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7 – Un cas real, el túnel de Bracons. 
 

Un cop arribats a aquest punt, l’única cosa que ens queda pendent és l’aplicació del 
model constitutiu sota un cas pràctic ja estudiat prèviament.  Amb aquesta finalitat, el 
cas real a modelitzar és una secció del túnel de Bracons. 
 
El Túnel de Bracons forma part del projecte Nova Carretera Vic - Olot, tram Torelló - 
Túnel de Bracons - La Vall d’en Bas. La longitud del túnel és d’uns 4.200 m, i el 
recobriment màxim de 550 m, comunicant la comarca barcelonesa d’Osona amb la 
comarca de La Garrotxa, a la província de Girona. Es pot veure el perfil geològic en 
l’annex 4. 
 
L’unitat geològica en què es situa la secció d’estudi correspon a la formació Bellmunt, 
formada per lutites vermelles, arenisques i conglomerats. S’agafen els resultats de la 
caracterització geomecànica del terreny com a punt de partida per a l’estimació dels 
paràmetres mecànics del massís. 
 
La profunditat del túnel en la secció d’anàlisi és d’uns 490m mesurats des de la clau del 
túnel, factor que condicionarà i molt el comportament de l’excavació. D’acord amb el 
plànol del perfil geològic del projecte, el nivell freàtic es troba a uns 80 metres per sobre 
la clau del túnel, i en el cas de produir-se un flux d’aigua cap al interior de l’excavació, 
tal i com es preveu en el projecte, les condicions d’estabilitat podrien veure’s afectades 
de forma significativa. 
 
Es disposa d’assaigs pressiòmetrics, d’hidrofracturació i Lugeon relativament pròxims a 
la secció d’anàlisi i en les unitats geològiques d’interès. El rang de variació del 
coeficient de tensió horitzontal mesurat a la profunditat del túnel és de 0,80 ≤ k0 ≤ 1,30. 
La permeabilitat del conjunt lutites-arenísques, segons els assaigs varien entre 1,7×10-7 
≤ k ≤ 3,7×10-7(m/s), mentre que les lutites varien entre1,4×10-7 ≤ k ≤ 2,7×10-7(m/s). Per 
tant, es tracta d’un massís de baixa permeabilitat. 
 
7.1 Model geomecànic 
 
Degut a que es tracta d’un tram d’una gran profunditat de l’obra els estats tensionals 
tindran un caràcter més crític i les condicions d’estabilitat estaran en bona part 
governades per la resistència i la deformabilitat del massís rocós. Es va creure 
convenient dur a terme una revisió dels paràmetres mecànics establerts en el projecte i 
així definir de forma més rigorosa els seus rangs de variació. 
 
La primera part d’aquesta revisió estableix el rang de variació de la resistència a 
compressió uniaxial de la roca matriu, que és de: 
 

c16 90 (MPa)iσ≤ ≤  
 

on el límit inferior correspon amb el valor estimat en el projecte per les lutites, mentre 
que el superior correspon amb les arenisques. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

 
   Figura 27 -  Secció durant càlculs. 
 
Per altra banda, durant el control geotècnic en el front de l’obra, s’han anat agafant 
dades de massís rocós d’acord amb la classificació RMR de Bieniawski. Extraient les 
dades originals del projecte i contrastant-les amb les obtingudes directament sobre el 
front, s’estableixen els possibles rangs de variació dels paràmetres de la classificació 
RMR. 

30 40RMR≤ ≤ (Dolenta) 
 
L’índex GSI (Hoek et al., 1995) equivalent al RMR de Bieniawski segons la definició 
de 1976 per un massís rocós sec, o el RMR – 5 segons la versió del 1989. Per tant, 
s’estableix un rang de variació del GSI de: 
 

(Molt dolenta) 25 ≤ GSI ≤ 35 (Dolenta) 
 

Per estimar l’índex NGI (Q de Barton et al, 1974) s’utilitzen les correlacions proposades 
per diferents autors: 
 

44exp (Bieniawski,1976) 0,21 a 0,65
9

42exp (Abad et al,1983) 0,32 a 0,83
10,5

43exp (Rutledge,1978) 0,38 a 0,80
13,5

RMRQ

RMRQ

RMRQ

−⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

−⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

−⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (8.1) 

 
i s’estableix un rang de variació per Q de: 

 
(Molt dolenta) 0,25 ≤ Q ≤ 0,8 (Molt dolenta) 
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7.1.1 Recomanacions constructives derivades de les classificacions geomecàniques. 
 
Utilitzant una dimensió equivalent del túnel de 15,25 segons Barton i la gràfica següent, 
s’obté la categoria del sosteniment:  
 

 
Figura 28 -  Classificació del sosteniment segons Barton. Extreta de Geoconsult (1994) 
 
 
Categoria 28: 0,4 ≤ Q ≤ 1,0; Deq = < 20:  
   

Bulonat sistemàtic (actius injectats) espaiats 1,0 m + formigó projectat amb 
mallat de 15 a 20 cm d’ espessor. 

 
Categoria 32: 0,1 ≤ Q ≤ 0,4; Deq < 20:  
    

Bulonat sistemàtic (actius injectats) espaiats 1,0 m + formigó projectat amb 
mallat de 20 a 40 cm d’ espessor. 

 
Una proposta més recent per predissenyar el sosteniment es presenta en la següent 
figura 29 pel mateix autor.  
 
D’acord amb la figura, per l’índex de qualitat Q proposat i la dimensió de la secció VI 
del túnel de Bracons, es té: 
 

Sosteniment de formigó projectat amb fibres de 12 a 15 cm de espessor + 
bulons d’ uns 4,0 m de longitud i espaiat entre 1,3 y 1,5 m. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

 
 Figura 29. Taula proposada per Barton en 1993. Extreta de Geoconsult (1994) 
  
 
Per la seva part, Bieniawski proposa les necessitats de sosteniment d’acord amb la 
següent figura per una qualitat 25 RMR≤ ≤ 40: 
 

Excavació en 2 etapes amb avanç d’ entre 1,0 y 1,5 m; bulonat sistemàtic de 
longitud 4,0 a 5,0 m espaiat de entre 1,0 y 1,5 m;formigó projectat de 10 a 15 
cm amb malla i encavallades lleugers a cada 1,5m 

 

 
Figura 30. Sosteniment proposat per Bieniawski. Extreta de Geoconsult (1994) 

 
7.1.2 Estimació dels paràmetres del criteri de ruptura de Hoek & Brown. 
 
Com ja hem vist al llarg d’aquest text, una bona manera d’obtenir els paràmetres de la 
roca intacta és a partir dels assaigs triaxials fets al laboratori. Degut a no disposar 
d’aquesta informació, es farà també ús de les taules que els propis autors del criteri han 
publicat al respecte. 
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És possible observar que per roques sedimentaries clàstiques (lutites), el paràmetre mi 
sol tenir valors d’entre 8 i 4. Per altra banda, el programa RocData (Rocscience Inc.) 
proposa un valor de mi de 17 ± 2 per roques arenisques. Finalment, es proposa un valor 
de mi variant de: 

(lutites) 8 ≤ mi ≤ 17 (arenisques) 
 
Utilitzant les equacions 4.7, 4.8 i 4.9 així com la taula 2 s’obté la variació dels 
paràmetres de la llei: 

GSI 

Taula 7. Rang de variació dels paràmetres del criteri de ruptura de Hoek & Brown. 

 
m b/ m i m b s m

cσ (MPa) a 

25  0,0115  0,0921  0,000012 0,0385 0,53 

35 0,0209 0,3549 0,000053 
 

0,4659 0,516 

 
 
7.1.3 Estimació dels paràmetres del criteri de ruptura de Morh Coulomb. 
 
En el procés d’estimació dels paràmetres resistents del massís rocós (  y mc mφ ) 
mitjançant l’ús del criteri de ruptura de Hoek & Brown, és molt important considerar un 
rang de tensions amb les quals es pensa treballar, degut a que aquest criteri es 
caracteritza per una gran no-linealitat en funció de les tensions de confinament. Els 
valors de cm y φm obtinguts amb les equacions del punt 4.1.4 corresponen a un ajust per 
un cert rang de tensions de confinament que té com a límit superior un , que és una 
funció de la profunditat del túnel. Al final s’obté una recta de Mohr-Coulomb que talla a 
l’envolvent de Hoek-Brown, tal que per valors baixos de pressió de confinament 
subestima la cohesió y sobreestima la fricció interna, mentre que per valors alts de la 
pressió de confinament, sobreestima la cohesió i subestima la fricció interna.  

max
3σ

 
 

 
 

GSI φ m (º) 
Eq 4.13 

cm  (MPa) 
Eq 4.14 

25 9,49 0,25 
 35 26.66 0,93 
 
 Taula 8. Paràmetres de resistència de Morh-Coulomb. 
 
7.1.4 Estimació de les propietats del massís rocós Em i υm 

 
En la següent taula es presenten els diferents valors del mòdul de Young obtingut de 
diverses maneres, taules, equacions,... 
 

Mòdul d’elasticitat del massís rocós Em (GPa) R 
M 
R 

G 
S 
I 

N 
G 
I 

Hoek,  
Eq. (4.12) 

  Hoek 
Fig. 31 

Bieniawski
Eq. 8.2 

S. & P. 
Eq 8.3 

Hoek 
Fig. 32 

G&B, 
Eq. 8.4 

30 25 0,25 0,57 2,50 ---- 3,16 < 5,00 ---- 
40 35 0,8 2,19 5,00 ---- 5,62 <10,00 ----- 

 Taula 9. Mòdul de deformabilitat obtingut de diferents maneres. 
 
Per la classificació de Bieniawski (1978) existeixen dues equacions que relacionen 
l’índex RMR amb el mòdul d’elasticitat del massís rocós (en GPa.): 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

 
)1978,Bieniawski(1002m −= RMRE    per RMR > 55       (8.2) 

 

)1983,Pereira y Serafim(10 40
10

m

−

=
RMR

E   per 10 < RMR < 50      (8.3) 
 
També Barton et al. (1980), Barton et al. (1992) y Grimstad y Barton (1993) han trobat 
una bona correlació entre desplaçaments mesurats i anàlisis numèriques utilitzant un 
mòdul de deformabilitat del massís expressat en (GPa). Aquesta equació no resulta 
aplicable per Q < 3, el nostre cas: 

E l Q=m 125 og 0      (8.4) 

 

 

 Figura 31 Relació proposada per Hoek et al. (1995) entre el GSI i Em
 

 

 
 Figura 32. Gràfica de correlació entre la qualitat de massís i Em
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Destacar que els valors obtinguts en l’equació (4.12) proposada per Hoek et al., (2002) 
són sensiblement menors. Per altra banda es pot pensar que són massa conservadors, 
però, el criteri d’aquests autors és l’únic que realment té en compte el dany produït al 
massís mitjançant l’ús d’explosius. Cap de les correlacions empíriques proposades pels 
autors té en compte l’efecte de l’augment de la rigidesa del massís amb la profunditat; a 
més que la rigidesa de la roca en processos de descàrrega tendeix a ser més gran que la 
rigidesa en processos de càrrega, entenent  l’excavació d’un túnel com una descàrrega 
del medi. 
 
En base als resultats presentats a la taula 9 i les consideracions mencionades, els 
intervals del mòdul de deformabilitat de massís rocós proposats per la modelització són: 
 

4,00 ≤ Em ≤  7,50 (GPa) 
 
En la literatura sobre mecànica de roques pràcticament no existeixen correlacions 
empíriques per l’estimació del mòdul de Poissón del massís.  
En base de l’experiència d’altres, s’estableix un rang de variació del coeficient de 
Poissón del massís rocós de: 
 

0,22 ≤νm ≤ 0,28 
 
on el límit inferior correspon amb el GSI més alt i a la inversa. 
 
7.1.5 Estat inicial de tensions 
 
Per que fa a l’estat de tensions geostàtic en geotècnia se sap que les tensions verticals 
obeeixen una llei aproximadament lineal en funció del pes específic del material i de la 
profunditat. En canvi, les tensions horitzontals no varien segons una relació fàcilment 
identificable. En l’anàlisi i disseny d’estructures subterrànies resulta imprescindible 
aproximar-se a l’estat de tensions real. És necessari establir una sèrie d’hipòtesis sobre 
la relació entre tensions horitzontals i tensions verticals K0 = σv/ σh, basades en 
l’experiència i en les aproximacions empíriques proposades per alguns autors. La 
relació K0= ν/(1-ν) que proposa la teoria de l’elasticitat resulta poc aproximada en 
mecànica de roques. Hoek i Brown (1980) proposen una variació de K0 amb la 
profunditat d’acord amb la següent expressió: 

0
100 15000.3 0.5K+ ≤ ≤ +
z z

     (8.5) 

 
on z és la profunditat del túnel. Aquesta relació dóna valors que moltes vegades no 
tenen sentit, sobretot quan es treballa a poca profunditat (especialment el límit superior), 
s’ha d’usar amb precaució. Una proposta més utilitzada és la fórmula de Jaky: K0= 1-
sen φ. Aquesta fórmula és d’ús molt difós particularment en la mecànica de sòls i de fet 
és la que el programa d’elements finits utilitza per defecte. 
Treballs més actuals com el de Sheory (1994) proporcionen aproximacions més realistes 
tot i que continuen essent més aplicables a profunditats majors als 500 metres. 

0
10.25 7 0.001hK E
z

⎛= + +⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟      (8.6) 
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on Eh és el mòdul d’elasticitat del massís mesurat en la direcció horitzontal. Les 
mesures en l’estudi geotècnic estableixen el següent interval del coeficient de tensió 
horitzontal: 

 0,80 ≤ K0 ≤ 1,30 
 
7.1.6 Permeabilitat 
 
La permeabilitat extreta en las proves Lugeon en el sondeig STU 15+000 pel  conjunt 
lutites arenisques, varia entre 1,7×10-7 ≤ k ≤ 3,7×10-7(m/s), mentre que per les lutites 
varia entre 1,4×10-7 ≤ k ≤ 2,7×10-7(m/s). Per altra banda en l’informe geològic, s’estima 
una permeabilitat global de la unitat E3 de 9,0×10-7(m/s). Es proposa el següent rang de 
variació de la permeabilitat de: 
 

6,0×10-7 ≤ k ≤ 2,0×10-6(m/s) 
 
7.2 Model d’elements finits 
 
7.2.1 Paràmetres del terreny 
 
Fins el moment s’han establert les hipòtesis més importants sobre les característiques 
del terreny que poden influir en el comportament de l’excavació. El model constitutiu 
usat és el de Hoek & Brown tot i que també s’analitzarà amb el de Mohr-Coulomb a fi 
de poder comparar. La següent taula  resumeix tots les paràmetres que es faran servir 
durant el càlcul 
 

Paràmetre Mínim Màxim Projecte Lutites Projecte arenísques 

Pes específic sec γd (kN/m³) 22 22 27 27 

Pes específic saturat γsat (kN/m³) 27 27 27 27 
Mòdul de Young Em (MPa) 4.000 7.500 5.504 10.902 

Mòdul de Poissón νm 0,22 0,28 0,30 0,30 
Cohesió cm (MPa) 0,45 2,00 0,414 1,592 

Angle de roçament φm ( º ) 10,0 26,00 22,90 32,60 

Angle de dilatància ψm ( º ) 2,0 5 ----- ----- 
Coef. de tensió hor. k0 0,80 1,30 1,30 1,30 
Permeabilitat k (m/s) 6×10-7 2×10-6 9,0×10-7 9,0×10-7

σci (MPa) 16 90 ----- ----- 
a 0,5 0,5 ----- ----- 
s 1,2.10-5 5,3.10-5 ----- ----- 

mb 0,1 0,55 ----- ----- 
Angle transició (º) 29,5 29,5 ----- ----- 

.  Taula 10.Paràmetres mecànics del terreny usats durant la modelització. 
 
7.2.2 Model mecànic de sosteniment 
 
D’acord amb el projecte, el sosteniment Tipus VI consisteix en encavallades 
metàl·liques TH-29 separades 1,0 m; 25 cm d’espessor de formigó projectat de 
resistència 350 kp/cm², reforçat amb fibres d’acer i bulons tipus Swellex MN-24 de l = 
3,6m i separació transversal i longitudinal de 1,50m.  
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7.2.2.1 Característiques del perfil TH-29 
 

Àrea de la secció bruta:    As = 36,77cm2

Mòdul de Young:   Es = 2,1×108 KN/m2

Moment d’inèrcia:   Ixx = 586 cm4

Moment resistent:   Wx = 95 cm3

Límit de ruptura:   σ y = 4200 kp/cm2

Límit elàstic:    σ u = 2600 kp/cm2 

Mòdul de Poissón:   υ  = 0,18 
 
7.2.2.2 Característiques del formigó projectat HM-35 
 
El formigó projectat es simula mitjançant elements tipus placa. Per obtenir les rigideses 
i la resistència del formigó s’estableixen les condicions següents: 

   
Excavació a secció completa; no es considera la presència de les fibres d’acer; les 
deformacions poden trigar més de 4 setmanes en estabilitzar-se. Per tant, es considera el 
període complet d’evolució de la resistència del HP. 
 
 
Edat/Paràmetre E EA (kN/m) EI (kNm²/m) *

ckf  

1 dia 0,50 E28 3,47×106 1,81×104
0,25 28

ckf  
3 dies 0,75 E28 5,21 ×106 2,72×104

0,50 28
ckf  

7 dies 0,87 E28 6,05×106 3,14×104
0,75 28

ckf  
28 dies 1,00 E28 6,95×106 3,62×104

1,00 28
ckf  

 Taula 11. Propietats del formigó projectat. 
 

on ,   ( )(1/ 3)28 2
28 ck85000 /10 278.041kp/cmE f= = 28 2

ck 350,00kp/cmf =

 
7.2.2.3 Característiques dels bulons tipus Swellex MN_24: 
 

Càrrega de ruptura =  200 kN 
Mòdul de Young E =   2,1×108 kN/m2 

Diàmetre =    36 mm 
Grossor =       3mm  
Àrea =     7,0×10-4 m2 

Els bulons són simulats mitjançant barres i elements geotèxtils de rigidesa axial:  
 

EA = 7,59×104 (kN/m) 
 
7.3 Anàlisi de l’excavació 
 
De la secció de convergència CV-48 (facilitada per l’empresa que realitza els treballs) 
és possible observar que després de 300 dies les deformacions s’han estabilitzat. S’ha 
produït un escurçament de la línia H2 (veure figura 35) de 28 mm. A mode 
d’aproximació al fenomen real, les anàlisis es realitzaren de la següent manera.: 
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a) excavació de la secció; càlcul fins un determinat factor de relaxació λini 
b) col·locació del sosteniment amb una rigidesa i resistència corresponent a una 

edat del formigó projectat d’1 dia; càlcul de l’etapa fins un factor de relaxació de 
λ1= λini + (1 - λ ini)/6 

c) canvi a un sosteniment amb una rigidesa i resistència corresponent a una edat del 
formigó projectat 3 dies; càlcul de l’etapa fins un factor de relaxació de λ2= λ1+ 
(1 - λ ini)/6 

d) canvi a un sosteniment amb una rigidesa i resistència corresponent a una edat del 
formigó projectat 7 dies; càlcul de l’etapa fins un factor de relaxació de λ3= λ2+ 
(1 - λ ini)/6 

e) canvi a un sosteniment amb una rigidesa i resistència corresponent a una edat del 
formigó projectat de 28 dies; càlcul de l’etapa fins un factor de relaxació de 
λ4= λ3+ (1 - λ ini)/6 

f) canvi a un sosteniment amb una rigidesa i resistència corresponent a una edat del 
formigó projectat de 90 dies; càlcul de l’etapa fins un factor de relaxació de 
λ5= λ4+ (1 - λ ini)/6 

g) Sense  canviar la rigidesa i resistència es deixa evolucionar el model fins un 
factor de relaxació deλ5= 1.0 

 
7.4 Malla d’elements finits 
 
El model d’elements finits consisteix de una malla de 320 m d’ample per 230 m de alt. 
No es modela el terreny fins la superfície i la càrrega geostàtica del terreny sobre la 
malla es simula mitjançant una capa superior de material amb una densitat equivalent tal 
que el pes d’aquesta capa sigui igual al  terreny fins la superfície. S’utilitzen elements 
finits quadràtics de 6 nodes per element. 
 

. 
 Figura 33. Malla d’elements finits de la secció d’estudi. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

 
   Figura 34. Línies d’auscultació del túnel. 
 
En la figura 34 es mostra la disposició de les línies de convergència en la secció CV_48. 
Per la simulació del comportament de la secció es van tenir en compte les línies de 
convergència H2 i Ose2. 
 
Un cop explicat de quina manera s’ha programat l’excavació perquè s’assembli el 
màxim a la realitat, només ens queda valorar els resultats. En la figura 35 es mostren les 
mesures de convergència que va fer l’empresa constructora al seu dia, corresponents a 
les línies H2 i Ose2. Dins dels rangs exposats a la taula 10, s’introdueixen els 
paràmetres dins del model per calcular i intentar simular el millor possible el procés 
deformacional mesurat al túnel. Els càlculs han estat fets per les dues lleis constitutives, 
Morh – Coulomb i Hoek i Brown, a fi de comparar resultats. 
 

 Figura 35. Secció de convergència. 
 

El primer que es va fer és obtenir una llei de relaxació del massís, suposant que el 
massís resisteix un 77,5%, calculat a partir de la fórmula de Panet (1995) amb una 
longitud de pas de 5,5m. Això vol dir que es permet un cert nivell de redistribució de la 
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tensions i deformació del massís, el que es coneix com a mètode de relaxació de les 
tensions. El 12,5% restant és el que el sosteniment haurà de suportar. 
 
D’acord amb la fórmula de Panet (1995), la pressió sobre el sosteniment és: 

( )

( ) i

0

-
0.7

0 0

1

1 1 e

i

d
r

P Pλ

λ λ λ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= −

⎡ ⎤
⎢ ⎥= + − −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

     (8.7) 

on 0
1
3

λ ≈ ; d és la distancia al front o longitud de pas i ri és el radi de l’excavació. 

El mètode de relaxació de tensions és actualment el més utilitzat en el càlcul de túnels. Els 
factors de redistribució de tensions utilitzats continuen essent poc definits. Existeixen 
diverses publicacions al respecte que proposen valors per aquest factor, tot i que l’única 
forma d’obtenir valors verdaderament adequats per una excavació és mitjançant una 
campanya intensiva d’instrumentació.  Aquesta relaxació i redistribució de les tensions 
ja es produeix uns metres per davant del front de l’excavació fins alguns metres més 
enrere. 
 
Per poder obtenir la llei de relaxació del massís s’utilitza la següent taula on es mostren 
les deformacions i els seus corresponents percentatges durant tot el període de relaxació 
del massís, des de la primera lectura fins la total estabilització de les deformacions. 
També es mostren els percentatges de relaxació pel període instrumentat i els 
corresponents valors del factor de càlcul equivalent. 
 

Dia Def. H2 (mm) Def. H2/2 
(mm) 

 Def. OSE2 
(mm) 

% de deformació 
* 

% de relaxació 
* 

coef de relaxació 
λ ∗ 

Etapa de 
Càlcul (λini 

+ λ) % 

0,00 0,00 0,000   0,00 0,00 0,00 77,50 
3,16 -1,80 -0,001 0,0000 1,20 6,55 1,47 78,97 
4,15 -3,40 -0,002 -0,0010 1,58 12,36 2,78 80,28 
4,77 -3,50 -0,002   1,82 12,73 2,86 80,36 
5,94 -5,10 -0,003   2,26 18,55 4,17 81,67 
6,81 -6,90 -0,003 -0,0027 2,59 25,09 5,65 83,15 
9,86 -9,00 -0,005   3,75 32,73 7,36 84,86 

10,80 -9,90 -0,005 -0,0042 4,11 36,00 8,10 85,60 
11,84 -9,90 -0,005   4,51 36,00 8,10 85,60 
12,86 -11,30 -0,006   4,89 41,09 9,25 86,75 
19,96 -13,70 -0,007   7,59 49,82 11,21 88,71 
20,86 -13,90 -0,007   7,94 50,55 11,37 88,87 
23,80 -14,55 -0,007   9,05 52,91 11,90 89,40 
25,79 -14,65 -0,007   9,81 53,27 11,99 89,49 
26,15 -14,50 -0,007 -0,0077 9,95 52,73 11,86 89,36 
27,16 -15,00 -0,008   10,33 54,55 12,27 89,77 
30,78 -15,70 -0,008   11,71 57,09 12,85 90,35 
31,90 -15,60 -0,008   12,14 56,73 12,76 90,26 
33,14 -15,50 -0,008   12,61 56,36 12,68 90,18 
33,78 -15,50 -0,008   12,85 56,36 12,68 90,18 

Taula 12. Evolució de les deformacions i percentatges de relaxació del massís pel 
període instrumentat. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

Dia Def. H2 (mm) Def. H2/2 
(mm) 

 Def. OSE2 
(mm) 

% de deformació 
* 

% de relaxació 
* 

coef de relaxació 
λ ∗ 

Etapa de 
Càlcul (λini 

+ λ) % 

34,81 -15,60 -0,008 -0,0055 13,25 56,73 12,76 90,26 
37,85 -16,30 -0,008   14,40 59,27 13,34 90,84 
38,88 -16,70 -0,008 -0,0063 14,79 60,73 13,66 91,16 
39,86 -16,50 -0,008   15,17 60,00 13,50 91,00 
40,99 -16,70 -0,008 -0,0064 15,60 60,73 13,66 91,16 
42,01 -16,80 -0,008   15,99 61,09 13,75 91,25 
45,88 -17,20 -0,009   17,46 62,55 14,07 91,57 
48,83 -18,00 -0,009 -0,0069 18,58 65,45 14,73 92,23 
51,86 -18,00 -0,009   19,73 65,45 14,73 92,23 
53,79 -18,50 -0,009   20,47 67,27 15,14 92,64 
54,76 -18,50 -0,009 -0,0068 20,83 67,27 15,14 92,64 
59,84 -18,90 -0,009   22,77 68,73 15,46 92,96 
63,03 -19,40 -0,010 -0,0069 23,98 70,55 15,87 93,37 
72,82 -20,50 -0,010   27,71 74,55 16,77 94,27 
74,15 -20,90 -0,010   28,21 76,00 17,10 94,60 
79,79 -21,10 -0,011 -0,0077 30,36 76,73 17,26 94,76 
83,88 -21,90 -0,011   31,91 79,64 17,92 95,42 
88,91 -22,00 -0,011   33,83 80,00 18,00 95,50 
90,06 -21,80 -0,011 -0,0083 34,27 79,27 17,84 95,34 

100,83 -22,20 -0,011   38,37 80,73 18,16 95,66 
109,87 -22,70 -0,011   41,81 82,55 18,57 96,07 
117,06 -23,10 -0,012   44,54 84,00 18,90 96,40 
121,82 -23,10 -0,012   46,35 84,00 18,90 96,40 
122,93 -23,80 -0,012 -0,0086 46,77 86,55 19,47 96,97 
132,87 -24,50 -0,012   50,56 89,09 20,05 97,55 
142,84 -24,50 -0,012 -0,0096 54,35 89,09 20,05 97,55 
160,87 -25,00 -0,013   61,21 90,91 20,45 97,95 
167,07 -25,30 -0,013   63,57 92,00 20,70 98,20 
181,83 -26,10 -0,013   69,19 94,91 21,35 98,85 
184,87 -25,80 -0,013   70,34 93,82 21,11 98,61 
195,83 -26,60 -0,013   74,51 96,73 21,76 99,26 
202,87 -27,10 -0,014   77,19 98,55 22,17 99,67 
207,81 -27,28 -0,014 -0,0106 79,07 99,18 22,32 99,82 
250,85 -27,45 -0,014   95,45 99,82 22,46 99,96 
262,82 -27,50 -0,014   100,00 100,00 22,50 100,00 

          * A partir de la primera lectura   

Taula 12 continuació. Evolució de les deformacions i percentatges de relaxació del 
massís pel període instrumentat. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

 
  Figura 36. Llei de relaxació del massís. 

 

 
  Figura 37. Distribució dels desplaçaments del terreny. 
 
Amb l’equació d’ajust de la relaxació del massís (figura 36) és possible determinar els 
factors de percentatge de càlcul a utilitzar durant les anàlisis, es pot veure en la següent 
taula: 
 

Dia 
% de relaxació, 
instrumentació 

% de relaxació total 
= factor de càlcul 

0 0 77,5 
1 19 78,19 
3 37 78,88 
7 50 82,96 
28 70 89,65 
90 86 95,27 
260 100 100 

  Taula 13. Temps i percentatges de relaxació i càlcul. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

Finalment  es mostren els resultats de la calibració del model. Es presenten la 
deformació calculada a través del programa d’elements finits i es sobreposen als 
resultats reals mesurats, tant per Morh-Coulomb com per Hoek & Brown. Destacar que 
per la línia H2 només s’agafa la meitat del seu valor, així es fa equivalent amb el 
desplaçament horitzontal d’un node de l’hastial del túnel.  
La línia Ose2 es calcula com l’escurçament de la distància entre un node situat a la clau 
del túnel i un altre sobre l’hastial. 
 
La taula que segueix mostra els valors que s’han utilitzat per arribar a aquests resultats. 
 

Paràmetres Hoek & Brown Morh - Coulomb 
 γd (kN/m³) 22 22 
 γsat (kN/m³) 27 27 

Mòdul de Young Em (KN/m2) 5*106 5*106

Coef. Poissón  νm
0,26 0,26 

Cohesió cm (KN/m2) -- 1650 
Angle de roçament φm ( º ) -- 23 

Angle de dilatànciaº ψm ( º ) -- 4 
Coef. de tensió hor. k0 1,2 1,2 
Permeabilitat k (m/s) 9*10-9 9*10-9

σci (MPa) 90 -- 
a 0,5 -- 
s 0,0 -- 
m 0,45 -- 

Angle transició (º) 29,5 -- 
 Taula 14. Paràmetres finals de càlcul. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

Desplaçaments Horitzontals
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Figura 38. Desplaçaments horitzontals mesurats i calculats en la secció d’estudi 
a) Morh – Coulomb  b) Hoek i Brown. 
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7 – Un cas real, el túnel de Bracons 

Escurçament de la línia OSE2
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Figura 39. Desplaçaments de la línia Ose2 mesurats i calculats en la secció d’estudi per 
a) Morh – Coulomb  b) Hoek i Brown. 
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