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5. CONCLUSIONS 

 
De les dades obtingudes en aquesta tesina no es pot arribar a una única 
explicació del comportament tenso-deformacional de la zona d’estudi del túnel 
d’Envalira i en concret de la secció PC-27. Cap model dels assajats ha conduït a 
una aproximació suficientment acceptable de les deformacions asimètriques 
observades a l’auscultació del túnel.  
 
Sí que s’observa que la modelització numèrica s’acosta de manera raonable als 
ordres de magnitud de desplaçaments i tensions, i també a les zones de 
trencament; a nivell qualitatiu es considera que s’han aproximat suficientment els 
paràmetres del material. 
 
És difícil trobar un model que reuneixi tantes variables d’incertesa com les que es 
troben a l’estudi d’aquesta secció d’auscultació. Tot i la millora plantejada dels 
paràmetres tan sols s’ha obtingut una aproximació en els valors absoluts dels 
desplaçaments, mentre que els resultats finals no s’han acabat d’ajustar a 
l’auscultació. 
 
Un factor que no s’ha considerat en aquest treball és la presència de l’aigua. 
Segons els assajos Lugeon efectuats en els sondejos previs, no hi havia nivells 
freàtics, tot i així les cunetes del túnel evacuaven un cabal considerable d’aigua. 
És clar que la matriu d’aquestes roques es pot considerar força impermeable, ara 
bé, davant d’una fracturació tan intensa a escala mètrica no es podrien definir 
aquests materials com impermeables. Aquesta aigua, present en els plans de 
fracturació de diferent entitat, pot debilitar encara més la resistència dels mateixos 
i fer aparèixer esforços suplementaris. Al mateix enfonsament que es va produir el 
maig del 2000 i que es veu a la Foto 1, es va poder observar com es desactivava 
previ a un flux important d’aigua a través de les nombroses esquerdes produïdes 
pel trencament. 
 
També la variació en els assentaments dels hastials, en els que no hi ha una 
tendència definida al llarg del túnel, i que podrien estar lligats al mètode 
constructiu, són variables de difícil modelització.  
 
La mateixa resistència i heterogeneïtat del sosteniment pot fer variar els resultats, 
doncs com hem vist en els casos CAS2 i CAS3, el sosteniment no tan sols influeix 
en la magnitud de les deformacions sinó que també afecta a la relació entre elles. 
És possible, per exemple, que la presència de les encavallades TH-29, amb 
brides, previstes inicialment en mineria per a permetre l’alliberament de tensions, 
en consentir el lliscament entre les peces, sigui en aquest cas un factor que faciliti 
el trencament, augmentant la debilitat precisament a la zona del ronyó.  
 
El model de la junta ubiqua dóna una deformada a la zona del ronyó nord molt 
similar a l’observada, però els models amb la tensió principal situada 
perpendicularment a aquest ronyó també han aproximat aquesta geometria. En 
canvi, el model de la junta ubiqua no s’ajusta amb el tancament dels hastials, sí 
que ho fa el model de tensions girades. S’ha observat que la major deformació en 
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la direcció de la corda Oh és intrínseca de models on la clau baixa més que no 
pas tanquen els hastials; però els valors tan elevats dels desplaçaments i la 
fissuració apareguda únicament a la zona del ronyó nord durant la construcció del 
túnel, no acaben d’ajustar-se a aquests tipus de models. 
 
En el treball de Plana (2002) aconsegueixen una bona aproximació amb un model 
similar implementat en el programa de elements finits PLAXIS. En aquest treball 
es va fer un estudi de la mateixa secció d’auscultació del Túnel d’Envalira on es 
van centrar en la explicació del moviment de la corda Oh, però no es feia 
referència a les altres cordes per tal de poder-lo comparar. Vists els resultats amb 
PLAXIS, i els obtinguts en aquesta tesina, faria pensar que el model basat en la 
existència d’un pla de debilitat intern a la matriu de la roca és el que s’ajusta més 
al comportament observat durant la construcció. Tot i així en aquesta tesina es 
presenten anomalies respecte al tancament dels hastials, i aquest punt pot obrir 
un camp pel model de les tensions girades.  
  
Finalment es conclou que el model que més s’aproxima als desplaçaments és el 
CAS2, de la junta ubiqua, tot i que no ajusta tots els moviments de les cordes de 
convergència. El model de la junta ubiqua és una bona aproximació i per tant 
podria explicar el procés ocorregut, però no com a causa única; la direcció i 
relació entre les tensions in-situ, de la qual no es tenia cap informació inicial, pot 
aportar també alguna modificació que acabi d’ajustar aquest model al 
comportament observat, tot i que en el present treball no s’ha pogut modelitzar de 
manera concloent. No és pot descartar la presència de l’aigua com modificador 
tant de l’estat tensional, amb el que suposa la càrrega de la pressió hidrostàtica a 
grans profunditats, com de la disminució de la resistència dels plans de fractura. 
 
Una anàlisi amb més detall hagués requerit d’una instrumentació més intensa i 
continuada amb la col·locació de més seccions instrumentades durant l’excavació. 
La instrumentació és un factor clau en les obres de túnels executats seguint el 
nou mètode austríac al que no es dediquen prou esforços. 
 


