
Capítol 6: ESTUDI DE LA INFLUENCIA DEL TEMPS DE LA POSADA EN OBRA DEL REVESTIMENT A LLARG TERME 
EN GALERIES D’EMMAGATZEMANTGE 
 

 95

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 6:  
ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DEL 
TEMPS DE LA POSADA EN OBRA 

DEL REVESTIMENT A LLARG 
TERME EN GALERIES 

D’EMMAGATZEMATGE. 
 
Aquest capítol presenta l’estudi de les repercussions a llarg terme a l’hora d’escollir els 
temps d’espera abans de la posada en obre del revestiment en formigó. És, alhora, un 
estudi del comportament mecànic diferit de les argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià. La 

particularitat d’aquest estudi és que els càlculs s’inicien amb un model de comportament 
a curt terme elastoplàstic amb enduriment i tot seguit s’acobla un model de 

comportament diferit viscoplàstic amb enduriment, la repercussió en els resultats a llarg 
terme d’aquesta metodologia també és analitzada en aquest capítol.  

 
Es presenta el model numèric utilitzat i s’exposen els resultats i les conclusions.  
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6.1 DESCRIPCIÓ DEL MODEL NUMÈRIC 
 
En aquest cas es modelitza el comportament mecànic de l’excavació d’una galeria 
d’emmagatzematge i  la posada en obre d’un revestiment de formigó en massa en el si 
de la formació d’argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià a 500 m de profunditat. Es tracta d’un 
model de diferències finites unidimensional i axisimètric on es representa una secció  
simplificada d’una possible galeria d’emmagatzematge que necessiti revestiment. 
 
La geometria del model i la seva situació front als eixos de l’excavació s’il·lustra en la 
Figura 57. L’eix de l’excavació és l’eix de revolució axisimètric Xz i és paral·lel a la 
tensió horitzontal màxima σH. El fet que el valor de σh sigui igual a σv fa que els eixos 
perpendiculars a l’eix de l’excavació puguin ser representats en simetria cilíndrica pels 
eixos  Xr i Xθ.  
 
El model representa una excavació de 6m de diàmetre amb un metre de revestiment de 
formigó. El límit del model es troba a 160 m de l’eix de l’excavació. No es pren en 
compte la interacció amb d’altres galeries així doncs es tracta del model d’una sola 
galeria isolada. 
 
La malla és rectangular composada per 2 elements d’amplada 15 i 100 elements de 
llargada dels quals 5 representen el forat de l’excavació, 7 el formigó i 88 les argil·lites. 
Els elements del formigó tenen tots el mateix gruix, 14.3 cm i els elements de l’argil·lita 
augmenten el seu gruix a mesura que s’allunyen de l’eix de l’excavació, l’element més 
petit fa 40 cm de gruix i el més gran 2.6m. La malla es pot veure en les figures: Figura 58 
i Figura 59. 
 
Els element en taronja  representen el comportament del formigó i els vermells el de les 
argiles del Cal·lovià-Oxfordià. 
 
Els models de comportament utilitzats són: L’Elàstic perfecte per al comportament del 
formigó, el EPE_HB pel comportament a curt terme de les argil·lites del Cal·lovià-
Oxfordià  i el L.M.S per el comportament diferit a llarg terme també per les argil·lites. 
Els models i els valors dels paràmetres utilitzats per els materials aquí presents estan 
exposats en el capítol 4. 
 
La simulació consta de tres fases: 
 

1- Simulació d’una excavació cilíndrica en el si de la formació 
d’argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià  a 500 m de profunditat. Es 
considera una excavació instantània (model EPE HB). 

2- Temps d’espera variable (sense sosteniment) abans la posada en obre del 
revestiment de formigó, anomenat temps de fluència diferida lliure tfl (model 
L.M.S). 

3-  Posada en obre del revestiment en formigó (model Elàstic) i fluència diferida 
bloquejada tfb de les argil·lites fins a 100 000 anys  (model L.M.S).  

 

                                                 
15 El fet que la  malla tingui 2 elements d’amplada és tant sols per poder visualitzar els resultats de 
manera ràpida en gamma de colors sobre el model. 
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El codi utilitzat en aquest cas és el FLAC2D (versió 4.1), aquest codi resol les 
equacions plantejades en els capítols 4 mitjançant les diferències finites.  
 
 

 

  
Figura 57: Correspondència entre els eixos del model axisimètric amb els eixos reals en 
coordenades cilíndriques. 
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Figura 58: Geometria de la malla.  
 
 

 
Figura 59: Geometria de la malla : Zoom de la  zona pròxima a l’excavació. 
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6.1.1 PRIMERA FASE:  EXCAVACIÓ 
 
Abans de la simulació de l’excavació s’apliquen condicions inicials als elements que 
representen les argiles del Cal·lovià-Oxfordià per tal de simular l’estat inicial del 
massís. Es considera un estat de tensions isòtrop de 12 MPa.   
 
Els elements que representen el formigó  són anul·lats en aquesta fase. 
 
En els contorns perpendiculars a l’eix de l’excavació s’imposen deformacions, 
paral·leles, a aquest mateix eix, nul·les durant tota la modelització. 
 Les condicions de contorn paral·leles a l’eix de l’excavació es troben descrites en la 
taula  
 

 
 

 
Condicions de contorn imposades en la fase 1  

C.C.1 No s’aplica cap condició 

C.C.2 

Disminució de la tensió de manera linear al temps computacional 
multiplicant la variable relaxa (Equació 83) a la tensió inicial normal a 
l’excavació. 16 

Equació 83 :  ( )
pasppas

tdcpaspsteprelaxa
−∆

−
−= 1  

On: step:   és el temps computacional a cada pas. 
       pasp:  és el temps comutacional abans el desconfinament. 
       ∆pas: és el temps computacional en el qual es col fer el 
                  desconfinament. 
       tdc:    és la taxa de desconfinament a la qual es vol arribar en el 
                 desconfinament. 
La tensió inicial és 12 MPa i el tdc al que s’arriba és 1 amb 8000 
iteracions. 
 

C.C.3 S’aplica una tensió normal de 12 MPa. 

Taula 15: condicions de contorn paral·leles a l’eix de l’excavació de la fase 1. 
 
 
 

6.1.2 SEGONA FASE:  FLUÈNCIA LLIURE 
 
Aquesta fase té com a condicions inicials el càlcul de l’excavació instantània. 
 
Es canvien les propietats de l’argil·lita, aquestes passen d’un model elastoplàstic amb 
enduriment basat amb el criteri de trencament de H&B (EPE_H&B)que caracteritza el 
comportament a curt terme a un comportament viscoplàstic amb enduriment que 
caracteritza el comportament diferit a llarg terme (LMS).  

                                                 
(16) Es simula el desconfinament del  massís gràcies a una funció en llenguatge fish (llenguatge de 
programació per interactuar amb el codi FLAC).  El temps computacional és el número d’iteracions que 
ha fet el programa des de l’inici del càlcul fins a un estat concret. 
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Amb el codi FLAC els càlculs mecànics depenen del temps computacional i només en 
el cas de models de comportament viscós s’introdueix una variable que equival al temps 
real. Així, en aquesta segona fase podem fer diferents càlculs per a diferents temps  de 
fluència lliure tfl que és el temps real entre el final de l’excavació instantània i la posada 
en obre del formigó.  
Les condicions de contorn d’aquesta fase es troben en la  Taula 16. 
 

 
 

 
Condicions de contorn imposades en la fase 2  

C.C.1 No s’aplica cap condició 

C.C.2 No s’aplica cap condició 

C.C.3 S’aplica una tensió normal de 12 MPa. 

Taula 16: condicions de contorn paral·leles a l’eix de l’excavació de la fase 2. 
 
 
 

6.1.3 TERCERA FASE:  FLUÈNCIA BLOQUEJADA 
 
Aquesta fase té com a condicions inicials el càlcul de la fase 2. 
 
Es continuant amb el mateix model de comportament diferit de l’argil·lita. S’activen els 
elements i els nodes que representen el formigó, que es regeix per un model de 
comportament elàstic lineal ja que les tensions màximes a les que és sotmès seran com a 
màxim 12MPa i per tant no es passarà en cap cas la seva resistència de compressió 
uniaxial.  
 
Després de la introducció del formigó es deixa continuar el càlcul fins a 100 000 anys.  
 
Al temps que passa entre la introducció del formigó i els 100 000 anys finals s’anomena 
temps de fluència bloquejada tfb. 
 
Les condicions de contorn d’aquesta fase es troben en la  Taula 16. 
 

 
 

 
Condicions de contorn imposades en la fase 3  

C.C.1 No s’aplica cap condició 

C.C.2 No s’aplica cap condició 

C.C.3 S’aplica una tensió normal de 12 MPa. 

Taula 17: condicions de contorn paral·leles a l’eix de l’excavació de la fase 2. 
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6.2 RESULTATS 
 
Abans d’exposar els resultats d’aquest capítol, cal fer unes quantes aclariments: 
 

• Els resultats en tensions i deformacions són els que el programa ens dóna 
directament en cada element, a no ser que es tracti d’una variable composta. Els 
resultats en desplaçaments són els que el programa ens dóna als nodes. No 
s’efectua cap interpolació. 

• En el cas d’aquest treball les tensions principals són: rσσ =3 , zσσ =2 , 

θσσ =1  
• La Taula 18, dóna la formulació de les variables compostes, utilitzades en la 

representació dels resultats d’aquest capítol. 
 
 
Deformació radial acumulada 
total. 
(nodes) 00

0

r
U

r
rr r=

−
=εθθ  on:  r és la coordenada actual del 

node i r0 la inicial 
Taxa  de desconfinament 
(elements) 

01 σσλ r−=  

Tensió mitja 
(elements) 3

θσσσ
σ

++
== zr

mp  

Desviador 
(elements) ( ) ( ) ( )( )2222 2

2
3

rzmmzmrq σσσσσσσ θ +−+−+−=  

Coeficient d’aproximació al 
criteri de dany o ruptura. 
Representa el multiplicador 
plàstic i de ruptura:  λp λr 
(elements) 














=>
=≤

−
−

=

11
1

)(
),(

313

13

13

rpfratiosi
fratiorpfratiosi

fratio

rp
criteriσσσ

σσ

σσ  

Taula 18: Taula de la formulació de  variables utilitzades per presentar  els resultats d’aquest 
capítol.   
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6.2.1 PRIMERA FASE: EXCAVACIÓ INSTANTÀNIA 
 
L’excavació comença amb un comportament elàstic fins que s’arriba a un 
desconfinament del 26 % on es toca el criteri de plasticitat, la roca s’endureix 
positivament per deformació fins arribar al desconfinament total, veure les Figura 60 i 
Figura 61. Al final de l’excavació, en el perfil de tensions totals mostrat en la Figura 62 es 
pot veure que la tensió ortoradial presenta un màxim de 169% de la tensió inicial 
localitzat en l’element que en aquest instant té com a coordenada mitja r = 7.28m. 
Aquest màxim indica l’existència d’una zona danyada. La Taula 19  resumeix els 
resultats numèrics d’aquesta fase.  
 

Inici de la plasticitat Final de l'excavació   
  Paret de l'excavació Màxim de σθ 
σθ/σ0 1.67 1.6 1.69
σr/σ0 0.26 0.0473 0.29
εθ 2.56E-03 3.78E-03 2.59E-03
q (MPa) 14.4 16.2 14.49
p (MPa) 12 10.2 11.9

Taula 19: Valors dels resultats de l’excavació instantània. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, 
model de comportament EPE HB, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 

Evolució del les tensions ortoradial i radial vs. 
Deformació ortoradial, a la paret, durant l'excavació. 

Galeria de r = 6m, model instantani: EPE HB 
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Figura 60: evolució de les tensions radial i ortoradial  versus deformació ortoradial durant  
l’excavació instantània. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, model de comportament EPE 
HB, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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Evolució p vs q a la paret durant l'ecavació
Galeria de r = 6m, model instantani: EPE HB 
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Figura 61: Evolució de les tensions p versus q durant  l’excavació instantània. Galeria isolada sense 
revestiment r = 6m, model de comportament EPE HB, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
 
 

Perfil de les tensions al final de l'excavació
Galeria de r = 6m, model instantani: EPE HB 
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Figura 62: Perfil de les tensions al final de  l’excavació instantània. Galeria isolada sense 
revestiment r = 6m, model de comportament EPE HB, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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6.2.2 SEGONA FASE: FLUÈNCIA LLIURE 
 
Al principi d’aquest capítol ja s’ha mencionat que  a partir de la segona fase el model de 
comportament de les argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià és viscoplàstic amb enduriment 
anomenat model de Lemaitre (LMS). Es defineix el temps de fluència lliure tfl, com el 
temps entra el final de l’excavació instantània i la posada en obra del revestiment. En 
aquest apartat es presenten els resultats fins un tfl de 10 anys. 
 
La Taula 20 és un resum dels resultats obtinguts durant aquesta fase. 
 
El model LMS està destinat a representar el comportament diferit en les argil·lites del 
Cal·lovià-Oxfordià. En la Figura 63 es pot veure com la deformació ortoradial, que no es 
res més que el desplaçament radial adimensional presenta la forma típica de la fluència 
diferida primària i secundària. 
 
 Apareixen deformacions viscoplàstiques per l’existència d’un desviador en tensions, 
Aquest disminueix a mesura que augmenta la deformació total acumulada. La paret de 
la galeria continua completament desconfinada i la tensió ortoradial disminueix, veure 
Figura 64.  
 
La tensió mitja disminueix en la fase en que el material es troba en plasticitat o 
viscoplasticitat, en canvi aquesta última fa que el desviador adquirit durant l’excavació 
vagi minvant. 
J. Gombalet dins el marc de la seva Tesis Doctoral va demostrar que la llei de LMS 
tendia a una solució constant en tensions i en deformacions [ 7]. En aquesta fase es 
tendeix doncs a un estat asimptòtic de tensions i deformacions. 
 

FLUÈNCIA LLIURE A LA PARET DE L'EXCAVACIÓ 

 
final 

excavació 
tfl = 2 

setmanes tfl = 1 mes tfl = 3 
mesos 

tfl = 6 
mesos tfl = 1 any tfl = 2 anys tfl = 10 

anys 

σθ/σ0 1.60 1.51 1.50 1.47 1.45 1.43 1.41 1.37 

σr/σ0 4.73E-02 4.48E-02 4.43E-02 4.36E-02 4.31E-02 4.26E-02 4.20E-02 4.08E-02

εθ 3.78E-03 4.94E-03 5.20E-03 5.66E-03 6.02E-03 6.46E-03 6.97E-03 8.53E-03

q (MPa) 16.16 15.27 15.11 14.84 14.66 14.46 14.26 13.77 

p (MPa) 10.17 9.59 9.49 9.31 9.19 9.06 8.92 8.58 
Taula 20: Valors dels resultats de la fluència lliure posterior a l’excavació instantània. Galeria 
isolada sense revestiment r = 6m, models de comportament:  instantani EPE HB i diferit LMS, 
camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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Evolució de la deformació ortoradial, a la paret, durant la fluència lliure 
posterior a  l'excavació instantània.

Galeria de r = 6m, models: instantani EPE HB diferit LMS
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Figura 63: Evolució de la deformació ortoradial durant la fluència lliure posterior a l’excavació 
instantània fins un tfl = 10 anys. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de 
comportament: instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
 
 
 
 

Evolució del les tensions ortoradial i radial vs deformació 
ortoradial , a la paret, durant la fluència lliure fins un tfl = 10 anys

Galeria de r = 6m, models:  instantani EPE HB  i diferit LMS.
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Figura 64: Evolució de les tensions ortoradial i radial versus deformació ortoradial durant la 
fluència lliure posterior a l’excavació instantània fins un tfl = 10 anys. Galeria isolada sense 
revestiment r = 6m, models de comportament: instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions 
inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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Evolució p vs q a la paret durant la fluència lliure  fins 
un tfl = 10 anys

Galeria de r = 6m, model instantani: EPE HB 
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Figura 65: Evolució del desviador q versus la tensió mitja p durant la fluència lliure posterior a 
l’excavació instantània fins un tfl = 10 anys. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de 
comportament: instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
 
 
 

Perfil de tensions a tfl = 10 anys
Galeria de r = 6m, models: instantani EPE HB diferit LMS
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Figura 66: Perfil de les tensions després de 10 anys de fluència lliure posterior a l’excavació 
instantània. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de comportament: instantani EPE 
HB diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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6.2.3 TERCERA FASE: FLUÈNCIA BLOQUEJADA 
 
En aquesta fase es col·loca un revestiment de formigó amb un comportament elàstic 
perfecte. Aquest revestiment pilotarà les deformacions viscoplàstiques i el camp 
tensional. Es defineix el temps de fluència bloquejada tfb, com el temps entra la posada 
en obra del revestiment i el final del càlcul. En aquest apartat es presenten els resultats 
per diferents tfl i fins un tfb de 1e5. El temps total de càlcul tt es calcula tal com: tt = tfl 
+ tfb. Els valors numèrics dels resultats es troben en l’annexa C. 
 
Tal i com es pot veure en la Figura 66, en el moment de la posada del revestiment es 
bloqueja la deformació. Les velocitats de deformació esdevenen més baixes. Aquest 
fenomen té dues conseqüències importants a llarg termini: 

− Les deformacions acumulades adquirides a llarg termini són significativament 
més baixes que a les que s’arribaria sense revestiment 

− La deformació adquirida per a qualsevol tfb  és més gran quan més gran sigui el 
tfl. 17 

 
Així com en el cas anterior l’estat de tensions evolucionava cap un estat assimptòtic, la 
interacció entre la rigidesa del formigó i la fluència diferida viscosa, fa que l’estat de 
tensions tendeixi a recuperar l’estat tensional inicial. Així doncs la tensió radial 
augmenta de manera lineal amb la variació de la deformació, pilotada per la rigidesa del 
formigó i la tensió ortoradial disminueix ràpidament cap a la tensió inicial. Veure 
Figura 12. 
 
Si les tensions tendeixen a retrobar l’estat inicial, el desviador haurà de continuar 
disminuint i la tensió mitja  haurà d’augmentar. La  
Figura 69 mostra l’evolució de les tencions en l’espai p_q. 
 
Pel que fa al perfil de tensions ( Figura 70 ) 100 000 anys  després de l’introdució del 
formigó, la tensió ortoradial presenta encara un màxim denotant l’existència d’una 
petita zona danyada. La tenció radial propera a l’excavació és la més afectada pel fet 
d’escollir un tfl més o menys gran. 
 
 
 

                                                 
17 Un estudi més acurat mostra que a mesura que augmenta el tt la diferència entra la deformació 
ortoradial  d’un tfl = 2 setmanes i la d’un tfl=10anys  augmenta, semblaria doncs que en un cas de temps 
infinit les deformacions no s’igualarien. 
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Evolució de la deformació ortoradial durant la fluència bloquejada, 
per a diferents tfl i fins un tfb = 1e5

Galeria de r = 6m, model instantani: EPE HB 
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Figura 67: Evolució de la deformació ortoradial durant la fluència bloquejada per diferents tfl i 
fins un tfb = 1e5. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de comportament: instantani 
EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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Figura 68: Evolució de les tensions ortoradial i radial versus deformació ortoradial durant la 
fluència bloquejada per tfl = 10 anys i tfl = 2 setmanes i per un tfb = 1e5. Galeria isolada sense 
revestiment r = 6m, models de comportament: instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions 
inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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Evolució p vs q a la paret durant la fluència bloquejada 
fins un tfb = 1e5 anys

Galeria de r = 6m, model instantani: EPE HB 
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Figura 69: Evolució del desviador q versus la tensió mitja p durant la fluència bloquejada per tfl = 
10 anys i tfl = 2 setmanes i per un tfb = 1e5. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de 
comportament: instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
 

Perfil de tensions després de tfl = 2 setmanes i tfl = 10 anys i  un tfb = 
100 000 anys,

Galeria de r = 6m, model ins tantani: EP E HB & diferit: L.M.S.
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 Figura 70: Perfil de les tensions després de 1e5 anys de fluència lliure bloquejada per un tfl = 10 
anys i tfl  = 2 setmanes. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de comportament: 
instantani EPE HB diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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6.2.4 ANÀLISIS DEL DANY 
 
S’entén com a dany l’existència de microfisures no connectades o poc connectades en el 
si d’una roca que havia estat sana. Es parla de ruptura quan aquestes fissures estan prou 
connectades com per donar macrofisuració i la roca pateix una pèrdua quasi total de 
resistència. En una excavació si existeix zona de ruptura aquesta es situa tocant a les 
parets de l’excavació seguida de la zona danyada. Si només hi ha dany la zona danyada 
es troba tocant les parets de l’excavació. [ 19] 
 
Abans de començar l’anàlisi del dany en els càlculs d’aquest capítol cal tenir certs punts 
clars: 

• Tal i com s’explica en el capítol 4, el model EPE HB representa el dany de la 
roca amb una plasticitat amb enduriment per deformació positiu i la ruptura de la 
roca com un comportament post ruptura de plasticitat amb enduriment per 
deformació negatiu. Així doncs la plasticitat i el dany es refereixen al mateix 
fenomen. Per contra es parla només d’estat de ruptura. Els criteris de H&B 
s’escriuen en tensions i per tant el dany ve definit per l’estat tensional. 

• El model de comportament diferit LMS no porta cap definició implícita del 
domini del dany ni en tensions ni en deformacions. 

 
En la Taula 21, es dóna el valor de l’extensió del dany mitjançant diferents mètodes: 

 Traspàs dels criteris H&B de dany i ruptura: Es tracta de la zona  en 
la qual les tensions estan per sobre dels criteris H&B d’inici del dany o 
d’inici de la ruptura.  
És el criteri més vàlid durant l’excavació (EPE HB), El comportament 
diferit mena l’estat de tensions en sentit contrari  a la direcció que prenen 
durant la plasticitat. Així doncs durant la fluència lliure la zona danyada 
redimiria i durant la fluència bloquejada no existiria dany. (veure Figura 
71). En cap cas existiria ruptura. 
Les  Figura 72 mostra el perfil de les variable distància al criteri H&B de 
ruptura i de dany. No es produeix ruptura en l’excavació i existeix una 
petita zona danyada. La Figura 73 mostra com durant el comportament 
diferit lliure les tensions s’allunyen del critèri de dany. 

 
 Màxim de  σθ: Alguns autors prenen com a referència de l’extensió de la 

zona danyada en excavacions cilíndriques, el punt on, en un perfil radial, 
σθ presenta un màxim. 
Seguint aquest  criteri el dany originat durant l’excavació no variaria 
quasi bé gens en les fases de fluència diferida. 
 

 Traspàs d’un llindar de deformació ortoradial per l’inici del dany o 
de la ruptura: Es pot descriure l’inici del dany o de la ruptura, de 
manera orientativa, per el traspàs d’una certa deformació. Aquest mètode 
bé recolzat per observacions al laboratori però no és del Tot fiable. 
Tal i com es mostra en la Taula 21, aquest mètode donaria resultats falsos 
al final de l’excavació ja que la manca de dany entre amb contradicció 
amb la zona danyada trobada amb el mètode del traspàs de criteris H&B 
que és implícit en la definició del model EPE HB. A mesura que anés 
augmentant la deformació diferida augmentaria la zona danyada fins 
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l’aparició d’una zona de ruptura en el cas d’un tfl = 10 anys i tfb = 1e5. 
Els resultats d’aquest mètode no són massa fiables. 

 
ZONA DANYADA I EN RUPTURA 

  Excavació 
Fluència lliure 
  

Fluència diferida bloquejada  
tfb = 1e5 anys 

    
tfl = 2 
setmanes tfl =10 anys tfl = 2 setmanes tfl =10 anys  

CAMP DE TENCIONS 
Màxim de  σθ 0.2166 R 0.2178 R 0.2183 R 0.2181 R 0.219 R 
Traspàs del criteri H&B 
de dany 0.225 R 0.158 R 0.065 R − −  
Traspàs del criteri H&B 
de ruptura − − − − −  
CAMP DE DEFORMACIONS 

εθ ≥ 0.005 Dany − − 0.284 R 0.232 R 0.48 R  
εθ ≥ 0.01 Ruptura  − − − − 0.055 R  

Taula 21: Extenció de la zona danyada, en diferents instants dels càlculs, segons diferents criteris 
per avaluar-la. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de comportament:  instantani EPE 
HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
 

Evolució  de les tensions a la paret
excavació + Fluència lliure + Revestiment + Fluència bloquejada

Galeria de r = 6m, models:  instantani EPE HB  i diferit  LMS.
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Figura 71: Evolució del camp de tensions σ1_σ3 a la paret de l’excavació, al llarg dels diferents càlculs, 
relacionat amb el s criteris H&B de ruptura i de dany. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de 
comportament:  instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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Proximitat als criteris d’iniciació del malmetement i de ruptura després 
l'excavació instantània.

 Galeria r = 6m sense revestiment, Model instantani EPE HB
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Figura 72: Distàncies al criteri de dany i ruptura λd λp després de l’excavació instantània. Galeria isolada sense 
revestiment r = 6m, models de comportament:  instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial 
isòtrop σ0= 12 MPa. 
 

Proximitat als criteris d’iniciació del malmetement durant el comportament 
diferit 

Galeria r = 6m sense revestiment, Models: instantani: EPE HB, diferit: L.M.S
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Figura 73: Distàncies al criteri de dany λd, després de l’excavació instantània i diferents tfl. Galeria isolada 
sense revestiment r = 6m, models de comportament:  instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions 
inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
 
 
La Figura 74 ens mostra que l’excavació duta a terme pel model EPE HB presenta dany 
i que l’excavació duta a terme per el model de comportament diferit LMS no. Cosa que 
ens indica que el dany és degut al comportament a curt terme i que l’utilitsació de dos 
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models (a curt i a llarg terme) en la concaenció de càlculs a llarg terme és sempre més 
realística. 
Ens mostra també que el camp de tensions després de l’introducció del revestiment 
tendeix a unificar-se a 12 MPa (estat de tensions inicial). El comportament diferit lliure, 
tendeix a un estat de tensional asimptòtic calculat analíticament gràcies a les fórmules 
trobades per J.Gombalet  [ 7].  
 
La  
Figura 69 mostrava com el desviador q disminuïa a partir de l’inici de la plasticitat i 
durant el comportament viscoplàstic diferit en la paret de l’excavació. La Figura 75 
mostra que durant la fluència lliure varia la tendència a disminuir de q i aquesta 
augmenta a partir de r > 10 m (1.66R) però durant el comportament diferit posterior a 
l’introducció del revestiment q disminueix sempre ja que el camp de tensions tendeix al 
camp de tensions inicial. 
 

Comparació de diferents resultats del perfil de tensions radial per 
excavacions isolades de r = 6m 
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Figura 74: Comparació de diferents resultats del perfil de tensions ortoradial i radial a diferents 
instants dels càlculs. Galeria isolada sense revestiment r = 6m, models de comportament:  
instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
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Perfil de q durant diferents moments de la modelització 
 Galeria de r = 6m, models: instantani EPE HB diferit LMS
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Figura 75: Perfil radial del desviador q a diferents instants dels càlculs. Galeria isolada sense revestiment r = 
6m, models de comportament:  instantani EPE HB i diferit LMS, camp de tensions inicial isòtrop σ0= 12 MPa. 
 
 
 

6.3 CONCLUSIONS 
 
Després de l’anàlisi dels resultats d’aquest capítol s’obtenen les conclusions següents, 
referides totes a una excavació isolada a una profunditat de 500 m, en el si de la 
formació d’argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià i considerant  la hipòtesis de medi isòtrop i 
homogeni: 

 Per tal d’obtenir bons resultats a llarg terme s’ha de tenir en compte el 
comportament a curt terme. 

 El dany que apareix al voltant de l’excavació és degut al comportament a curt 
terme. 

 El comportament diferit lliure abans de la introducció del revestiment 
comporta  un augment de la deformació una disminució del desviador i a llarg 
terme tendeix a un estat de tensions asimptòtic i anisòtrop. 

 El comportament diferit posterior a la introducció del revestiment mena les 
tensions vers l’estat inicial isòtrop pilotades per el comportament elàstic del 
formigó, la deformació continua en augment i el desviador en disminució. 

 La tria del temps d’espera abans la posada en obre del revestiment té 
conseqüències importants a llarg terme, de manera notable en deformacions. 
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LÍMITS DELS RESULTATS: 
 
Els límits dels resultats són deguts a la intenció de simplificar les respostes per tal de 
presentar de manera clara i senzilla els efectes de la utilitsacio d’un model a curt terme i 
posteriorment a llarg terme per a estudis del comportament a llarg terme i les 
conseqüències de la tria del temps d’espera abans la posada en obre del revestiment.  
 

 La hipòtesis de medi infinit i isòtrop no és real. En realitat la tensió horitzontal 
major val 1.4 vegades la tensió vertical. A més les galeries d’emmagatzematge 
de residus es disposen paral·leles entre elles a una certa distància. És a dir, en 
aquest capítol no es té en conte l’anisotropia inicial del medi i la possible 
superposició de les pertorbacions de les galeries veïnes. 

 Els càlculs no tenen en compte els fenòmens tèrmics que podrien induir cert 
residus exotèrmics.  

 Es treballa en tensions totals i no es té en compte el canvi en la pressió del líquid 
que podria produir fenòmens, com la desaturació saturació que poden tenir 
efectes importants en la formació de la zona danyada. 

 Per hipòtesis es suposa que el formigó té un comportament elàstic perfecte al 
llarg de tota la modelització. Realment el formigó té una certa velocitat de 
degradació química que no s’ha tingut en compte en aquests càlculs. 

 No s’ha tingut en compte que les galeries, un cop col·locat el revestiment, 
s’ompliran dels materials que formen els alvèols d’emmagatzematge. Aquests 
materials amb la seva taxa de vuits imposa una condició restrictiva front la 
convergència de les galeries. 

 
En conclusió, aquest capítol posa en rellevància la importància de l’acoblament dels 
models de comportament de curt terme amb els de llarg terme i de la tria del temps 
d’espera abans la posada en obra del revestiment, però cal tenir en compte que els valors 
dels resultats són a títol orientatiu i que no corresponen a un cas real.




