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RESUM: La regió de Trièves (Alps francesos), situada al Sud del departament de l’lsère, compta amb 
una extensió de 300km2. Tota aquesta superfície es troba actualment recoberta per una gruixuda 
capa d’argiles del Quaternari d’origen glacio-lacustre. La seva formació es remunta al període glacial 
del Würm durant el qual es va formar un llac d’obturació glacial que va provocar la sedimentació 
d’aquests materials. Posteriorment a la fonta de les glaceres, el teixit hidrogràfic del Drac ha penetrat 
de manera profunda en aquestes formacions provocant nombrosos moviments de vessant. 
L’esllavissament de Mas d’Avignonnet (40·106 m3), situat a l’extrem Nord de la regió de Trièves ha 
estat objecte de nombrosos estudis per tal de mesurar i controlar el seu moviment. Aquest 
esllavissament, es mou a una velocitat que varia entre 1cm/any a la capçalera i 13cm/any al peu. 
Recentment, s’ha dut a terme una campanya geofísica preliminar per tal d’identificar la sensibilitat 
dels paràmetres geofísics del sòl a les deformacions provocades pel moviment de vessant. A les 
argiles saturades on es produeix l’esllavissament, la resistivitat elèctrica i la velocitat de les ones P 
s’han mostrat poc afectades pel moviment. No obstant, la velocitat de les ones de tall (VS) a poca 
profunditat es revela com inversament proporcional als desplaçaments mesurats. 
Per tal de quantificar aquests resultats de camp s’han realitzat assaigs de laboratori en mostres 
intactes i en mostres afectades per l’esllavissament per tal de caracteritzar les argiles de Trièves a la 
zona del Mas d’Avignonnet i també mesurar la sensibilitat de la velocitat de les ones de tall a l’estat 
tensional i a la deformació del material. 
Un anàlisi visual previ ha confirmat que les argiles intactes presenten una estructura laminar 
clarament organitzada en capes alternativament llimoses i argiloses que es perd per efecte de les 
deformacions induïdes. 
Els assaigs de caracterització han revelat que les argiles intactes son normalment consolidades 
mentre que es detecta una certa sotaconsolidació en les argiles procedents del cos de 
l’esllavissament. Aquesta sotaconsolidació pot ser deguda a l’efecte de les deformacions induïdes pel 
moviment del mateix en els materials del cos de l’esllavissament. 
La mesura de les velocitats de les ones de tall s’ha realitzat al laboratori mitjançant bender elements 
en assaigs de consolidació isòtropa. En general, les velocitats obtingudes en el laboratori són força 
inferiors a les mesurades en els estudis de camp. 
Els valors de VS en funció de la pressió de confinament i en funció de l’índex de buits revelen  que la 
velocitat de les ones S augmenta amb la pressió de confinament i amb la deformació. A més la 
velocitat de les ones de tall és fortament dependent de l’estat tensional de la mostra en el moment 
d’efectuar les mesures i molt poc de la història tensional de la mateixa. Finalment, tot indica que són 
independents de la deformació donat que podem mesurar dues velocitats iguals per a dos índex de  
porus diferents.  
Aquests resultats suggereixen que les diferències detectades en els estudis geofísics previs poden 
ésser degudes a un estat tensional diferent entre el cos de l’esllavissament i el terreny no afectat pel 
mateix. En els estudis de camp, les velocitats mesurades al si de l’esllavissament són menors a les 
mesurades als voltants, i segons els assaigs edomètrics la pressió de consolidació és menor per a 
una profunditat semblant d’extracció, el que indica unes tensions menors al si de l’esllavissament. 
Finalment, podem concloure que la mesura de la velocitat de les ones de tall pot ésser útil en la 
delimitació dels moviments de vessant, però cal tenir en compte que aquesta es basa en les tensions 
diferencials provocades per la deformació i no en la deformació pròpiament dita, amb la qual cosa 
aquest paràmetre pot no ser útil per a la detecció de moviments antics. 


