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2. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 
 
L’estabilitat dels desmunts és un dels condicionants principals que s’han de considerar en 
qualsevol tipus d’obra civil que modifiqui les condicions inicials existents al terreny, per 
això, l’anàlisi de l’estabilitat dels massissos rocosos fracturats és imprescindible en tractar 
obres lineals com carreteres i ferrocarrils. El comportament d’aquests massissos no només 
depèn de les propietats geotècniques resistents del material rocós, sinó que ve molt 
influenciat per la presència de discontinuïtats, tant pel que es refereix a la seva orientació, 
com a altres característiques com són la persistència, espaiat i presència de rebliment.    
 
En aquesta tesina estudiem l’estabilitat de massissos rocosos mitjançant mètodes senzills 
per conèixer l’estabilitat de talussos. El nostre estudi fa servir dos tipus de mètodes: 
 

1. Anàlisi cinemàtica: basat en l’orientació dels plans de les famílies de 
discontinuïtats respecte a l’orientació del talús. 

 
2. Classificacions geomecàniques: Anàlisi mitjançant índexs obtinguts de 
característiques del talús i de les seves discontinuïtats. Dins d’aquest grup 
utilitzarem el SMR de Romana (1985), basat en paràmetres relacionats amb la 
qualitat del talús i la disposició de les juntes. 

  
 
2.1.1. ANÀLISI CINEMÀTICA 

 
L’anàlisi cinemàtica considera el moviment dels cossos sense fer referència a les forces que 
el provoquen, basant-se principalment en l’orientació dels plans de discontinuïtat en relació 
a l’orientació del front del talús. Per tant, en aquesta anàlisi no es tenen en compte les 
pròpies característiques del material (com la seva resistència) i només es considera un 
paràmetre semi-quantitatiu  de les juntes: l’angle de fregament.  
 
Estudiant la relació entre el pla que defineix el front del talús excavat i les orientacions de 
les principals famílies de discontinuïtats del massís rocós, ens podem trobar amb 4 tipus 
bàsics de trencades que són els següents: 
 

• Trencada plana: es produeix quan una junta continua i sensiblement paral·lela al 
front del talús cabussa cap a ell. Aquest tipus de trencada pot passar en qualsevol 
tipus de massís rocós i el resultat és un lliscament traslacional que pot ser de 
qualsevol mida depenent de la continuïtat de la junta implicada en la ruptura. 

 Figura 2.1.:  Esquema d’una trencada plana
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• Trencada en falca: es produeix quan dues famílies de discontinuïtats tallen de forma 
obliqua al talús i la seva línia d’intersecció cabussa en direcció al talús, d’aquesta 
forma, la massa rocosa entre les dues discontinuïtats es desplaça segons aquesta 
línia d’intersecció. Aquest tipus de trencada sòl produir-se més freqüentment que la 
trencada plana però amb dimensions més reduïdes. 

 
 

 
 

 
• Trencada per bolcada: es produeix segons una família de juntes d’una notable 

continuïtat que cabussa cap a l’interior del talús amb un cabussament elevat (de 60 a 
80 graus), i que té una orientació quasi paral·lela al front del talús. Aquest tipus de 
trencada produeix una rotació de la massa a través de les juntes que solen estar 
bastant meteoritzades. Es desenvolupen de forma lenta i molt freqüentment 
produeixen la caiguda de blocs en la part superficial del talús. 

 
• Trencada circular: es produeix segons un pla de discontinuïtat de forma circular o 

el·lipsoidal, o per un pla que es desenvolupa per diverses discontinuïtats.  
Normalment es produeix una rotació segons un eix situat per sobre de la superfície 
de ruptura. Normalment, aquest tipus de ruptura té lloc en massissos molt 
diaclasats o en roca molt tova o molt meteoritzada. 

 
Aquesta anàlisi cinemàtica és molt empleada en l’estudi de l’estabilitat de talussos ja que és 
un model senzill de realitzar i de fàcil i ràpida interpretació. Però s’ha de tenir en compte 
que l’anàlisi es fonamenta en simplificacions tant de la geometria com de la resistència de 
les juntes i que la qualitat dels resultats obtinguts dependrà molt de la representativitat de 
les dades utilitzades, i per tant de la qualitat de les mesures que hem fet al nostre treball de 
camp. 
  
En aquesta tesina només analitzarem les trencades de tipus plana i en falca. 
 
 
Per analitzar si en un massís rocós es produiran trencades d’aquests tipus, Markland (amb 
Hoek i Bray, 1977) va desenvolupar un test de fàcil aplicació que es basa en les següents 
condicions: 
 

• Condició 1:   ϕt > ϕp > φ . Aquesta condició estableix que l’angle de cabussament 
del talús (ϕt) ha de ser superior al de la discontinuïtat (ϕp) i a la vegada els dos 
seran superiors a l’angle de fricció de la junta. 

 
 

Figura 2.2.:  Esquema d’una trencada en falca
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• Condició 2: el pla de discontinuïtat i el pla del talús han de ser aproximadament 
paral·lels. Empíricament es considera una diferencia màxima de ±20° (Hoek i Bray, 
1977), però nosaltres per realitzar el nostre estudi hem ampliat aquesta diferencia a 
±30° seguint les recomanacions de Goodman (1980). 

 
Segons el test de Markland, quan una familia de discontinuïtats compleix aquestes dues 
condicions respecte el pla que defineix el front del talús, és possible la trencada plana. 
 
Per considerar la trencada en falca, es pot aplicar aquest mateix test però considerant la 
inclinació de línia d’intersecció (ϕi) dels dos plans de discontinuïtat. Per tant, la condició 1 
es tradueix en: 
 

ϕt > ϕi > φ . 
 
Es tracta també d’una important simplificació perquè, a més, l’anàlisi no considera el 
confinament que es dona a les falques molt tancades.  
 
 
Hocking va fer un refinament del test de Markland per definir el tipus de ruptura més 
probable (plana o en falca) quan al aplicar en un talús el test de Markland fossin possibles 
els dos tipus de trencada. Segons el test de Hocking, la ruptura més probable es produirà a 
favor de la línia de cabussament o d’intersecció més propera a la línia d’inclinació del talús. 
Per tant: 
 
 

• Cas 1: si la direcció de la recta d’intersecció dels dos plans que defineixen les 
famílies de discontinuïtats  està entre la direcció del talús i la d’un dels dos plans, en 
aquest cas és més possible la trencada en falca al llarg de la intersecció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.3.:  Esquema d’una trencada en falca segons el Test de Hocking 
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• Cas 2: si la direcció d’un dels dos plans de discontinuïtats està entre la direcció de la 
intersecció d’ells i la del talús, en aquest cas és més possible la trencada plana al llarg 
d’aquest pla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1.2.CLASSIFICACIONS GEOMECÀNIQUES 
 
Aquestes classificacions avaluen la competència del massís rocós a partir de dades preses 
d’observacions directes al camp i d’assaigs senzills. Són índexos de qualitat relacionats amb 
els paràmetres geomecànics del massís i les seves caracteristiques en front al sosteniment de 
túnels i talussos i l’excavabilitat de les roques, entre altres.  
 
Per l’aplicació d’aquestes classificacions és necessària la realització prèvia d’una campanya 
de reconeixement en el camp. Les classes de massissos rocosos obtinguts es refereixen a les 
condicions prèvies a l’excavació, i és important indicar si s’han aplicat correccions per 
l’orientació de discontinuitats i també destacar la presència d’estructures o zones 
geològiques singulars com falles o plecs. 
 
La principal ventatge és que proporcionen una estimació inicial dels paràmetres mecànics 
del massís de forma ràpida i senzilla. No obstant, s’ha de considerar l’excesiva simplificació 
realitzada quan treballem amb massissos rocosos tous, tectonitzats i molt alterats, pels que 
generalment sobrevaloren les propietats mecàniques i resistents sense considerar aspectes 
importants com la deformabilitat. 
 
Existeixen diverses classificacions  també lligades a l’evolució en el temps dels sistemes de 
pensament en la mecànica de roques. Amb el temps i l’experiència es va veure com les 
propietats geomecàniques del massís estan fortament influenciades per les propietats de les 
discontinuïtats que conté, i no només per la resistència de la roca matriu.  
 
Les classificacions geomecàniques més utilitzades en l’actualitat són la RMR i la Q. La 
primera s’utilitza tant en la caracterització de massissos rocosos com en l’evaluació de les 

Figura 2.4:  Esquema d’una trencada plana segons el Test de Hocking 
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seves propietats per la seva aplicació en túnels. La classificació Q s’emplea practicament de 
forma exclusiva per a túnels. Nosaltres en aquesta tesina caracteritzarem els talussos 
estudiats mitjançant el SMR de Romana. 
 
Per  obtenir el SMR, primer hem de calcular el RMR de Beniawski. El RMR és una 
classificació que va ser desenvolupada per Beniawski el 1973, i més tard actualitzada el 1979 
i 1989. Constitueix un sistema de classificació de massissos rocosos que relaciona al mateix 
cop índexos de qualitat amb paràmetres geotècnics del massís i d’excavació i sosteniment 
en el cas de túnels. Aquesta classificació té en compte: 
 
 -resistència uniaxial de la matriu rocosa 
 -grau de fracturació en termes del RQD 
 -espaiament de les discontinuitats 
 -condicions de les discontinuitats 
 -condicions hidrogeològiques 
 orientació de les discontinuitats respecte a l’excavació 
 
 
En la pràctica, per aplicar aquesta classificació es divideix el massís rocós en trams de 
característiques geològiques més o menys uniformes d’acord amb les observacions 
realitzades al camp. Així, s’obté un valor numèric del RMR com la suma de 5 valors 
obtinguts de la valoració de 5 paràmetres: 
 

RMR = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 
 
  (1): Resistència a compressió simple de la matriu rocosa 
  (2): RQD: expressa el grau de fracturació del massís rocós. Normalment 
s’obté a partir dels testimonis de sondeigs i ve donat pel percentatge de fragments més 
llargs de 10 cm del testimoni. Nosaltres l’hem obtingut al camp a partir de l’expressió    
RQD = 115 - 3,3·JV , on Jv és el nombre de juntes per m3. 
  (3): Espaiat de les discontinuïtats. 
  (4): Estat de les discontinuïtats. 
  (5): Flux d’aigua a través de les discontinuïtats. 
 
 
Per avaluar al camp aquests paràmetres s’utilitza la taula de la classificació del RMR 2.1. que 
s’adjunta al annex. 
 
 
El rang del RMR va de 0 a 100, augmentant la qualitat de la roca conforme va augmentant 
aquest valor, així, es distingeixen 5 classes de talussos: 
 

• CLASSE I:  81 ≤ RMR ≤ 100. Qualitat molt bona. Dues famílies de discontinuitats 
principals 

• CLASSE II:     61 ≤ RMR ≤ 80.  Qualitat bona. Vàries famílies de discontinuitats 
alterades 

• CLASSE III:    41 ≤ RMR ≤ 60.  Qualitat mitja. Grau de fracturació elevat. Grau 
de meteorització  III. 

• CLASSE IV:   21 ≤ RMR ≤ 40. Qualitat dolenta. Massís molt alterat. 
• CLASSE V:  RMR ≤ 20.  Qualitat molt dolenta. Massís molt alterat. 
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El SMR va ser la primera classificació directament dissenyada per avaluar l’estabilitat de 
talussos en massissos fracturats.  Va ser proposada per Romana (1985) i s’obté a partir del 
valor obtingut del RMR per mitjà d’uns factors correctors en funció de l’orientació de les 
discontinuïtats i d’un quart factor en funció del mètode d’excavació. L’expressió del SMR 
és la següent: 
 

SMR = RMR – (F1 · F2  · F3  ) + F4 
 On: 

Factors d’ajust de les juntes:  
F1 : depèn del paral·lisme entre la direcció de cabussament de les 
juntes i la del front del talús.  
F2 : depèn del cabussament de la junta en la trencada plana. 
F3 : depèn de la relació entre els cabussaments de la junta i del talús. 

Factor d’ajust segons el mètode d’excavació: 
 F4 : ha estat establert empíricament 

 
La valoració detallada d’aquests factors es troba a la taula 2.2. de l’annex. 
 
 
El rang del SMR també va de 0 a 100, obtenint 5 classes d’estabilitat (Romana, 1985):  
 

• CLASSE I:   81 ≤ SMR ≤ 100. Talús totalment estable, cap trencada. 
• CLASSE II:  61 ≤ SMR ≤ 80.   Talús estable, algunes trencades per falques. 
• CLASSE III: 41 ≤ SMR ≤ 60. Talús parcialment estable, trencades planes en 

algunes juntes i/o grans trencades per falques. 
• CLASSE IV: 21 ≤ SMR ≤ 40.Talús inestable, trencades planes per moltes juntes 

i/o trencades per falques. 
• CLASSE V: 1 ≤ SMR ≤ 20.       Talús totalment inestable, grans trencades per 

plans continus o trencades en massa tipus sòl. 
 
La classificació SMR no té instruccions específiques per les trencades en falca. El que es fa 
és obtenir el SMR de cada una de les famílies de discontinuïtats que defineixen la falca i 
després adoptar per al talús el valor menor d’aquests dos SMR obtinguts. Una segona opció 
és aplicar el SMR considerant la direcció i el cabussament de la recta d’intersecció de les 
dues famílies de juntes. A l’hora de realitzar l’anàlisi de dades ja veurem quina de les dues 
opcions ens dona millors resultats. 
 
 
2.2.PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA I OBJECTIUS DE LA TESINA 
 
El principal objectiu del nostre estudi és realitzar una avaluació de la idoneïtat del SMR 
com a índex que expressa el grau d’estabilitat i per tant del risc de trencada dels talussos. 
Hem fet una aplicació pràctica fent servir dades de desmunts en roques granítiques 
alterades (sauló) de la carretera de Lloret de Mar a Tossa. 
 
Per portar a terme aquesta valoració, en primer lloc utilitzarem el SMR, ja que és un índex 
definit per indicar el grau d’estabilitat d’un massís rocós. 
 
Però en la realitat, existeix poca experiència en la seva aplicació i per tant en la forma 
d’interpretació dels seus valors. Alguns estudis a destacar són els següents: 
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• Collado i Gili  (1988): van realitzar un estudi dels desmunts existents a la 
carretera N-240 a Tarragona, en el tram Coll de la Teixeta-Coll Negre. Van 
estudiar un total de 44 talussos que presentaven les següents 
característiques:  eren recents (d’un a dos anys), d’alçades variables (fins a 42 
m) i de diferents litologies (gresos, quarsites, pòrfirs, pissarres).  Les figures    
mostren els resultats obtinguts entre el comportament observat i l’estimat a 
partir del SMR. Collado i Gili van concloure que la correlació existent era 
acceptable, amb un comportament real més estable que el predit, fet que 
podria ser degut a la curta edat dels talussos estudiats. 

 

 
 

Figura 2.5: Comportament observat  versus  el valor obtingut del SMR  (Collado i Gili, 1998) 
 

                  
Figura 2.6: Histograma dels casos per cada clase (Collado i Gili, 1998) 

 
 

• Romana i Izquierdo (1988): van aplicar el SMR per analitzar l’estabilitat 
dels talussos del port de Cartagena. Els resultats obtinguts mostren que en 
general el comportament observat era millor que l’estimat mitjançant el 
SMR. 
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• Arias (2001): va aplicar el SMR per caracteritzar un conjunt de 38 talussos 
inestables existents en la carretera de Porrera a Venta de Pubill TP-7402. 
Inicialment volia comparar-lo amb el Matterock, però degut al grau de 
dificultat existent per caracteritzar aquest índex, va optar per comparar-lo 
amb el  RMS. Va obtenir amb tots dos mètodes uns resultats semblants.  

 
 
Per fer l’anàlisi hem de trobar uns indicadors que expressin de manera clara el grau 
d’estabilitat d’un desmunt, cosa que no és evident. Nosaltres hem partit de les dades 
descriptives de cada talús i de les trencades que presenta, ja que tant el nombre de 
trencades com el volum que tenen semblen, a priori, paràmetres identificadors del grau 
d’estabilitat d’una excavació. 
 
 Un cop definits aquests indicadors, analitzarem quin d’ells és el més adequat per 
caracteritzar el grau d’estabilitat d’un talús, per més tard estudiar la possible relació existent 
entre ells i el SMR de Romana, ja que tot i que els trobem a partir de criteris diferents (el 
SMR més estructural mentre que els altres índexs a partir de paràmetres totalment 
descriptius), tots dos serveixen per quantificar la perillositat del massís rocós i per tant cal 
esperar que existeixi una relació directe entre ambdós.  
 
Així, si efectivament es verifica que existeix aquesta relació entre algun dels indicadors 
determinats i el SMR, podrem determinar la idoneïtat de la utilització del SMR com a 
indicador del grau d’estabilitat d’un talús. 
 
Si pel contrari, la relació no és tan evident, haurem de qüestionar-nos la idoneïtat d’utilitzar 
per sí sol el SMR com a indicador del grau d’estabilitat d’un desmunt, i haurem d’estudiar 
quins altres paràmetres poden influir en aquests resultats. 
 


