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6. DETERMINACIÓ D’INDICADORS SEMI-QUANTITATIUS DEL 
GRAU D’ESTABILITAT DELS DESMUNTS 
 
Un dels objectius principals d’aquesta tesina és analitzar la idoneïtat del SMR com a paràmetre 
indicatiu del grau d’estabilitat que presenten els talussos analitzats, per tant, un cop determinats 
els SMR  dels desmunts, en aquest punt hem de passar a intentar quantificar d’alguna forma 
ràpida i senzilla el risc de ruptura que presenten aquests talussos en el moment actual, per així 
validar els valors dels SMR obtinguts. Per fer-ho, pensem en trobar  algun indicador  que ens 
mostri el grau inestabilitat dels talussos estudiats, fent servir les dades de camp preses en el 
decurs de la nostra campanya de reconeixement. 
 
 
6.1 NOMBRE DE TRENCADES 
 
En primer lloc, pensem que un bon indicador per caracteritzar el grau d’estabilitat que presenta 
un talús és el nombre de trencades que s’han produït. Pot semblar lògic que en disminuir 
l’estabilitat d’un talús, aquest presenti un major nombre de trencades, és a dir, que en un talús 
més inestable es donin més trencades que en un més estable. Aquest índex és fàcil d’obtenir ja 
que només cal comptar el nombre de trencades produïdes en el talús estudiat. 
 
Un fet important en començar a treballar amb aquest indicador és definir què entenem 
exactament per trencada, o el que equival a definir un volum mínim de desmunt trencat per 
considerar que s’ha produït una trencada al talús. Donat que la desaparició de sauló pot ser 
deguda a erosió de l’aigua de pluja o per despreniment, a partir de les observacions realitzades 
en el camp, considerem com a valor límit inferior  0,02 m3.  
 
Per tant, ja hem definit un primer indicador del grau d’estabilitat d’un talús, el nombre de trencades, 
que designarem en la nostra anàlisi posterior mitjançant la notació n. 
 
En raonar sobre el volum límit a partir del qual establim que s’ha produït una trencada en el 
talús, pensem que el volum de material trencat pot ser un altre indicador del grau d’estabilitat 
que presenta un talús. La pregunta que ens fem és la següent: és més inestable un talús que 
presenta moltes trencades petites o unes poques trencades de grans dimensions? A partir 
d’aquesta pregunta, comencem també a qüestionar-nos l’indicador nombre de trencades, ja que tot 
i que  a priori sí que sembla que hagi de caracteritzar  la major o menor estabilitat que 
presenten els talussos, també és evident que un talús pot pressentar un nombre elevat de 
trencades petites i no per això ser considerat perillós des del punt de vista del seu grau 
d’estabilitat, mentre que un altre talús que presenti poques trencades però d’un tamany gran sí 
que pot donar lloc a una situció més perillosa i per tant aquest talús ha de ser caracteritzat amb 
un major grau d’inestabilitat. Llavors, a partir d’aquesta simple reflexió, sembla que el volum de 
trencada serà un indicador més adequat per caracteritzar el grau d’estabilitat dels talussos que el 
nombre de trencades.  
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6.2 VOLUM DE TRENCADA   
 
Definim aquest segon indicador del grau d’estabilitat que presenta un talús: el volum total de 
trencada que anomenem Vt i l’obtenim a partir de la suma dels volums mesurats directament 
sobre el terreny amb l’ajut de la cinta mètrica de les trencades observades als desmunts objecte 
del nostre estudi. Aquests volums els expressem en m3. 
 
Cal tenir en compte que en alguns casos ha estat impossible determinar el volum directament 
al camp per la dificultat d’accés a la trencada en qüestió. Sovint, s’han obtingut al despatx a 
partir de les direccions dels plans i l’alçada del tros de talús afectat. Per això, a l’hora de 
realitzar la posterior anàlisi ens podrem trobar amb resultats diferents dels esperats a priori. De 
totes formes, aquest sembla un bon indicador de l’estabilitat d’un talús, ja que un talús més 
inestable presentarà un major volum de trencades. 
 
Per altra banda, és evident que com més nombre de trencades presenti un talús, major serà el 
volum produït, per això hem mirat si existeix una relació directa entre aquests dos paràmetres: 
nombre de trencades (n) i volum total de trencades (Vt). 
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Figura. 6.1: Relació entre el nombre de trencades i el volum de trencada 
 
En la figura anterior veiem que tot i que existeix una tendència positiva entre el nombre de 
trencades presents en un talús i el volum total caigut, aquesta relació és molt pobre. Això és 
degut a que  no és el mateix trobar-nos en un talús amb una trencada de 0,05 m3 que amb una 
de 30 m3, ja que aquesta darrera equival a un volum  600 vegades més gran que l’anterior. 
 
Per facilitar la interpretació de les relacions, passem a caracteritzar les trencades segons la seva 
dimensió, així dividim les trencades en tres categories: 
 
 -trencades petites:  volum < 0,5 m3 
 -trencades mitjanes: volum entre 0,5 i 2 m3 
 -trencades grans:  volum > 2 m3 
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Així, cal dir que de les 327 trencades observades en els talussos, 163 d’elles són petites (un 50 
%), 89 d’elles són mitjanes (un 27%), i 75 d’elles són grans (un 23 % ). 
 
Veiem ara si la relació entre el nombre de trencades i el volum total que impliquen, al separar-
les en aquests tres grups, ha millorat: 
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En les figures precedents en les que comparem el nombre de trencades produides en els 
talussos amb el volum total que impliquen classificant les trencades segons la seva mida, veiem 
clarament com la dimensió de la trencada és un paràmetre que influirà en el grau d’estabilitat 
del talús, ja que unes poques trencades grans solen produir un volum de trencada molt superior 
al de moltes trencades petites. Observem com els coeficients de correlació R^2 obtinguts són 
força més alts que el que obteníem en la figura 6.1 quan comparàvem el nombre total de 
trencades produides en els talussos amb la suma dels seus volums sense considerar el seu 
tamany. 
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Figura. 6.2: Relació entre el nombre de trencades petites  
i el volum de trencada que impliquen 

Figura. 6.3: Relació entre el nombre de trencades 
mitjanes  i el volum de trencada que impliquen 

Figura. 6.4: Relació entre el nombre de trencades grans  i 
el volum de trencada que impliquen 



6. Determinació d’indicadors semi-quantitatius del grau d’estabilitat dels desmunts                                  Pàgina 42 
________________________________________________________________________________________ 

Per tant, pensem que el volum de trencada és un bon indicador del grau d’estabilitat dels 
desmunts estudiats, millor que el nombre de trencades, que no distingia entre trencades que 
clarament tenen conseqüències molt diferents en quant al comportament més o menys estable  
dels talussos. 
 
En la Taula 6.1. dels annexes es mostren les diferents trencades observades en cada estació dels 
talussos amb el seu corresponent volum, classificades segons tamany.  
 
Pensem  que hem de definir algun indicador que consideri els dos indicadors definits fins ara, 
és a dir, el nombre de trencades i el seu volum. Per aquest motiu, es proposa el volum unitari de 
trencada.  
 
6.3 VOLUM UNITARI DE TRENCADA 
 
Acabem de proposar un tercer paràmetre com a possible indicador del grau d’estabilitat d’un 
talús, el volum unitari de trencada.  El definim com el volum característic de les trencades del talús 
i s’obté dividint el volum total material trencat entre en nombre total de trencades presents en 
el talús: Vu = Vt/n  (m3). 
 
Com s’ha dit, aquest indicador considera els dos ja definits anteriorment. Pensant una mica en 
el significat del volum unitari definit, trobem que aquest volum unitari lo que ens estima és la 
mida mitja de les trencades que es produeixen en el talús segons quin sigui el seu grau 
d’estabilitat.  
 
En qualsevol cas, ens trobem amb una indefinició, perquè a priori no sabem si és més 
desfavorable un talús amb poques trencades grans, el que equival a un volum unitari gran, o pel 
contrari un amb moltes trencades petites, és a dir, un volum unitari petit. Cal dir però que, des 
del punt de vista de la seguretat i de les actuacions d’estabilització, ens preocupa més les 
trencades de grans dimensions i per tant, quan aquest volum unitari sigui gran creiem que ha 
decoincidir amb un talús de baix grau d’estabilitat. 
 
En aquest punt pensem en què no només les dades directament relacionades amb les 
trencades, és a dir, el nombre de trencades i el volum que impliquen,  poden resultar 
indicadores de l’estabilitat d’un massís rocós, sinó que pot ser convenient introduir dades 
definitòries del talús, ja que fins ara el que hem fet es treballar amb talussos aparentment iguals, 
però en la realitat cada talús és diferent i per tant sembla lògic introduir dades específiques que 
ens caracteritzin els talussos.  
 
 
6.4 DENSITAT DE TRENCADES 

 
Com cada talús presenta unes dimensions diferents, tant pel que fa a la seva llargada com a 
l’alçada. És evident que el nombre total de trencades com el de volum caigut dependrà també 
de l’extensió dels talussos. Per això hem pensat en introduir les dimensions dels talussos.  
 
La primera dada característica de cada talús que considerem és la seva llargada. En aquest punt, 
recomençant amb el raonament fet fins ara, el primer índex que hem pensat l’obtenim tot 



6. Determinació d’indicadors semi-quantitatius del grau d’estabilitat dels desmunts                                  Pàgina 43 
________________________________________________________________________________________ 

dividint el nombre de trencades per la llargada del talús (densitat de trencades: nombre de 
trencades per metre lineal de talús: n/m). 
 
Aquest nou indicador quantifica el nombre de trencades però considerant si el talús estudiat és 
més gran o més petit en llargada, per tant sembla un millor indicador de l’estabilitat dels 
talussos que considerar només el nombre de trencades, ja que ara estem en certa forma 
normalitzant els talussos en quant a la seva distància.  
 
De totes formes, al igual que quan analitzàvem el paper de l’índex nombre de trencades,  
continuem pensant que aquest índex pot continuar resultant incomplet ja que tot i limitar 
aquest nombre de trencades per la longitud del talús continuem caracteritzant amb un mateix 
grau d’estabilitat un talús de 4 metres de llargada amb 2 trencades petites d’1 m3 cadascuna que 
un altre de 2 metres amb 1 trencada gran de 30 m3, quan aquest segon cas clarament és més 
desfavorable des del punt de vista que ens interessa, és a dir, de cara a realitzar actuacions 
d’estabilització d’aquest talús. Anem doncs a considerar el volum de trencada més que no pas 
el nombre de trencades. 
 
 
6.5.  VOLUM DE TRENCADA PER METRE LINIAL 
 
Aquest nou indicador l’obtenim de dividir el volum total de trencada per la llargada total del 
talús estudiat: volum de trencada per metre linial: Vt/m (m2) .  
 
En aquest cas és d’esperar que aquest sigui un millor indicador del grau d’estabilitat d’un talús 
ja que estem treballant amb dues dades que normalitzen les trencades. Sembla evident que un 
talús més inestable presenti més volum de trencada per unitat de longitud que un altre de més 
estable, i per tant, des del punt de vista engineril sigui necessària la realització d’unes actuacions 
més importants de cara a la seva estabilització per garantir la seguretat en obres lineals com 
carreteres i ferrocarrils.  
 
Cal tenir en compte, com ja comentàvem en considerar el volum de trencada per sí sol com 
indicador, el possible error comès en estimar alguns volums en el camp degut a la dificultat 
d’accés que presentaven les trencades en els talussos. Tot i aquest aspecte puntual, pensem que 
aquest indicador ens pot resultar útil per assolir l’objectiu establert en iniciar aquesta tesina i 
comparar-lo amb el SMR per analitzar el seu paper com caracteritzador del grau d’estabilitat 
dels talussos.  
 
De totes formes, al haver introduit una dada definitòria de la dimensió dels desmunts, com és 
la seva llargada, pensem que pot ser interessant estudiar la possible influència que tenen en el 
SMR paràmetres característics de les dimensions de les discontinuïtats com són el RQD, 
definitori de l’espaiament entre elles, i la continuïtat, definitòria de la seva longitud. Aquests 
dos paràmetres de les juntes, clarament pensem que han d’influir en el grau d’estabilitat dels 
talussos, ja que tots dos són definitoris del tipus de trencades que es produeixen en els talussos 
pel que fa a la seva mida. Per tant, en la nostra anàlisi serà interessant introduir d’alguna forma 
aquests paràmetres per obtenir millors resultats del caràcter indicador del SMR .  
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6.6 VOLUM UNITARI PER METRE LINIAL 
 
Finalment, hem buscat un indicador global. Aquest indicador és una barreja de les dades 
utilitzades fins ara per trobar els indicadors anteriors. L’obtenim dividint el volum de trencada per 
metre lineal pel nombre total de trencades presents al talús: (Vt/n) / m  (m3/m). 
 
Amb aquest nou índex quantifiquem la mida mitja de les trencades que es produeixen en els 
talussos però en comptes de considerar-lo respecte el total del talús ho fem respecte cada 
metre de llargada, d’aquesta forma estem normalitzant en certa forma els talussos ja que estem 
introduint uniformitat en la forma de produir-se les trencades. Esperem que en un talús més 
inestable obtindrem més trencades i més grans. De totes formes, tornem a la indefinició de 
quan analitzàvem el volum unitari, ja que no està clar que un talús sigui més inestable en funció 
de la mida mitja de les seves trencades si bé ens han de preocupar les trencades de grans 
dimensions des del punt de vista de les actuacions a realitzar per garantir la seguretat. 
 
Arribem per tant a un indicador interessant ja que combina tres dades relacionades directament 
amb l’estabilitat dels desmunts, però per altra banda, potser aquest fet de combinar tres 
paràmetres diferents faci que la correlació entre elles no doni un bon resultat. 
 
Per tant, aquest índex pot presentar més deficiències que considerar el volum de trencada per metre 
lineal per sí sol. Al continuar treballant amb un indicador que considera la llargada dels talussos, 
el que sí que pensem que serà interessant serà estudiar la possible influència en el SMR dels 
paràmetres característics de les juntes com són el RQD i la continuïtat. 
 
 
6.7 VOLUM DE TRENCADA PER UNITAT DE SUPERFICIE 
 
A part de considerar només la llargada del talús com a dada normalitzadora dels diferents 
talussos estudiats, també pensem en considerar l’alçada que tenen, ja que tot i que estem 
treballant amb talussos compresos en un rang d’alçades no massa ampli (de 2,5 a 15 m ), 
creiem que és una dada que pot influir considerablement en el nombre i volum de trencades 
que presenta un talús, ja que entre dos talussos que pressentin el mateix tipus de roca, el de 
més alçada sembla més inestable, ja que  un bloc d’iguals dimensions que caigui des d’una 
alçada major adquirirà una major energia potencial i per tant tindrà conseqüències més 
negatives en el peu del talús, així, caldrà d’unes actuacions estabilitzadores més potents.  
 
Obtenim aquest índex simplement de dividir el volum de trencada per metre lineal per l’alçada del 
talús: (Vt/m)/alçada  (m3/m2). En altres paraules, el volum de trencada per unitat de superfície 
del talús. Amb aquest nou paràmetre el que estem fent és normalitzar totalment els talussos pel 
que fa a les seves dimensions, és a dir, tant en llargada com en alçada. Si analitzem el seu 
significat ens trobem amb que en una sèrie de talussos de dimensions completament 
homogènies, els més inestables han de donar lloc a major volum de trencades . Aquest 
raonament sembla satisfactori.    
 
Com dèiem en definir l’indicador anterior (volum unitari per metre lineal), el fet de combinar tants 
paràmetres de caràcter diferent pot disturbar els resultats esperats a priori d’aquest indicador.  
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Al ser un indicador que considera les dues dues dimensions dels talussos, és a dir, llargada i 
alçada, també pensem que serà interessant la influència del RQD i de la continuïtat de les 
juntes, ja que per exemple, una família de discontinuïtats verticals de 3 metres de continuïtat no 
tindrà les mateixes conseqüències en un talús de 3 metres d’alçada (en el que per tant les juntes 
ocupen tota la seva alçada), que en un altre de 12 metres d’alçada (en el que n’ocupen una 
quarta part de l’alçada total del talús); ja que les dimensions dels  blocs que poden produir  
aquestes discontinuïtats, en el primer cas podran ser globalment molt grans respecte el talús, 
mentre que en el segon cas seran petits respecte el talús. 
 
 
6.8 VOLUM UNITARI PER UNITAT DE SUPERFICIE  
 
A partir de l’índex anterior, i fent el mateix raonament que fèiem al definir el volum unitari per 
metre lineal, definim en aquest moment un últim indicador: volum unitari per unitat de superfície: 
((Vt/n) / m) /alçada.  (m3/m2). L’obtenim dividint el volum global de trencada per la superfície 
talús pel nombre de trencades.  
 
Aquest índex combina dades totalment homogènies dels dos elements analitzats, és a dir, el 
propi talús i les trencades presents en ell. Aquesta normalització de dades fa esperar que aquest 
indicador sigui prou correcte pel nostre  objectiu i que ens doni una bona estimació de 
l’estabilitat dels massissos rocosos.  
 
El seu significat indica la mida mitja de les trencades que ens trobem en un conjunt de talussos 
de dimensions similars. Per tant, estem amb el mateix problema que sempre que parlàvem al 
considerar el volum unitari, ja fos per sí sol o per metre lineal, com  a possible indicador, ja que 
continuem sense tenir clar si és més desfavorable un talús quan les seves trencades són més 
grans o quan es produeixen en major nombre. Tot i això, de cara a realitzar actuacions per 
garantir la seguretat dels talussos, sí que és evident que serà més problemàtic un talús amb 
trencades de majors dimensions i per tant des del nostre punt de vista sí que serà més inestable. 
 
El rang de valors d’aquest índex va d’un mínim de 0,000722 a un màxim de 0,05665, això ens 
porta a haver de necessitar de massa decimals per caracteritzar-lo. Aquesta sensibilitat és un 
avantatge de cara al nostre anàlisi, ja que petites variacions en les mesures poden portar a grans 
variacions en la seva estimació.  
 
En aquest índex al combinar quatre dades de camp la interacció entre elles encara pot resultar 
més impredicible del  que ja comentàvem quan combinàvem tres dades de camp, i tot i esperar 
uns resultats a priori satisfactoris pot ser que obtinguem unes correlacions no tant bones. 
 
Caldrà també analitzar amb detall la influència dels paràmetres relatius a les juntes com ja hem 
comentat previament al definir els indicadors anteriors. 
 
A la Taula 6.2. dels annexes podem veure els valors d’aquests vuit indicadors pels diferents 
talussos estudiats. 
 
Un cop definits aquests indicadors del grau d’estabilitat actual d’un massís rocós, ara passem a 
analitzar fins a quin punts ens permeten avaluar el funcionament del SMR.  D’aquesta manera 
podrem raonar sobre el grau d’idoneïtat del SMR i sobre la conveniència d’utilitzar un o altre 



6. Determinació d’indicadors semi-quantitatius del grau d’estabilitat dels desmunts                                  Pàgina 46 
________________________________________________________________________________________ 

dels indicadors definits en aquest capítol. També serà important analitzar la influència dels 
indicadors ja comentats relatius a les famílies de discontinuïtats presents en els talussos com 
són el RQD i la continuïtat, sobretot pel que fa als indicadors que consideren alguna dada de 
les dimensions dels talussos. 
 
 
   
  


