
Capítol 1.  Introducció         1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1. INTRODUCCIÓ  

Aquesta tesina té com objectiu estudiar el comportament del terreny en el que es 
va excavar el Túnel d’Envalira comparant diferents models numèrics creats a 
través del programa comercial de diferències finites FLAC i de les dades que es 
van obtenir de l’auscultació de l’excavació durant l’execució. 
 
De l’observació del comportament del terreny, fissuració del formigó projectat, 
doblegament de plaques de perns, fins al col·lapse en algun cas; i de l’estudi de la 
mesura de convergències, d’extensòmetres de barnilles, galgues 
extensiomètriques, cèl·lules de pressió i anivellació topogràfica, es va arribar a la 
conclusió que les deformacions en bona part del túnel no eren simètriques com 
hagués cabut esperar (Foto 1).  
 
Es va observar com a la zona del ronyó nord es produïen majors deformacions i 
es va decidir controlar-les mitjançant la col·locació d’un altre clau de convergència 
en aquest punt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest estudi intenta trobar una explicació mecànica plausible al citat 
comportament amb dues hipòtesis inicials: primera, que el terreny no es comporta 
com un material isòtrop i que degut a l’esquistositat tan penetrativa presenta en 
aquesta direcció un pla de debilitat general; segona, que degut a les 
característiques tectòniques del massís, en estar situat el túnel dins d’un front 
d’encavalcament existeixen unes tensions orientades segons els esforços 
tectònics regionals i per tant es presenta un cas de tensions principals girades 
respecte de la vertical. 
 

Foto 1: Col·lapse produït durant l’avanç del túnel i que te una geometria que 
segueix la pauta de la deformació anisòtropa. 
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Amb aquesta finalitat s’han creat diferents models numèrics amb el programa 
FLAC i s’han fet córrer amb diferents situacions comparant els resultats amb les 
mesures obtingudes a partir de l’auscultació en la que l’autor d’aquesta tesina va 
participar com a integrant de l’equip de la Direcció d’Obra. 
 
A diferència de la majoria de túnels transpirinencs, que creuen els Pirineus de 
nord a sud, el Túnel d’Envalira ho fa d’est a oest trobant-se d’aquesta manera que 
ha de travessar el massís en paral·lel a les estructures. Probablement sigui 
aquesta la característica essencial en el comportament del terreny. 
 
Abans d’iniciar l’excavació es va discutir si per escurçar el túnel era idoni apropar 
l’eix d’aquest a l’eix dels plegaments i de l’esquistositat. El criteri va ser que, per la 
diferència en graus que es donava entre travessar-lo d’una manera o d’una altra, 
no implicava un canvi substancial. El que no es podrà comprovar és si les 
deformacions asimètriques s’haguessin produït també de fer el túnel seguint 
l’orientació proposada a l’avantprojecte. 
 
 

 

 

 

 


