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A.1

ANÀLISI DʼESTABILITAT EN BASE A LA REPRESENTACIÓ
ESTEREOGRÀFICA

En el cas dʼun talús en roca, hom es pot trobar davant tres casos
dʼinestabilitat :
Trencaments planars
Trencaments en falca
Trencaments per bolcament
Perquè aquests problemes siguin reals es tenen que reunir certes
condicions per cadascun dʼells.
A.1.1 Trencaments planars
Els possibles trencaments planars es poden distingir en els diferents
estereogrames i per que una família pugui ésser un pla preferencial de
trencament planar, té que reunir certes condicions que sʼexposen seguidament:

1- El talús i els plans de la família han de tenir unes direccions de plans
similars i verificar la formula següent:
On:

αj = αt ± 30º.

αj =

direcció de la línia de màxima pendent de la junta.

αt =

direcció de la línia de màxima pendent del talús.

2- El pla és menys inclinat que el talús, i dins de la lúnula dʼinestabilitat.
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A.1.2 Trencaments en falca
Es produiran a partir de lʼexistència de dos plans amb una línia
dʼintersecció a dins de la lúnula dʼinestabilitat del talús. Si aquesta línia
dʼintersecció es troba més a prop de la màxima pendent del talús que qualsevol
altre línia de màxima pendent dels plans que composa la falca, es produirà el
trencament en falca si no es produirà un trencament planar segons el pla amb
la línia de màxima pendent més propera a la del talús.

A.10.3Trencaments per bolcaments
Segons GOODMAN-BRAY(1977) per que la presència de trencaments
per bolcaments sigui verificada sʼhan de reunir dues condicions:
* α + δ > Π / 2 + Φj
On :

α = angle del talús
δ = inclinació de la família
Φj = Angle pic de fregament intern de la junta

* Els pols dels plans, segons els quals es produeixen els trencaments,
estan en una zona delimitada per una obertura de +30, -30º de la màxima
pendent de la ciclogràfica del talús en qüestió com mostra la figura següent:
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