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12. CONCLUSIONS 
 
L’objectiu principal  al començar aquesta tesina era analitzar la idoneïtat d’utilitzar el SMR 
definit per Romana com a paràmetre indicador del grau d’estabilitat d’un talús. 
 
Per dur a terme aquest objectiu, hem partit d’una intensa campanya de recollida de dades 
sobre el terreny. A partir d’aquestes dades, hem definit una sèrie d’indicadors semi-
quantitatius del grau d’estabilitat dels talussos analitzats per poder-los comparar amb el seu 
SMR i així treure les pertinents conclusions. 
 
Un fet també a tenir en compte, és que dels diferents indicadors definits, els que 
caracteritzen les trencades considerant el seu nombre i no pas el seu volum, després 
d’establir les corresponents comparacions, hem vist que no són gens bons de cara a la 
correcta caracterització del grau d’estabilitat dels talussos. Això s’explica perquè des del  
punt de vista de garantir la correcta funcionalitat dels desmunts, realitzant les corresponents 
mesures correctores de les trencades que es tendeixen a produir, no ens interessa saber 
quantes trencades es produeixen sinó de quina mida (volum) són, ja que pot ser que en un 
talús es donin moltes trencades però d’unes dimensions reduïdes i per tant que no siguin 
perilloses. Així, en el decurs de la nostra anàlisi hem descartat aquests indicadors. 
 
Dels diferents SMR definits per caracteritzar el grau d’estabilitat dels talussos granítics 
estudiats, després de realitzar les corresponents comparacions amb els indicadors definits, 
hem vist que el més representatiu és el SMRg2, que promitja les estacions en les que dividim 
els talussos segons les distàncies que tenen, i considera per caracteritzar les estacions el 
SMR2 ,obtingut com el promig dels dos mínims dels corresponents a les famílies principals 
de discontinuïtats obtingudes de la repressentació prèvia de la totalitat de plans i l’obtenció 
dels diagrames de densitat.  El  SMRg1 és massa pessimista en la valoració del grau 
d’estabilitat real dels talussos, en ser definit només considerant la família de discontinuïtats 
més desfavorable, mentre que passar a considerar el promig dels tres SMR mínims i definir 
així uns SMR3  per les estacions, hem vist que tampoc era una situació real ja que dotava als 
talussos d’una estabilitat superior a la real.   
 
Dels 34 talussos analitzats, segons els rangs establerts per Romana hem obtingut: 
 
 10 talussos totalment inestables (clase V:  entre 0 i 20) 
 18 talussos inestables (clase IV:  entre 21 i 40) 
 6 talussos parcialment estables (clase III: entre 41 i 60) 
 
amb un valor mig del SMR de 28.  En aquests talussos, hem pres dades d’un total de 327 
trencades, dividides en 129 planes i 198 falques.  
 
Pel que fa als altres SMR definits, de bon principi ja hem vist que el SMRbàsic no era gens 
apropiat per caracteritzar els talussos, ja que en cap cas hem obtingut unes comparacions 
que ens deixessin entreveure algun tipus de relació amb cap dels indicadors. Així, al passar 
a considerar la influència del paràmetre RQD, hem descartat aquest SMRbàsic. Aquesta 
baixa representativitat del grau d’estabilitat dels talussos per part del SMR bàsic, era 
d’esperar a priori, degut a la seva definició quan en els talussos es produïen trencades en 
falca, ja que considerava el SMR corresponent al pla de discontinuïtat més desfavorable, 
quan el que realment condiciona la trencada és la línia d’intersecció dels dos plans que 
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produeixen la trencada, com considera el SMR definit com SMRglobal. Hem analitzat 
després  aquest SMRbàsic considerant només les trencades planes, lo que ha implicat una 
reducció del nombre de trencades a 129, equivalent a un 39% de les totals. Tampoc hem 
obtingut unes relacions bones segurament degut a que el nombre de trencades en falca 
produïdes en aquests talussos és molt elevat (més de la meitat), i per tant al intentar 
caracteritzar el grau d’estabilitat dels talussos considerant només les trencades planes hem 
fet una simplificació massa grollera. 
 
Ens hem trobat amb que el SMR,  utilitzat com a  indicador del grau d’estabilitat dels 
desmunts en terrenys granítics, només  és vàlid per donar una primera idea de l’estabilitat 
que presenten aquests talussos,  ja que es veu influenciat de forma important per 
paràmetres característics de l’estat de les discontinuïtats que presenten, com són el RQD 
(característic de l’espaiat entre les discontinuïtats), i la continuïtat (característica de la 
longitud de les juntes).  
 
Així, obtenim una millor caracterització del grau d’estabilitat que presenten aquests talussos 
analitzant els valors que prenen el SMR/RQD i el SMR/continuïtat. 
 
Per tant, quan les discontinuïtats estiguin molt espaiades entre sí, fet que implica un RQD 
alt i per tant una roca de bona qualitat, les trencades que es produiran seran de gran volum. 
I pel que fa a la continuïtat, unes juntes molt contínues tendiran a produir unes trencades 
de majors dimensions que unes poc contínues. Així, veiem que aquests dos paràmetres 
relatius a les juntes  incideixen més en el grau de perillositat dels talussos granítics estudiats 
que no pas la pròpia qualitat del massís rocós, i per tant s’han  d’analitzar tots dos amb una 
major importància que no pas la que els dona la pròpia definició del SMR alhora d’estudiar 
si els talussos amb els que ens trobem són més o menys conflictius.    
 
Per tal d’intentar millorar la qualitat de les relacions establertes entre els SMR i els 
indicadors obtinguts de les dades de camp, hem passat a considerar només  les trencades 
produïdes per discontinuïtats pertanyents a les famílies principals de discontinuïtats, per 
així comparar  poblacions de dades més homogènies (al ser obtingudes totes dues després 
de l’aplicació del Test de Hocking). En aquest moment, hem menyspreat un 30% de les 
trencades, i hem obtingut uns resultats que han millorat una mica els anteriors. De totes 
formes, veiem que aquest 30% de les trencades és un nombre força elevat i llavors aquestes 
trencades produïdes per discontinuïtats que apareixen en els talussos de forma poc 
important poden influenciar de forma important en el seu comportament. Per  tant, 
pensem que ens treballs posteriors podria ser interessant considerar la totalitat de les 
trencades i intentar obtenir un SMR representatiu dels talussos a partir de la consideració 
de la totalitat de les discontinuïtats, sense la simplificació en famílies principals, pot ser a 
partir de realitzar el promig de la totalitat dels SMR calculats per totes les juntes observades 
en els talussos, o al menys el promig d’un nombre elevat d’aquests SMR més baixos.  
 
És important tenir clar que tot l’estudi realitzat és característic de l’estat recent dels talussos 
analitzats, ja que estem mesurant dades de trencades que segurament s’han produït en un 
interval de temps pertanyent a pot ser els darrers 10 anys. Aquest fet és encara més notable 
al tractar-se de talussos en sauló, ja que les discontinuïtats estan molt més afectades pels 
factors climatològics que intervenen en l’erosió d’aquestes juntes i per tant, dificulten la 
qualitat de les mesures realitzades. En estudis posteriors també seria interessant intentar 
estudiar d’alguna forma l’estat dels talussos des d’un període de temps més antic. 
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També cal remarcar la dificultat amb la que ens hem trobat per tal de trobar uns índexos 
correctes per tal de validar els resultats obtinguts, ja que en tot el nostre estudi hem validat 
el SMR establint les respectives comparacions amb una sèrie d’indicadors definits a partir 
de dades temporals, com són volums de trencades, nombre de trencades, etc. És  a dir, 
aquests índexos prenen valors diferents depenent de quan els mesurem, ja que el talús 
evoluciona amb el temps i per tant no obtindrem els mateixos resultats si fem l’estudi quan 
els talussos estan recent excavats, que si ha passat 1 any, o si han passat 5 anys, etc; ja que 
en el decurs del temps es van produint noves trencades. Així, també seria interessant en 
estudis posteriors intentar trobar algun indicador  capaç de validar el grau de perillositat 
dels talussos en estudi a partir de dades invariables en el temps, i així que permetés validar 
el SMR d’una forma més global i no només considerant l’estat actual dels desmunts.  
 
Cal dir que tota l’anàlisi realitzada es basa en dades preses directament del camp, i per tant, 
els resultats obtinguts es basen en gran part en la qualitat de la campanya de recollida de 
dades realitzada  i en l’experiència del geòleg, i per això també és molt important que 
aquesta campanya hagi estat realitzada en tot moment per la mateixa persona per no 
introduir errors per diferència de criteris. 
 
Pel que fa a la campanya de recollida de dades sobre el terreny realitzada, s’ha de dir que ha 
estat força dura, ja que ha estat necessari un gran volum de dades d’un total de 34 talussos 
dividits molts d’ells en diferents zones, sumant en total 70 zones estudiades. Com ja hem 
comentat al descriure la metodologia utilitzada al prendre les dades, de cada zona hem 
mesurat un mínim de 25 plànols de discontinuïtats, per poder garantir en el nostre estudi 
una certa representativitat, això  fa que hàgim hagut de prendre mesures de més de 3800 
plànols. Per calcular els diferents indicadors del grau d’estabilitat dels talussos, hem mesurat 
un total de 327 trencades.  Per dur a terme aquesta feina van ser necessàries 13 jornades de 
sortides al camp. 
 
Comparant els resultats obtinguts en el nostre estudi en massissos rocosos granítics, amb 
els que va obtenir Arias (2001) en el seu estudi en terrenys pissarrosos, obtenim que el tipus  
de terreny analitzat influeix de forma notable en la qualitat del SMR com a quantificador 
del grau d’estabilitat dels talussos, ja que les mateixes comparacions realitzades entre el 
SMR i els índexs qualitatius característics de les trencades ens han donat lloc a relacions 
d’una qualitat força inferior, molt influïdes pels paràmetres ja comentats relatius a les 
juntes. Aquesta notable influència del tipus de terreny, segurament és deguda a que en 
terrenys pissarrosos com els que va analitzar Arias, les trencades es produeixen més netes  i 
per tant estan millor definides, així, és més senzill prendre unes dades més reals sobre les 
trencades. En canvi, en   terrenys granítics com en els que hem realitzat el nostre estudi, és 
més complicat distingir en els desmunts entre trencades i erosió del sauló, així, les dades 
preses estan condicionades per un major volum d’errors ja que el límit del que realment és 
trencada està molt més indefinit i a més, són dades característiques d’una situació més 
recent. 
 
 


