
 

 

RESUM 
 

La literatura geològica relata una dependència de la densitat de fracturació 
(nombre de fractures per volum de roca) en la potència de les capes fracturades en roques 
competents: en situacions idèntiques, una capa més prima tindrà una més alta densitat de 
fracturació que una capa més gruixuda. Una de les limitacions trobades en els estudis 
publicats és que en ells s’estudien les capes de forma individual i generalment no es té en 
compte la interacció mecànica entre les capes veïnes o més properes. 
 
 La finalitat de l’estudi és la d’intentar esbrinar alguna característica més d’aquesta 
interacció mecànica entre capes veïnes. Així, seran simulats diversos models de capes en 
els quals aquesta interacció mecànica entre capes veïnes és possible. L’estudi inspecciona 
condicions per a la formació de fractures, o famílies de fractures, en models de més d’una 
capa, tenint en compte diferents variacions en les propietats mecàniques i les potències de 
les capes estudiades. El document consisteix bàsicament de dues parts diferenciades: 

• Una revisió literària, a on es resumeix una col·lecció de publicacions sobre estudis 
referents a fracturació i les conclusions a les que han arribat. 

• Simulacions i modelització, a on s’inspecciona un aspecte de la fracturació: 
l’efecte de les fractures, en termes de tensió i deformació, en les capes veïnes. No 
s’estudia el procés de fractura en sí, sinó que s’investiga l’efecte de una o dues 
capes sobre les seves capes veïnes, aplicant sobre elles desplaçaments i 
deformacions en les capes inicialment fracturades, i veient la seva influència en 
les capes veïnes. 

 
S’han trobat alguns problemes i limitacions a l’hora de portar a terme l’estudi, 

com la absència d’excel·lents estudis anteriors en aquest tema, impossibilitat d’introduir 
al software alguns aspectes geològics importants (relació espaiat de fractures/potència de 
capa,....), impossibilitat d’obtenció de models fracturats directament del software, i 
limitació de l’estudi a un estadi de pre-fracturació existent. Degut a aquestes i altres 
raons, ha estat necessari executar un gran nombre de simulacions per a poder establir el 
possible comportament de les fractures en aquestes condicions. Un cop interpretats els 
resultats obtinguts, s’han extret les següents conclusions: 

• Per a obtenir algun tipus de resultats que expliquin la formació, desenvolupament 
i propagació de una fractura o família de fractures, en un model simulat de sòl, 
mitjançant un mètode d’elements finits, i amb petits desplaçaments, es requereix 
la introducció de una fractura (o algun tipus de imperfecció) a la roca en qüestió. 

• La intensitat de propagació, en una capa, de una fractura, segons la seva direcció, 
cap a la propera capa competent, decreix amb l’increment de l’espaiat de fractures 
en la capa. 

• Només el mòdul de Young i la potència d’una capa influeixen en la propagació 
d’una fractura o família de fractures. Així, la intensitat de propagació decreixerà 
amb el decreixement de la duresa, i també amb l’increment de la potència de la 
capa incompetent. 

• En els models s’hi observa una lleugera zona de reducció de tensions entre les 
fractures. Aquesta és l’explicació a les grans deformacions que resulten en les 
fractures localitzades a aquell costat del model a on s’ha aplicat el desplaçament. 


