeix cohesió, el pla més desfavorable ha de passar pel peu del talús 
(veure fig. n.1)  
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    Fig. n 1 : Lliscament pla en un talús finit. 
 
     Se suposa una esquerda de tracció de profunditat coneguda, Zo. El càlcul es realitza 
en tensions totals. 
 
     Els lliscaments en dipòsits naturals d'argila homogènia solen passar a través de 
superfícies aproximadament circulars. 
 
     El mètode consisteix en establir l'equilibri de moments de totes les forces que actuen 
sobre la massa de sòl que pot entrar en ruptura respecte el centre del cercle (veure figura 
n.2). 
 

 
    Fig. n 2: Lliscament circular en terrenys cohesius. 
 
    
 

W · d = c / F  · R · α · R 
 
o sigui:        
 

F =  ( c · R2 · α ) / ( W · d )             (eq. n.4) 
 
 
     El problema de l'estabilitat d'un talús com el de la figura n.3 amb argila de cohesió 
constant, ha sigut reduït a àbacs per Taylor(1961). 
 
     Si l'angle del talús és superior a uns 60º, el cercle crític passa sempre pel peu del 
talús i queda totalment per sobre de la base del talús, tal i com es pot observar en la 
figura n.3, motiu pel qual el factor de profunditat no influeix en el resultat. Un cercle 
que passa pel peu del talús rep el nom de "cercle de peu". 
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                         a /                                                   b / 
   Fig. n 3 :Estabilitat d’un talús amb una capa dura. a / Cercle de peu. b / Cercle de punt mig. 
 
 
 
     Si l'inclinació del talús es troba entre 60º i 53º, existeixen dos cercles que donen 
pràcticament el mateix nombre d'estabilitat: Un cercle de peu que queda en part per sota 
de la base del talús, i un cercle que talla el talús ("cercle de talús") tangent a la base. Per 
aquest motiu, el valor de la profunditat tampoc influeix en el resultat. 
 
     Si l'angle del talús és inferior a 53º i el factor de profunditat és suficientment gran, el 
cercle crític és  tangent a la base i rep el nom de "cercle de punt mig", perquè el seu 
centre es troba sobre la vertical que passa pel punt mig del talús. 
 
     Si el factor de profunditat és intermig, pot ser mes desfavorable un cercle de peu, i si 
és petit un cercle de talús. 
 
     En alguns casos el lliscament a través d'un cercle de punt mig pot estar limitat per la 
existència de terreny sobre la base del talús. En aquestes circumstàncies, s'ha de buscar 
el cercle de peu mes desfavorable. 
 
     La estabilitat d'una excavació en un estrat on la seva resistència creix amb la 
profunditat, segons una llei trapezoïdal, ha estat solucionada per Hunter i Schuster. 
 
     Si el terreny té fregament intern, el  problema es complica perquè la resistència al tall 
depèn de la tensió normal. 
 
Existeixen varis mètodes per resoldre aquest problema: 
 

• Mètode de l'espiral logarítmica: El mètode consisteix en establir l'equilibri de 
moments de totes les forces que actuen sobre la massa de ruptura respecte el pol. 
Les forces de fricció, al passar pel pol, no fan moment. El cercle és un cas 
particular de l'espiral logarítmica. Si hi ha variació del valor de l’angle de 
fregament intern, s'haurà d'utilitzar una formula composta per trossos de l'espiral 
logarítmica amb el mateix pol i valors d'angles de fregament intern 
corresponents a cada part. 

 
     Hi ha un àbac per resoldre el lliscament mitjançant el mètode del fregament amb sòls 
amb fregament intern. L'àbac és el de Taylor, però aquest mètode sols és vàlid per 
talussos amb angle de fregament intern constant. 
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• El mètode de Bishop: El mètode de Bishop (1954), suposa que la superfície de 

lliscament és circular. El  mètode consisteix en dividir el bloc que llisca en 
llesques verticals. (veure fig. n.4) 

 
 
 

 
   Fig. n 4: Càlcul d’estabilitat pel mètode de Bishop. Estabilitat d’una presa plena. 
 
 
     Fent els moments de totes les forces que actuen sobre el bloc respecte el centre 
del cercle, s'obté una expressió pel coeficient de seguretat del talús: 

(eq.n.5) 
 
• El mètode simplificat de Bishop (que és el que se sol utilitzar), simplifica 

considerablement l'expressió anterior de la següent forma: 

   (eq. n.6) 
 
     Això serà cert estrictament si es compleix que l'angle de fregament és constant i 
l'angle del talús també. 
 
     Com que el coeficient de seguretat està inclòs de forma implícita a la expressió del 
factor de seguretat, s'ha de començar donant un valor a F per introduir-lo en el segon 
terme de l'equació. Generalment, amb dues iteracions es troba en factor de seguretat que 
convergeix. 
 
     La particularitat del mètode de Bishop respecte a altres mètodes de llesques, 
consisteix en projectar les forces que actuen sobre cada faixa segons la vertical. 
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     D'aquesta manera, s'eliminen les forces entre faixes, en general molt mes importants 
que les de fricció entre faixes. 
 
     Quan el cercle de lliscament penetra molt a la cementació, el mètode de Bishop no es 
aplicable. 
 
     En referència a l'aplicació pràctica del mètode, convé senyalar que, en general, el 
coeficient de seguretat varia molt més quan movem el centre del cercle 
perpendicularment a la recta que uneix aquest centre amb el centre de l'arc que quan ho 
fem segons aquesta recta. 
 

• El mètode de Morgenstern i Price s'utilitza per a superfícies de lliscament amb 
qualsevol tipus de forma. La forma de la superfície no sol tenir importància en 
terrenys homogenis i isòtrops. Bell(1969) va demostrar que quan existeix una 
capa dura a poca profunditat la forma de la superfície te relativament poca 
importància. Tot i així, quan existeix heterogeneïtat o anisotropia es freqüent 
que la superfície de lliscament sigui canalitzada pels contactes més dèbils. En 
aquest cas, cal considerar superfícies de lliscament de la forma que dicten les 
condicions particulars del terreny. 

 
     L'estabilitat dels talussos en aquests casos es pot estudiar pel mètodes següents: 
Bell(1969), Janbú(1955)... Tots els mètodes divideixen el bloc en faixes verticals. 
A diferència del mètodes anteriors, el mètode de Morgenstern i Price (1965) compleix 
les condicions d'equilibri estàtic en totes les faixes. 
 
     Sempre que existeixi una capa dèbil, és freqüent que una part important de la 
superfície de lliscament sigui canalitzada a través d'ella. Si existeix anisotropia es 
freqüent que una part important d'aquesta superfície transcorri a través d'un pla de 
mínima resistència. Si una part important de la superfície de lliscament travessa un 
material granular, es freqüent que aquesta fracció sigui rectilínia. Així mateix, quan 
existeix una capa dura a poca profunditat, es freqüent que la superfície de lliscament 
tingui un tram important en el contacte amb aquesta capa. 
 
     En tots aquests casos, o bé la superfície de lliscament és una línia trencada o bé es 
pot assimilar a ella. Tots aquest mètodes assimilen la introducció de pressions 
intersticials. 
 
     Els mètodes que hem vist fins ara són també aplicables en els talussos en roca. La 
diferència més important es que en aquests solen existir plans de debilitat que 
predeterminen les superfícies de lliscament. 
 
     Això no passa en totes les roques. Hi ha roques toves i descompostes en la que els 
lliscaments tenen totes les característiques dels sòls, i el mateix passa amb els talussos 
alts, en que el nivell de tensions produït pel pes propi es tan gran que la cohesió de la 
roca comença a perdre significació. 
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8.2 APLICACIÓ A TALUSSOS REFORÇATS 
 
 
8.2.1 Revisió dels mètodes existents  
 
 
     La majoria dels mètodes de càlcul per a l’estabilitat de talussos consisteixen  en dues 
etapes: 
 

• Etapa d’un primer dimensionament de la superfície de ruptura més critica, tenint 
en compte les ruptures internes, mixtes i externes. 

• Etapa iterativa i d’optimització: Un cop trobada la tipologia de superfície de 
ruptura més critica, es modifica sensiblement la superfície fins a trobar la més 
crítica, verificant els resultats. 

 
     Un sòl reforçat és un reforçament “in situ” mitjançant barres o malles que poden 
proporcionar les següents forces de forma passiva. L’acció del reforç en el punt 
d’intersecció amb la superfície de ruptura potencial pot estar representada a partir de 
tres components: (es requereix que hi hagi un desplaçament o moviment mínim per tal 
que es desenvolupin els esforços passius, és a dir, si no hi ha desplaçament, no actuen 
els esforços passius). 
 

• Tn: Esforç normal a la superfície de ruptura 
• Tc: Esforç tangencial a la superfície de ruptura 
• M: Moment flector. 

 
     El comportament del sòl reforçat depèn principalment de l’interacció de dos 
mecanismes: 
 

• La fricció entre sòl – reforçament : es necessari que el sòl tingui propietats de 
fricció. 

• La pressió normal sobre el reforçament:  es necessari que hi hagi rigidesa per tal 
que existeixi pressió normal. 

 
     Per a la determinació dels esforços que desenvolupen els reforços utilitzats a la 
ruptura, requereix tenir en compte quatre criteris de ruptura sobre cada un dels 
components i sobre les seves interaccions: 
 

• Interacció fregament lateral sòl – ancoratge : T ≤ qs 
• Interacció de la pressió lateral sòl – ancoratge : p ≤ pu 
• Constitució del material utilitzat: T ≤ K            
 
             On:        K  és la resistència del material de l’armadura del reforç. 
 
• Resistència del sòl. 

 
     En l’estabilitat de talussos, les barres o malles passives són generalment verticals o 
perpendiculars a la línia potencial de rotura, i els esforços més grans que es 
desenvolupen són el tallant i el moment torsor. 
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     Les barres del reforçament es poden estudiar considerant que es componen per dues 
grans zones: 
 

• La zona activa: és la part de l’element passiu on es produeixen uns esforços que 
tendeixen a treure cap a fora el reforçament. 

• La zona resistent: és la part de l’element passiu on es produeixen els esforços 
que claven el reforçament cap a dins el terreny. 

 
     Al col·locar uns reforçaments, al ser teòricament inextensibles, provoquen una 
rotació de les tensions principals i conseqüentment de les direccions principals. Es pot 
observar en la figura n. 5 una mostra de les diverses distribucions de tensions que 
consideren diferents autors. 
 
     En els mètodes basats sobre al teoria de càlcul a la ruptura, és teòricament possible 
tenir en compte la flexió i el trencament dels ancoratges. 
 
     Justament aquest aspecte no està molt desenvolupat, ja que tenen en compte la 
resistència a tracció  dels reforços de la forma següent: 
 

• Fregament lateral : q ≤ qs  essent Tn ≤ qs ·Π · D · La 
• Pressió  lateral : p ≤ pu 
• Criteri de resistència del propi ancoratge. Aquest criteri pot ser per exemple la 

formula simplificada (Anthoine, 1987): 
 

(Tn / Rn)2 + (Tc / Rc)2 + (M/Mo) –1 ≤ 0 
 
     La fricció lateral entre sòl - reforçament depèn de la dilatància del sòl, de si és 
granular o no... La compactació del sòl tendeix a incrementar la fricció sota l’efecte de 
les tensions tallant o tangencials. 
 
     La compactació produeix un increment de les tensions sobre la superfície del 
reforçament.  
 
Les tensions sobre la superfície del reforçament depèn de: 
 

• L’estat de la superfície de la faixa 
• Naturalesa dels fins 
• Contingut d’aigua 
• Grau de compactació 

 
     Pel què fa al criteri de la pressió lateral, formulada en funció de Tc i M, necessita per 
contra una hipòtesis sobre la distribució de pressions laterals al llarg de l’ancoratge 
(distribucions uniformes i oposades a un costat  i  a l’altre de la superfície de ruptura 
com es mostra a la figura n. 6, distribució tipus de Brinch – Hansen, etc.) que s’haurà de 
validar a partir de verificacions experimentals. La pressió lateral sobre els ancoratges es 
pot desenvolupar si les inclusions tenen una certa rigidesa. Principalment, la pressió 
lateral prové del clavat de l’ancoratge. 
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       Fig. n. 5 Distribució de les forces tensionals al llarg de la longitud dels reforços 
 
 
 
     Com es pot observar en la figura n. 6 , el un A correspon al punt de  moment màxim, 
mentre que el punt O correspon al punt d’esforç tallant màxim. 
 
     Segons Anthoine (1990), la contribució màxima permesa per cada un d’aquests 
criteris és de forma similar, i proposa que els ancoratges treballin únicament a tracció i 
verificant l’equilibri global de la massa de sòl per sobre de la superfície de lliscament. 
 
     El principal inconvenient dels mètodes basats sobre la teoria del càlcul a la ruptura és 
que no tenen en compte la flexió i el trencament dels ancoratges. 
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     En  els mètodes clàssics de càlcul de ruptures, la combinació de criteris de resistència 
de materials (sòl i ancoratge) i les seves interaccions, i la determinació de les relacions 
corresponents entre Tn, Tc i M, permeten desenvolupar taules d’estats elasto –plàstics 
de comportament del sistema sòl – ancoratge.  
 
 

 

 
                Fig. n 6 Distribució esquemàtica de la pressió lateral al llarg de l’ancoratge. 
 
 
     Si ens centrem en la resistència que aporten els ancoratges o bé la força que poden 
arribar a desenvolupar els diferents reforços passius, podem veure que la capacitat de 
proporcionar esforços depèn bàsicament de 4 resistències que el limiten, és a dir, els 
reforçaments o ancoratges tenen un límit ja que es poden trencar per diverses raons i per 
diversos punts. 
 
     El multicriteri corresponent es el més utilitzat després de nombrosos anys de 
dimensionament d’estabilitats de talussos en sòl reforçats  i ha estat objecte de 
verificacions experimentals. Quatre criteris corresponents als quatre modes de ruptura 
dels ancoratges són els considerats: 
 
 

1. Criteri de fregament lateral sòl – ancoratge:  
 

         La resistència del contacte entre el sòl i l’ancoratge és tant o més important que la 
resistència del propi sòl. La rotura es pot donar al llarg de la superfície de contacte entre 
l’ancoratge i el sòl, sobretot en el cas que la superfície de l’ancoratge sigui molt llisa, de 
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manera que l’angle de fregament aparent de la superfície sigui menor a l’angle de 
fregament intern del sòl. 

 
     Aquest criteri, que correspon a la ruptura per arrencament dels ancoratges, per sòls 
homogenis és: 

 
 

Tn ≤ qs ·Π · D · La                                                             (eq. n.7) 
 
 

 on:                -   qs es el fregament unitari en el contacte entre sòl i ancoratge. 
-   Π  D: és el perímetre del reforç de diàmetre (D) 
-   La: longitud activa de fregament entre el sòl i l’ancoratge, contada des 
de el punt de tall de l’ancoratge amb la superfície de lliscament fins el 
punt final de l’ancoratge ( en el cas que l’ancoratge estigui lligat en la 
capçalera del mateix). En el cas de tenir ancoratges lliures, la longitud de 
transferència serà la longitud mínima de les dues parts en què divideix la 
superfície de ruptura l’ancoratge. 
 
 
 

2. Criteri de pressió lateral sòl - ancoratge:  
 
         La pressió lateral exercida per l’ancoratge sobre el sòl està limitada a la pressió 
lateral última del sòl (Pu). Com més pressió lateral pugui resistir el sòl, més força podrà 
desenvolupar l’ancoratge. 

 
Utilitzem la formulació més senzilla i alhora la mes conservativa: 

 
 

               Tc ≤ Dc/2 ·Lo · Pu                                                                           (eq. n.8)
  
 
on :                Dc = diàmetre de l’ancoratge 
                      Lo = Longitud de transferència 
                      Pu = Pressió lateral última 
 
        També es pot considerar el cas que la longitud de plastificació del sòl sobre 
l’ancoratge es troba limitat pel valor de πLo/2, corresponent a la distància entre els dos 
punts  de moment màxim, determinats aquests a partir del comportament elàstic del sòl i 
de l’ancoratge. 
 
     Per analitzar els criteris 3 i 4, es pot fer la simplificació de considerar que l’esforç 
normal Tn no varia en la zona de flexió de tota la superfície de ruptura potencial. 
 
     Per modalitzar la resistència pròpia de l’ancoratge, s’adopta el criteri proposat per 
Anthoine (1987), criteri simple i lleugerament conservatiu. 
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(Tn / Rn)2 + (Tc / Rc)2 + (M/Mo) –1 ≤ 0                                             (eq. n.9) 
 
 
 

3. Criteri de plastificació de l’ancoratge  
 
 

       Resistència del material que forma el reforç, és a dir, la resistència de l’acer o del 
formigó que formi el reforç limita l’esforç que pot arribar a desenvolupar l’ancoratge. El 
límit d’esforç que es pot desenvolupar com a màxim com a causa de la resistència del 
material, és el producte de l’àrea del reforç pel producte de la resistència tensional del 
material. Aquest doncs, és un criteri estrictament estructural, de resistència material. 
 
 
 

3.1 Criteri de plastificació de l’ancoratge sense moment flector: 
 
 
     La plastificació de l’ancoratge es produirà al punt O d’esforç tallant màxim. Aquest 
punt correspon per raons de simetria a l’intersecció de l’ancoratge amb la superfície de 
ruptura, suposant que la longitud de l’ancoratge a un costat i a l’altre de la superfície de 
ruptura siguin iguals.  
 
     En aquest punt el moment flector és nul i el criteri de ruptura s’obté a partir del 
criteri de ruptura general de l’ancoratge: 

 
 

(Tn / Rn)2 + (Tc / Rc)2 –1 ≤ 0                                    (eq. n.10) 
  
 
      on es pren normalment: 
                                             Rc = Rn / 2  
                                             Rc és la resistència a tallant de l’ancoratge  
                                             Rn és la resistència a tracció de l’ancoratge. 
 
 

3.2 Criteri de plastificació de l’ancoratge per moment flector:  
 
 
       Aquest criteri suposa que la plastificació de l’ancoratge es produeixen en  els punts 
de moments màxims. Els dos punts estan situats a una part i a l’altre de la superfície de 
ruptura potencial, a una distància  de Lp = πLo/4 i calculada per un comportament 
elàstic del sòl i de l’ancoratge. (veure figura n.7 ) 

 
La plastificació en aquests punts on l’esforç tallant és nul correspon al criteri: 
 
 

M ≤ Mmax                                            (eq.n.11) 
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on  deduït pel criteri de resistència de l’ancoratge: 
 
 

                 Mmax  = Mo ( 1- ( Tn / Rn )2 )                                      (eq. n.12) 
 
 

Per tant, l’esforç tallant en el punt O és: 
 
 

Tco = a Mo/ lo ( 1- ( Tn / Rn )2 )                                   (eq. n.13) 
 
 

on:     a és una constant igual a  3.12 i  
          Mo : Moment de plastificació de l’ancoratge a flexió simple. 
          lo  : Longitud de transferència  de l’ancoratge. 
         Tn :  Esforç normal ( a tracció ) de l’ancoratge. 
         Rn :  Resistència de l’ancoratge a la tracció simple. 

 
 
 

 

 
 
Fig. n. 7 Esquema d’interacció sòl – ancoratge ( comportament elàstic) 
 
 
 

4. Criteri de resistència del sòl:  
 
       El reforçament com a màxim podrà desenvolupar una força igual a la resistència a 
la ruptura del sòl, és a dir, segons el criteri de rotura de Mohr Coulomb, el sòl té un 
resistència a la rotura gràcies principalment a la cohesió i a l’angle de fregament intern. 
Per tant doncs, aquest criteri correspon intrínsecament a les propietats del tipus de sòl. 
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8.2.2 Teoria del treball màxim 
 
 

     Tal i com hem vist en l’apartat 8.2.1, tenim quatre criteris de rotura possibles, i 
segons les propietats de terreny, del sòl i de la interacció entre ells el criteri crític serà 
un o altre.  
 
     Ens trobem davant d’un problema: trobar l’esforç passiu que desenvolupa 
l’ancoratge i hi ha 4 criteris com a solucions.  
 
     La solució passa per resoldre el multicriteri, és a dir, poder trobar en cada cas de 
tipus de sòl, d’ancoratge i de l’interacció entre ells quin criteri és el limitant. 
 
     En aquest cas, podem resoldre el multicriteri mitjançant la teoria del treball màxim, 
una teoria molt utilitzada per determinar els esforços dels ancoratges. 
 
     Aquest principi s’utilitza degut que estem davant d’un problema multicriteri, que 
inclou diversos paràmetres. 
 
     Tots els criteris anteriors, excepte el criteri de Mohr Coulomb, es poden expressar en 
termes de tensions normals i tangencials, fruit del mecanisme de plastificació del 
reforçament en el punt de màxim moment. 

 
Cada criteri dóna una corba en el pla Tn, Tc, corbes de diferents característiques (veure 
figura n. 8):  

 
(a) Criteri de resistència estructural o material de propi reforç proporciona una 

corba de resistència el·líptica. 
(b) Criteri de pressió normal del terreny amb plastificació de l’ancoratge dóna lloc a 

una paràbola. 
(c) Criteri de pressió normal del terreny sense plastificació de l’ancoratge dóna lloc 

a una recta. 
(d) Criteri de resistència friccional entre el sòl i l’ancoratge també dóna lloc a una 

recta com a criteri de rotura en el pla Tc, Tn.  
 
 

 
Fig. n. 8  Diagrama de criteris i construcció de la corba definitiva. 
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     L’aplicació d’aquesta teoria als ancoratges (Schlosser, 1981, 1982, 1983) consisteix 
en suposar que en la ruptura, el punt P, representació de la força dins de l’ancoratge, 
està situada sobre la frontera del domini d’estabilitat delimitada pel multicriteri de 
ruptura, és a dir, consisteix en representar en un pla Tn, Tc els 4 criteris de ruptura 
possibles (veure figura n.9). La zona delimitada per aquests criteris correspon al domini 
d’estabilitat, i per tant, tots els punts de la frontera del domini pertanyen al punt límit de 
ruptura. 

 
 
 

 
   Fig. n.9  Determinació de la força T exercida per l’ancoratge. 
 
 

     El punt P situat sobre la frontera del domini, que indica l’esforç tallant i normal 
desenvolupat per l’ancoratge, és llavors escollit de manera de maximitzar el treball T · δ  
de la força T, dins de l’ancoratge, dins del mecanisme de ruptura considerat, per 
rendiment al treball T . δ de tota la força virtual T satisfent el multicriteri dins de 
l’ancoratge dins del mateix mecanisme de ruptura. 
 
     Això consta en escollir un punt representatiu P de tal manera que la seva projecció 
sobre el vector desplaçament δ  sigui màxima, on δ és el desplaçament del punt de 
l’ancoratge sobre la superfície de ruptura potencial considerada. Per determinar la força 
T dins de l’ancoratge, només és necessari conèixer la direcció del vector δ. 

 
     Aquest procediment consisteix en escollir el punt P per tal que la normal en P a la 
frontera del domini d’estabilitat sigui paral·lela al desplaçament δ.  Sota aquesta darrera 
forma, la regla del treball màxim es pot interpretar com una regla de normalitat.  

 
     Concretament, la determinació del punt P i de les forces Tc, Tn en la ruptura s’ha fet 
considerant el desplaçament δ tangent al punt O en la superfície de ruptura potencial, fet 
que condueix a buscar el punt P sobre la frontera del domini d’estabilitat, on la tangent 
és perpendicular a la direcció δ. 

 
     Cal tenir en compte que en el mètode de càlcul en ruptura - desplaçament utilitzat pel 
reforçament de pendents inestables, la força de l’ancoratge és un paràmetre funció del 
desplaçament al llarg de la superfície de ruptura potencial. 
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     El teorema del treball màxim consisteix en considerar que a partir d’un cert moment, 
un dels criteris de resistència és assolit (per una amplitud de desplaçament δ , i el punt 
representatiu de l’esforç del seu desplaçament es troba sobre la frontera del domini 
d’estabilitat. 

 
     Aquest mètode de càlcul ha de conduir als mateixos resultats que els mètodes 
clàssics de ruptura, en la mesura que en aquest mètode s’utilitzin els mateixos criteris de 
resistència, amb el mateix multicriteri. 
 
     Per contra, aquest mètode permet introduir altres regles de càlcul de forces en els 
reforçaments, basats sobre els criteris de desplaçament o els llindars de resistència. 
Aquestes regles no són del tot vàlides quan el camp de desplaçaments davant de la 
ruptura és influenciada per la superfície de ruptura preexistent que analitza els 
desplaçaments. Aquest és, generalment, el cas d’estabilització de pendents inestables 
mitjançant reforçaments. 
 
    Per tant doncs, caldrà insertar en el programa STABL tota la formulació necessària 
pel càlcul dels esforços passius, és a dir, caldrà: 
 

1. Calcular la resistència i insertar les equacions de les corbes Tn – Tc. 
2. Procés iteratiu per resoldre el multicriteri. 
3. Sumar les components passives al càlcul del factor de seguretat. 

 
    Analitzem la formulació utilitzada, les modificacions i les noves subrutines en el 
programa STABL per a la intrusió d’elements passius com a elements de reforç per a 
l’estabilització de talussos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


