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1.  INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS. 

1.1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS. 

En aquesta tesina es realitza un anàlisi del comportament del terreny prèviament, 

simultàniament i posteriorment a la construcció d’un túnel amb una tuneladora EPB (Hearth 

Pressure Balance) de 12 metres de diàmetre. 

L’augment de la construcció de túnels en ambients urbans implica la realització d’estudi  

i d’anàlisis del comportament del terreny durant l’execució del túnel. És ben conegut que hi ha 

molts factors que poden afectar el desenvolupament de l’execució d’una obra d’aquestes 

característiques i, per tant, s’analitzen detalladament. 

Primer de tot es caracteritza la geologia de la zona, ja que és un dels factors més 

importants que cal tenir en compte, a l’hora de decidir quin procés constructiu es portarà a 

terme. 

Abans d’iniciar l’excavació del túnel, cal instal·lar la instrumentació necessària segons 

el grau de seguiment que es vulgui realitzar de l’auscultació. El tram que ens ocupa és una 

zona urbana, densament poblada; per tant, amb una vulnerabilitat molt alta. I per aquest motiu, 

la densificació de la instrumentació en aquesta zona és considerable. Després de la instal·lació 

i realització de vàries lectures a la zona, ja és possible iniciar la perforació del túnel El 

seguiment dels paràmetres d’excavació de la tuneladora és bàsic per al control detallat de 

l’execució de cada anell o per a realitzar anàlisis de trams conflictius. 

Prèviament al pas de la tuneladora s’han realitzat estudis de cubetes d’assentament 

previstes i de danys estimats a les estructures adjacents. Per tant, segons l’assentament de 

cada punt de control referent a la distància al front, l’assentament respecte el temps, els 

moviments horitzontals, les deformacions, etc, és possible realitzar un estudi dels moviments 

provocats per l’excavació d’un túnel  

Finalment, i en una zona densament poblada és interessant estudiar el comportament 

real de les estructures respecte els moviments del terreny esmentats en el paràgraf anterior. 

A la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) es realitza un seguiment exhaustiu dels 

moviments del terreny induïts per l’excavació de túnels.  

Així doncs, el primer pas consisteix en conèixer el projecte i la geologia de la zona. 

Posteriorment es pot realitzar el seguiment dels paràmetres de la tuneladora per a comprovar-

ne el funcionament. En superfície hi ha una gran quantitat d’obres associades a l’execució d’un 

túnel (les estacions, els pous de ventilació, els pous de compensació, els blocs de Jet-Grouting, 

les pantalles de pilós o micropilons,etc) i al mateix temps l’auscultació de la zona és minuciosa 

er a realitzar el seguiment dia a dia dels moviments que, inevitablement, provocarà l’excavació 

del túnel. 
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1.2. OBJECTIUS I METODOLOGIA. 

1.2.1.  OBJECTIUS 

L’oportunitat de poder observar i treballar en l’execució d’un túnel urbà, a la ciutat de 

Barcelona, excavat amb una tuneladora de 12 m de diàmetre fa que siguin molts els camps que 

un no vol deixar d’estudiar.  

En termes generals, l’objectiu final d’aquest document és l’anàlisi del comportament del 

terreny i de la interacció d’aquest amb les estructures pròximes durant el pas de la tuneladora. 

Per arribar a la punt final, cal analitzar pas a pas el procediment de construcció d’un túnel.  

He d’agrair que he pogut treballar genèricament amb de tots aquests procediments i 

per aquesta raó s’han englobar tots aquests factors en un document, tenint present al mateix 

temps la dificultat que això comporta pel que fa a interpretar relacions entre totes elles. Així 

doncs, es presenta el funcionament de la tuneladora, els moviments provocats pel pas de 

l’escut, les mesures que s’apliquen per a minimitzar els assentaments i, finalment, la resposta 

dels edificis a tots aquests canvis tensionals que pateix el terreny que els suporta. 

Per últim s’intentarà proposar posteriors vies de treball i manifestar deficiències i 

incerteses generades. 

 

1.2.2. .METODOLOGIA. 

Els 44 metres de llarg, aproximadament, de la L9 del Metro de Barcelona, intenten 

connectar Barcelona amb els barris perimetrals. Existeixen precedents per a executar una obra 

d’aquestes característiques des del 1966. Es comença a parlar de la L9 quan apareix el Pla 

Director d’Infraestructures 2000-2010 (PDI), on es preveu connectar Zona Franca de Barcelona 

amb Santa Coloma de Gramenet i Badalona. 

La Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya va ordenar a 

Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) la redacció dels projectes constructiu corresponents als 

trams en els que s’ha dividit la Línia 9 degut a la seva longitud. El tram 4B, que és el que ens 

ocupa en aquesta tesina, va ser licitat a UTE Gorg, empresa constituïda per DRAGADOS, 

NECSO, Sorigué i ACS. 

El tram 4 està format per dos branques, el T4A Bon Pastor – Can Zam, connectant 

Barcelona amb Sta. Coloma i el Tram 4B, base d’aquest estudi, de Gorg – Sagrera TAV, 

connectant Barcelona amb Badalona. Aquest tram consisteix en un túnel que travessa els 

barris del sud-oest de Badalona, creua el riu Besòs i arriba al pou d’extracció de Sagrera, a 

Barcelona. És una zona urbana i es caracteritza per la important densitat d’edificis existents. 
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Existiran 5 estacions al llarg d’aquest traçat: Gorg, La Salut, Llefià, Bon Pastor i Onze de 

Setembre. 

Aquest tesina intenta reproduir el procés lògic del seguiment de la construcció d’un 

túnel, començant per l’ambientació general, passar pel coneixement en si i finalitzar amb una 

sèrie de casos pràctics. Al capítol 2 es presenten els aspectes geològics i geotècnics referents 

als materials existents a la zona d’estudi i els que la tuneladora excavarà. El capítol 3 fa 

referència a les mesures de protecció establertes per a executar prèviament al pas de la 

tuneladora per tal de minimitzar els moviments i les deformacions dels edificis més pròxims a la 

traça del túnel. Al capítol 4 es desenvolupen els conceptes relacionats amb el mètode 

constructiu, les característiques de la tuneladora i els paràmetres analitzats durant el 

construcció del túnel al carrer St Adrià. Seguidament, al capítol 5 es descriuen els conceptes 

relacionats amb els moviments del terreny i les estimacions dels paràmetres fonamentals per a 

la previsió d’assentaments. Aquests coneixements s’apliquen al cas pràctic del pas de la 

tuneladora pel C/St Adrià, al llarg del capítol 6. Durant l’execució d’un túnel cal desenvolupar 

mesures que s’apliquen a la tuneladora per tal de minimitzar els moviments en superfície; 

aquests procediments es detallen al capítol 7. Per anar finalitzant, al capítol 8 s’estudia la 

interacció entre el terreny i les estructures, ja que la L9 del metro travessa zones densament 

poblades i és interessant conèixer la resposta de les estructures en trams ja excavats. I, 

finalment, al capítol 9 es comentaran les conclusions obtingudes.  

S’afegeix un annex on s’hi pot consultar el perfil geològic de tot el tram 4B de la Línia 9 

del Metro de Barcelona, tram Gorg – Sagrera TAV 
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2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA. 

2.1. INTRODUCCIÓ AL MARC GEOLÒGIC. 

Des de les primeres fases de redacció del projecte de la L9 del Metro de Barcelona 

s’ha seguit realitzant campanyes de sondejos per a identificar amb més precisió el substrat i 

ajustar el perfil geològic i geotècnic del subsòl de Barcelona. 

Així doncs, s’han redactat successives revisions de l’Annex de Geològic- Geotècnic del 

“Projecte Constructiu de la línia 9 del metro de Barcelona (FMB), Tram:Gorg- Sagrera TAV” 

(TM_00509.3). 

RSE Aplicacions Territorials SA, s’ha encarregat, i ho continua realitzant, de tot el 

seguiment, juntament amb el projectista (UTE Gorg). 

L’àrea on es projecta el traçat del tram Gorg – Sagrera TAV de la futura Línia 9 se situa 

entre la Plana de Barcelona i la Serralada Litoral a Badalona. 

La geologia del tram general està formada per un substrat rocós o semirocós, que 

comprèn materials paleozoics, miocens i pliocenes, recobert per formacions superficials de 

l’edat quaternària. Veure Annex I. 

2.1.1. GEOLOGIA REGIONAL. 

L’evolució històrica, a escala regional, a Catalunya, va començar amb un intens 

plegament i deformació de la sèrie sedimentària paleozoica (lutites, gresos i calcàries) a 

metasedimentària (esquists, pissarres, gneis i quarsites) durant l’Orogènia Hercínica. Aquests 

materials queden plegats i amb una important foliació. 

En una fase més tardana a aquest període es va produir la intrusió d’un gran batòlit 

granític, que ocupa la major part de la Serralada Litoral Catalana. Aquesta intrusió va provocar 

una gran aureola de metamorfisme de contacte d’uns 500 metres de gruix; degut al flux tèrmic 

produït per la intrusió, els minerals van recristal·litzar, variant l’estructura de la roca, i es van 

convertir en roca metamòrfica de contacte (cornubianites i materials pigallats). 

Cap a finals del Paleozoic, es va produir el plegament hercinià, que va provocar 

metamorfisme regional de baix grau. 

El Mesozoic, es caracteritza per l’erosió de l’àrea.  
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Durant l’orogènia alpina, i degut als moviments de les plaques Eurasiàtica i Africana, 

els materials no es podien comportar plàsticament, o en forma de plecs, i ho feien d’una forma 

rígida, fracturant-se en blocs i creant importants falles. Es va formar un gran golf, entre els 

massissos pirinenc i Catalano – Balear, on van començar a dipositar-se els materials fins de la 

futura Depressió Central. 

Es va produir una transgressió marina, durant el Terciari Superior, que va provocar una 

sedimentació tranquil·la i la formació de nombroses zones calcàries. Finalitzada aquesta 

transgressió, les terres van emergir definitivament. 

El plegament provocat per l’Orogènia Alpina va originar un enfonsament que va deixar 

algunes zones elevades, per exemple les materials paleozoics de Collserola i els turons d’Horta 

i Sarrià. 

Durant el Neògen es van produir, sincrònicament, processos geològics de falles 

normals i de deposició de materials corresponents al Miocè i Pliocè (Montjuïc, Llefià,...). 

Aquestes falles extensionals en direcció NE-SW produeixen un enfonsament progressiu dels 

blocs en direcció cap al SE, i juntament amb altres falles associades a aquestes, es va formar 

una estructura esglaonada en blocs separats per falles normals (horst-grabben). Així doncs, 

aquesta situació controla la disposició dels ventalls al·luvials miocens (i també pliocens). 

Posteriorment es va formar l’anomenat Pla de Barcelona, que és una plataforma 

morfològica suaument inclinada cap al mar i que correspon a una plana del peudemont. La 

continuïtat d’aquesta plataforma es veu alterada, a la zona d’estudi, per la plana deltaica del riu 

Besòs. 

Sobre el Pla de Barcelona (semigraben) s’anaven dipositant els materials dels ventalls 

al·luvials procedents de Collserola formats per argiles, graves i llims. Aquests conjunts de 

materials s’anomenen Pretricicle i Tricicle. 

Posteriorment  a la sedimentació del Tricicle i, per tant, de la formació de la plana del 

peudemont, a causa d’una oscil·lació climàtica, es va iniciar una fase erosiva de certa 

importància que va provocar que els cursos de l’aigua s’encaixessin entre els materials 

quaternaris fins a tallar, en algun punt, materials del substrat del Pliocè, formant així rieres i 

torrents marcadament encaixats en el pla fins a superar l’escarpament i aleshores s’obrien 

lateralment. 

Finalment, es va iniciar la formació dels deltes dels rius Llobregat i Besòs. Les planes 

deltaiques presenten una morfologia molt suau, amb pendents inferiors a l’1%. El delta del 

Besòs té una àrea aproximada de 15 km2. 



Anàlisi de les deformacions del terreny i resposta dels edificis associats a l’excavació de la tuneladora EPB de la L9 del metro de 
Barcelona 

 

9 

 

 

 

 

Figura 1.-Cartografia geològica de l’àrea de Barcelona. 

2.1.2. LITOESTRATIGRAFIA I PETROLOGIA DE LA ZONA DE ST. ADRIÀ. 

El traçat entre Gorg i Sagrera TAV, de la futura línia 9 del metro de Barcelona, es 

projecta en una àrea entre el pla de Barcelona i la Serralada Litoral a Badalona. (Veure Annex 

I) 

L’àrea compresa de Badalona (Gorg) a Bon Pastor transcorre pels materials 

continentals miocens i pels sediments de la plana litoral associada al riu Besòs. El tram de 

l’encreuament del riu Besòs fins a Sagrera TAV discorre pels materials fluvio-deltaics del riu. 

El pla de Barcelona és una plataforma morfològica situada entre el riu Llobregat i el riu 

Besòs. La superfície del pla s’inclina suaument vers el mar i enllaça progressivament cap al 

nord-oest amb el vessant marítim de la Serra de Collserola. Morfològicament correspon a una 

plana de piemont formada pels materials procedents del desmantellament de la Serralada 

Litoral. En el seu extrem oriental, la continuïtat de la plataforma es veu alterada per la plana 

deltaica del Besòs. 

El delta del riu Besòs i la seva plana litoral associada són sectors de morfologia molt 

suau, que presenten pendents molt inferiors a un 1% i unes cotes topogràfiques generalment 

entre els  0 i 15 m sobre el nivell del mar. En conjunt, presenten una superfície aproximada de 

15 km2. 
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Els materials més antics del tram es troben a l’encreuament amb el riu Besòs (PK. 

3+400) i són constituïts per granodiorites i en menor proporció per dics de pòrfirs granítics. Les 

granodiorites estan en contacte amb materials d’edat miocena mitjançant una falla normal, que 

localment presenta roques del Triàsic pinçades. El miocè està format per roques detrítiques 

dipositades en zones proximals de ventalls al·luvials i està afectat per nombroses fractures. 

Sota els sediments de la plana deltaica del Besòs, el substrat prequaternari està format 

per granodiorites i argil·lites pliocenes grises. El Pliocè correspon a la sedimentació d’un 

ambient de plataforma marina protegida a l’interior d’una badia que penetrava terra endins fins, 

aproximadament, l’actual Pont del Molinet. 

Així doncs la geologia del tram, està formada per un substrat rocós o semirocós que 

comprèn materials, de més antic a més moderns, paleozoics, miocens i pliocens, recobert per 

formacions superficials d’edat quaternària, integrades per la plana de Piemont del pla de 

Barcelona, el delta del Besòs i els col·luvials associats tant a l’escarpament de la plana de 

Barcelona com als relleus del marge esquerre del riu Besòs. 

El tram tractat en aquest document, del PK. 3+400 al PK. 2+000, es troba entre 

materials associats al delta del riu Besòs. Aquests materials deltaics es disposen de forma 

discordant sobre el substrat Pliocè entre els PK. 2+000 i el PK. 2+300 i sobre el substrat 

granodiorític entre els PK. 2+300 i 3+400. El substrat rocós se situa sempre per sota la solera 

del túnel. Els materials deltaics presenten correlacions lateralment molt complexes amb els 

dipòsits d’antigues rieres i amb els dipòsits col·luvials. 

 

Figura 2: Escala del temps geològic considerada a la zona de St. Adrià. 

2.1.2.1. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS. 

La zona estudiada presenta una unitat fluviodeltaica, subdividida en 4 grups 

diferenciats, una unitat de dipòsits antics de riera i amb una capa de rebliment antròpic de 

potència variable. 

Les unitats geològiques i geotècniques entre el PK. 3+400 i el PK. 2+000 del tram 4B 

es classifiquen segons els següents grups d’unitats. 
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La unitat fluviodeltaica del riu Besòs, constituïda per materials quaternaris recents (de 

la sèrie Holocè) amb un grau de consolidació baix i d’uns 20 metres de potència, està formada 

per quatre grups amb importants diferències geològiques i geotècniques. De sostre a base són 

les següents: 

GRUP 1: Unitat geotècnica Qb1  Complex superficial o plana d’inundació deltaica 

Llims argilosos de coloracions marronoses o vermelloses i argiles grises plàstiques 

amb contingut variable de matèria orgànica. Presenten un percentatge de sorres generalment 

baix, però que en ocasions pot ser apreciable. Inclouen alguns nivellets de geometria lenticular 

molt poc continus lateralment de sorres fines a mitjanes amb algunes gravetes disperses. La 

seva potència oscil·la entre 1 i els 20 metres. Cal observar que disminueix progressivament en 

direcció al riu Besòs, i passen lateralment de forma transicional a les unitats de riera (Qr). Tot i 

que és una unitat molt contínua al sostre del delta, la base es troba lleugerament inclinada cap 

al mar. 

Genèticament s’interpreten com a la sedimentació en zones marginals del delta del riu 

ocupades per aiguamolls o petits llacs, reomplint possiblement antics canals fluvials 

abandonats. 

La permeabilitat és molt baixa a baixa, amb valors de 10-7 m/s. 

 

GRUP 2: Unitats geotècniques Qb2 i Qb2g  Complex detrític o aqüífer superior 

Sorres mitges i gruixudes amb reduïda proporció de matriu argilosa; amb graves 

rodades disperses. Inclou petits dipòsits lenticulars formats per graves i sorres molt arrodonides 

i amb molt poc contingut de fins (Qb2g). Forma part d’un tram d’uns 7 a 20 metres de potència.  

Aquesta unitat forma un aqüífer superficial connectat al riu amb una permeabilitat de mitja a 

alta, amb valors de 10-4 m/s. 

 

GRUP 3: Unitats geotècniques Qb3 i Qb3s  Complex o falca intermitja 

Alternança d’argiles, llims, llims argilosos i arenosos, i sorres de fines a molt fines. 

Capa de 7 a 10 metres de potència. 

Genèticament s’interpreten com a sediments de prodelta o corresponents a la part submergida 

dels front deltaic. La seva baixa o molt baixa permeabilitat (10-7 m/s el Qb3 i 10-6 m/s la unitat 

Qb3s) constitueix una falca impermeable que confirma el nivell inferior del delta (Qb4), aïllant-la 

de l’aqüífer superior (Qb2). Així doncs queda diferenciat un aqüífer profund confinat i un de 

superficial freàtic. 
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GRUP 4: Unitat geotècnica Qb4  Complex detrític o aqüífer inferior 

Graves molt arrodonides, gravetes i sorres grolleres denses, amb una baixa proporció 

de fracció fina. El grau de cimentació és, generalment, molt baix. 

Genèticament s’interpreta com a sediments al·luvials o fluvials de les etapes inicials de la 

formació del delta. Forma la base dels sediments deltaics del Besòs.  

La seva potència augmenta en direcció a la zona central del delta i a la zona propera a 

l’escarpament del pla de Barcelona i s’indenta lateralment amb els sediments de riera Qrg fins 

a desaparèixer completament. 

Constitueix l’aqüífer profund o principal del delta amb una permeabilitat alta a molt alta, 

presentant valors de k=10-3 m/s. 

 

Els materials fluviodeltaics esmentats presenten lateralment indentacions molt 

complexes amb dipòsits antics de riera, que constitueixen la unitat geotècnica Qrg. Aquesta 

unitat correspon als sediments grollers de base de les rieres. L’equivalent mig a distal dels 

mateixos dipòsit és la unitat Qr i passa lateralment a la unitat superficial (Qb1). Tots dos formen 

petits cossos lenticulars, dins els materials deltaics, d’extensió en planta i potència variable. Les 

dues unitats poden arribar a presentar de 10 a més de 30 metres de potència. 

 

Dipòsits antics de riera    Unitats geotècniques Qr i Qrg  

Qr es descriu geològicament, com a llims sorrencs  amb abundants clasts dispersos 

alternant amb freqüents nivells lenticulars de graves amb matriu sorrenca–argilosa poc 

cimentats i alguns trams de llims foscos. Els clasts són principalment de pissarres, fil·lites, 

esquistos, quars i, ocasionalment, calcàries paleozoiques. Se situen estratigràficament sobre la 

unitat Qrg. 

Qrg són graves i gravetes subarrodonides, principalment, de pissarres i, en menor 

grau, de roques carbonatades paleozoiques. Presenten matriu sorrenca argilosa de color 

marró. El grau de cimentació és de molt baix a nul. Inclouen alguns trams de llims sorrencs 

amb abundants clasts dispersos. Cap a les zones d’ala passen lateralment i de forma 

transicional a argiles i llims sorrencs amb clasts centimètrics dispersos en transició cap als 

materials col·luvials. 

Finalment, la capa més superficial i que es troba per sobre els materials fluviodeltaics 

del Besòs i de les rieres, és un nivell de rebliment: 
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Rebliment antròpic   Unitat geotècnica R  

Conjunt molt heterogeni de terres i runes totalment desorganitzades. La seva potència i 

composició és molt variable lateralment. 

En pràcticament tot el traçat de la línia, es poden reconèixer, en superfície, rebliments d’origen 

antròpic i sòls vegetals, amb un gruix variable de 1 a 3 metres, augmentant en zones de 

rebliment d’antigues rieres o en terraplenats. 

2.1.3. Característiques geotècniques mesurades al materials. 

Per a la caracterització geotècnica dels material s’han realitzat reconeixements del 

terreny, previs i contemporanis a l’obra, utilitzant diferents mecanismes. Començant per les 

campanyes geotècniques des de l’any 2000 fins a l’actualitat, realitzant testificació de sondejos, 

assajos in situ i assajos al laboratori. S’han realitzat i es continuen realitzant observacions 

durant les excavacions mecàniques (execució de pantalles, buidat de pous,...) i testificacions 

del material extret durant l’execució de pilons, pous, sondeigs a destrossa, etc. 

Durant la perforació dels sondejos es realitza una testificació del terreny on es 

controlen els següents paràmetres: 

 Perforació: diàmetre de perforació, revestiment, fluid de perforació, etc. 

 Maniobres de perforació. 

 Percentatge de recuperació 

 Descripció litològica i profunditat del sondeig. 

 Mesura del nivell piezomètric. 

 Extracció mostres inalterades (MI), en sòls cohesius, per a posteriors assajos al 

laboratori. 

2.1.3.1. ASSAJOS “IN SITU”: 

SPT (Standard Penetration Test). 

Assaig de penetració dinàmica normalitzat que consisteix en clavar una cullera 

estàndard (bipartida de 35 mm de diàmetre) al fons d’un sondeig mitjançant una massa de 63,5 

kg que cau lliurement des d’una altura de 76,2 cm. El resultat de l’assaig consisteix en comptar 

el número de cops necessaris per introduir la cullera al terreny cada tram de 15 cm. El valor 

comptabilitzat, NSPT, és el número de cops necessaris per aprofundir la cullera 30 cm al terreny. 

Els terrenys que requereixen més de 50 cops per avançar 15 cm s’indiquen com a rebuig (R). 

S’obtenen paràmetres mecànics i geotècnics a partir de correlacions empíriques que es 

relacionen amb el resultat d’aquest assaig. 
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MI (Mostra inalterada). 

En els trams de terreny amb característiques cohesives, es realitzen extraccions de 

mostres inalterades.  

El procediment consisteix en introduir un tub de mostres especial que es clava al 

terreny en quatre trams de 15 cm cada un, utilitzant el mateix dispositiu que pels assajos SPT, i 

a continuació es retira la mostra inalterada del seu interior. 

Quan l’elevada consistència del terreny impedeix l’obtenció de mostres mitjançant 

aquest sistema es procedeix a parafinar fragments de testimoni extrets dels sondejos, que es 

considerin representatius del terreny que s’està perforant. 

ASSAIG PRESSIOMÈTRIC (OYO, Menard). 

És un assaig de càrrega radial amb tensions aplicades sobre les parets de la 

perforació. Les condicions del terreny davant l’assaig poden assimilar-se a les d’una cavitat 

cilíndrica de radi r, sotmesa a una pressió radial p. 

És un assaig tenso-deformacional in situ que permet determinar el mòdul de tall 

pressiomètric (GP), el mòdul de deformació (pressiomètric del terreny)(EP), la pressió de 

fluència (Pf) i la pressió límit (Pl), corresponent per definició a l’estat límit de trencament del 

terreny quan està sotmès a una pressió creixent sobre la paret d’una cavitat cilíndrica. 

L’assaig OYO permet obtenir una corba de variació de les deformacions radials de les 

parets del sondeig on es realitza el sondeig, en funció de l’esforç que s’aplica. 

ASSAIG DE PERMEABILITAT (Lefranc). 

Mesura el coeficient de permeabilitat en sòls de tipus granular permeables o 

semipermeables situats per sota del nivell freàtic. 

Si s’executa a règim permanent, el procediment consisteix en reomplir d’aigua el 

sondeig i mesurar el cabal necessari per a mantenir el nivell constant. L’assaig en règim 

variable permet mesurar la velocitat de descens del nivell de l’aigua. 

El coeficient de permeabilitat k s’obté mitjançant una mitja ponderada dels coeficients 

corresponents a cada mesura. 

TÈCNIQUES APLICANT GEOFÍSICA (ones sísmiques, elèctriques,...) 

Assajos no destructius que permet conèixer les heterogeneïtats del subsòl i la seva 

distribució en l’espai. 

 

Les mostres extretes dels sondejos (MI i SPT) s’assagen al laboratori. 
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2.1.3.2. ASSAJOS DE LABORATORI: 

A. ASSAJOS D’IDENTIFICACIÓ. 

Permeten classificar el terreny a partir de la seva naturalesa. Es poden determinar la 

humitat natural, la densitat aparent, la granulometria per tamisat, la granulometria per 

sedimentació, els límits d’Atterberg, la classificació USCS. També es determinen, 

quantitativament, els carbonats, els sulfats solubles i la matèria orgànica. 

 

B. ASSAJOS MECÀNICS. 

COMPRESSIÓ SIMPLE. 

Consisteix en aplicar una càrrega compressiva uniaxial sobre una proveta inalterada de 

roca o sòl cohesiu fins que es produeix el trencament.  Al no estar confinada, es produeixen 

deformacions laterals i axials; aleshores, al representar la corba de resistència-deformació és 

necessari realitzar la correcció per variació de la secció durant el procés de càrrega. 

Per tant, determina la càrrega de trencament d’un sòl a compressió no confinat (бc). 

També es pot determinar el mòdul de Young (E) i el coeficient de Poisson (ע). 

ASSAIG DE TALL DIRECTE. 

Consisteix en aplicar un esforç horitzontal sobre una caixa de tall que conté la mostra 

dividida en dues meitats, essent la part superior mòbil, dividint-se així en dues meitats per un 

pla mig fixat. Es requereix un mínim de tres mostres i l’aplicació d’una pressió vertical diferent a 

cada mostra. 

L’esforç tallant aplicat serà funció de la pressió vertical, satisfent l’equació de 

resistència al tall de Mohr– Coulomb que es mostra a l’expressió (Equació 1): 

                                      φστ tgc n ⋅+= '  (Equació 1) 

τ =Esforç tallant. 

nσ =Pressió normal que ‘in situ’, correspondria a la pressió vertical. 

on, 'c =Cohesió del material assajat. 

φ =Angle de fregament intern del terreny assajat. 

Un cop s’ha trencat la mostra, l’assaig continua fins que s’observa que amb una pressió 

menor es manté el moviment de tall. Aquesta càrrega correspon a la resistència residual. 

S’utilitza per a determinar els paràmetres drenats de la resistència a esforç tallant; en 

algunes ocasions els assajos s’executen ràpidament i s’obtenen resultats no drenats. 
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ASSAIG EDOMÈTRIC. 

Assaig drenat que determina les característiques de consolidació d’un sòl sotmès a 

confinament lateral mitjançant l’aplicació d’una càrrega axial. També es pot determinar la 

velocitat d’assentament. A partir d’una sèrie de càlculs s’obté la pressió de preconsolidació 

(бpc), l’índex de compressió (Cc) i el coeficient de consolidació (Cv), relacionats aquest dos 

últims amb la quantitat i la velocitat de consolidació. 

ASSAIG TRIAXIAL. 

És el més complet dels assajos de resistència de tall, ja que permet reproduir l’estat 

tensional a què està sotmesa la mostra al terreny de forma raonable; permet deduir el 

comportament en funció de la pressió de confinament. 

S’apliquen tensions en les tres direccions perpendiculars entre si, la vertical i dues 

laterals, que habitualment són iguals (pressió radial lateral). S’utilitzen com a mínim tres 

provetes de manera que per cada una s’aplica una pressió lateral diferent i la pressió vertical 

augmenta fins al trencament. 

Existeixen vàries modalitats d’assaig segons el drenatge i la consolidació. 

Assaig tipus UU (sense consolidar i sense drenar): l’assaig comença un cop aplicada la 

pressió de confinament sense possibilitat de consolidar i drenar. És un assaig ràpid. 

Assaig tipus CU (amb consolidació i sense drenatge): la mostra inicialment es consolida 

permetent un drenatge. A continuació s’atura el drenatge i s’aplica la pressió vertical de 

trencament. Amb aquest mètode és possible mesurar les pressions intersticials de la mostra 

durant el procés, obtenint els paràmetres de les tensions totals i les efectives. Per aquest motiu 

és un assaig molt útil. 

Assaig tipus CD (amb consolidació i amb drenatge): la mostra drena durant la 

consolidació i el trencament. Per tal que es dissipin les pressions intersticials cal que l’aplicació 

de la càrrega vertical sigui molt lenta. 

Es pretén observar les relacions de tensió–deformació i les propietats de resistència del 

terreny. Aquest assaig permet reproduir condicions drenades i no drenades. 
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Així doncs, les unitats i paràmetres geotècnics principals que constitueixen el terreny 

tractat en aquest estudi se sintetitzen a la Taula 1: 

γd γap Granulometria C бc Ep 
(g/cm3) (g/cm3) (%<0,08) (kg/cm2) (kg/cm3) (kg/cm2)

R - 1,70 - 0,05 26-28 75 0,33 -
Qr 1,80 2,10 40 0,6 25-30 1,2 350 0,33 9,00E-05

Qrg 1,85 2,15 20 0,3 35-42 0,6 350 0,33 5,00E-04
Qb 1 1,60 2,01 65 0,25 27-32 95 0,33 1,00E-07
Qb 2 1,70 2,02 18 0,2 29-36 0,25 250 0,32 1,00E-04
Qb2g 1,70 2,02 18 0,05 36-40 0,25 250 0,32 1,00E-04
Qb 3 1,60 2,05 85 0,3 29-36 0,6 150 0,3 1,00E-07
Qb3s 1,55 2,00 55 0,2 29-36 0,4 170 0,33 1,00E-03
Qb 4 - 2,05 12 0,05 35-42 0,7 350 0,33 1,00E-03

PLIOCÈ Pl 1 1,74 2,10 75 0,4 25-28 3,5 700 0,33 1,00E-06
Gr 1 2,62 2,70 - - - 500 5500 0,24 1,00E-07
Gr 2 - 2,10 27 0,3 35-40 3 2500 0,3 5,00E-05

La síntesi dels paràmetres geotècnics són els valors mitjos dels assajos in situ i al laboratori.

Sòls granítics (sauló) dels relleus de Sta Coloma)
Sòls granítics (sauló) dels relleus de Sta Coloma)

Sòls quaternaris-holocens del Delta Besós

Sòls quaternaris-holocens del Delta Besós

Sòls terciaris-pliocens del Pla de BCN

Q
U

A
TE

R
N

A
R

I

PALEOZOIC

NOMENCLATURA Φ (º)

Sòls quaternaris-holocens del Delta Besós
Sòls quaternaris-holocens del Delta Besós

Sòls quaternaris-holocens del Delta Besós

Sòls quaternaris-holocens del Delta Besós

Sòls quaternaris-holocens de riera
Sòls quaternaris-holocens de riera

UNITAT GEOTÈCNICA
Poisson ע K (m/s)

 

Taula 1.- Descripció i principals paràmetres geotècnics de les unitats geològiques que constitueixen el terreny analitzat. 

2.1.4. Recorregut geològic i geotècnic. 

Al llarg de la major part del traçat que s’analitza, al carrer St Adrià de Barcelona, (veure 

Figura 3), el túnel es troba amb materials fins impermeables de la falca intermitja (Qb3/Qb3s) a 

la seva mitja secció superior, i materials gravosos de l’aqüífer profund (Qb4) a la mitja secció 

inferior, fins al PK. 2+400. A partir d’aquest PK. la falca intermitja perd potència i a la zona de la 

clau entren materials sorrencs de l’aqüífer superior (Qb2) al terç superior de la secció. 

Els materials que trobem entre la superfície i la clau del túnel són, majoritàriament, les 

unitats fluviodeltaiques Qb1 (llims i argiles ) i Qb2 (sorres), les potències de les quals varien al 

llarg de la traça. 

A la Figura 3 es presenta el perfil longitudinal amb el traçat del túnel del p.k. 3+000 al 

2+200, aproximadament, que és el tram analitzat en aquest document. 

 

 

Figura 3.-Perfil longitudinal de la Línia 9 del Metro de Barcelona, del p.k. 3+000 al 2+200. 
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3. MESURES DE PROTECCIÓ. 

3.1. TIPUS DE MESURES. 

 Aquest capítol descriu les mesures protectores que s’apliquen per a millorar o 

canviar el comportament del terreny. Al mateix temps s’especifiquen les tècniques utilitzades 

per a mitigar els efectes dels moviments que s’han produït, com és inevitable, durant 

l’excavació del túnel de la Línia 9 del Metro de Barcelona al pas pel carrer Sant Adrià.  

 Els criteris utilitzats per a l’aplicació d’aquestes mesures es basen en la 

necessitat de protegir les estructures dels possibles danys causats pels moviments immediats 

que pateixi el terreny, com a resposta a canvis tensionals durant l’excavació d’un túnel.  

A continuació es defineixen tres categories diferents de tècniques per a la millora del 

terreny i la protecció de les estructures afectades (Harris, 2001): 

1. Mesures dins el túnel. Aquest grup inclou totes les accions que es porten a 

terme dins el túnel durant la seva construcció per a reduir la magnitud dels 

moviments del terreny generats. 

2. Tractaments del terreny. Inclou tots els mètodes de reducció o modificació 

dels moviments del terreny generats durant l’excavació millorant o canviant la 

resposta geotècnica del terreny. 

3. Mesures estructurals. Aquesta categoria redueix l’impacte del moviment del 

terreny incrementant la capacitat de l’estructura a resistir, modificar o acceptar 

aquest moviment.  

Aquestes categories no van estrictament separades, ja que en molts casos es 

combinen dos o més mètodes. 

Les mesures que s’han executat al C/St Adrià pertanyen a la categoria de tractaments 

del terreny. A continuació es descriuen, més detalladament, les tipologies de mesures de 

protecció.  

3.1.1. MESURES DINS EL TÚNEL. 

Els mètodes que es poden realitzar des de l’interior del túnel redueixen la magnitud 

dels moviments o de les distorsions associades a la pèrdua de volum durant l’execució del 

túnel. 

Les màquines d’excavació de túnels (Tunnel Boring Machine, TBM’s) tenen la capacitat 

de poder mantenir una pressió en el front durant el procés d’excavació i construcció del túnel. 

Amb les tuneladores EPB, que treballen a partir de l’equilibri de pressió de les terres, es pot 
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controlar molt millor la pèrdua de volum, tot i que a la pràctica la seva eficàcia és variable 

(Harris, 2001). També és possible mantenir la pressió de front durant l’excavació utilitzant aire 

comprimit. En el cas de la tuneladora EPB del tram tractat en aquest estudi (T4B), s’han 

realitzat canvis d’eines de la roda de tall mantenint la pressió del front gràcies a l’execució d’un 

cake de bentonita (capa que cobreix i impermeabilitza les parets de la cambra d’excavació) i 

aire a pressió substituint el propi terreny. Al cap 

Executant túnels amb el nou mètode austríac (NATM), perquè l’excavació sigui estable, 

cal instal·lar un sistema de suport posterior a l’excavació, ja que es treballa en obert. 

Normalment, la longitud excavada és inferior a la d’un anell (de túnel amb tuneladora), ja que 

es tendeix a reduir al màxim la magnitud dels moviments. 

Hi ha una gran varietat de mesures de suport del front de túnels en obert que s’utilitzen 

per a reduir els moviments del terreny. Un exemple és la instal·lació d’un número determinat de 

barnilles que s’injecten formant un paraigües al front del túnel per tal de reforçar el terreny. 

Els túnels, en obert, que tenen una longitud considerable s’excaven per parts.  

3.1.2. TRACTAMENTS DEL TERRENY. 

En aquesta categoria de mesures es diferencien les injeccions de compensació, les 

mesures de millora del terreny (per injecció, compactació, drenatge i reemplaçament del 

terreny), el reforç estructural i el control del nivell freàtic. 

Un important nombre de mesures per a la millora del terreny són aplicades per a 

incrementar la rigidesa de la capa de materials que el túnel haurà de travessar reduint la 

magnitud dels desplaçaments associats a l’excavació. Al mateix temps el terreny augmenta la 

seva resistència i pot suportar tensions de major magnitud. 

Aquests mètodes s’utilitzen per a millorar l’estabilitat del terreny, homogeneïtzant les 

característiques mecàniques, i modificar la permeabilitat de la zona si es considera necessari. 

3.1.2.1. INJECCIONS DE COMPENSACIÓ. 

Les injeccions de compensació consisteixen en realitzar un ventall de perforacions, 

entre el túnel i les estructures que cal protegir, i injectar beurada de ciment a través dels tubs 

maneguet (TAM)  per tal de compensar la pèrdua de volum causada durant l’excavació. En una 

situació ideal, les injeccions de compensació s’utilitzen per a generar els desplaçaments del 

terreny de la mateixa magnitud i oposats als que es generen durant l’execució del túnel. 

Existeixen tres tipus d’injeccions de beurada de ciment: injecció per compactació, 

injecció per intrusió i injecció per fractura. (Veure Figura 4). 
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Figura 4.- Tipologia de les injeccions de compensació (Harris, 2001). 

En alguns casos pràctics, la finalitat d’aquestes injeccions, no és estrictament la 

protecció de l’estructura, sinó que la intenció real és reduir la magnitud dels moviments del 

terreny durant l’excavació del túnel contrarestant l’assentament provocant el mateix moviment 

en sentit oposat (aixecament). 

3.1.2.2. JET-GROUTING. 

El Jet-Grouting és una altra tècnica de tractament del terreny, que és sabut que ofereix 

un marge de flexibilitat per un ampli rang de condicions del terreny i aplicacions. (Brill et al, 

2003). 

El Jet-Grouting és un tipus d’injecció que s’utilitza per a millorar les característiques 

mecàniques i el comportament hidràulic del terreny. 

Consisteix en la injecció de beurada de ciment, a una gran velocitat a través d’un o més 

punts de diàmetre molt petit, realitzant així un tractament homogeni i continuo del terreny, 

destruint la seva estructura primitiva i creant un nou element estructural amb unes 

característiques determinades, en funció del terreny original. 
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Figura 5.- Procediment d’execució de les injeccions de Jet-Grouting. 

A continuació es detallen les etapes d’execució mostrades a la figura anterior: 

1. Fase de perforació per rotació. Es perfora el terreny a tractar amb un 

sistema de rotopercussió o per rotació simple amb elements de tall 

adequats. 

2. Fi de la perforació. Un cop s’arriba a la cota establerta com a final de 

perforació es comença amb el procés d’injecció. 

3. Inici del procés. S’injecta la beurada a alta pressió (mitjançant 

bombes). Al produir-se la mescla de la beurada amb el terreny, queden 

modificades l’estructura i les propietats mecàniques del terreny original. 

4. Elevació i rotació a la velocitat preestablerta. Es realitza un ascens 

de la injecció al mateix temps que l’element va rotant i injectant. 

5. Acabament i repetició del procés. Un cop s’arriba a la superfície es 

deixa d’injectar a pressions elevades i es repeteix el procediment . 

El sistema d’injecció de la tècnica del Jet-Grouting diferencia tres tipologies. El sistema 

més simple és el de la injecció de beurada sola (Jet 1 o fluid simple), que consisteix en injectar 

la beurada de ciment a alta pressió produint-se una mescla amb el sòl in situ. Aquest mètode 

aconsegueix una alta resistència. El sistema de fluid doble o Jet 2 utilitza l’aire; s’injecta a una 

pressió més baixa, però com que l’aire redueix la fricció és mes fàcil que la beurada es desplaci 

a una major distància. Així doncs, s’aconsegueixen columnes més grans i resistències més 

elevades. Finalment el Jet 3 o fluid triple utilitza també l’aigua. Aquest tercer fluid s’injecta a 

alta pressió i deixa un buit en forma de columna al voltant del tub d’injecció. Aquest espai és 

reomplert per la beurada. Per tant, el Jet 3, a diferència de l’1 i del 2 no és un procediment de 

mescla del sòl in situ, sinó que és un sistema de reemplaçament del sòl. Es tracta, doncs, d’un 

mètode que aconsegueix formar columnes més resistents que els procediments anteriors.  
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En el cas del C/St Adrià, que es tracta en aquesta tesina, es va realitzar, prèviament, 

un camp de proves que consistia en executar 6 columnes amb els paràmetres d’injecció 

establerts a continuació i diferenciant-ne dos grups segons la distància entre eixos, un a 1,2 

metres i l’altre a 1,8 metres. Es va obtenir un diàmetre mig de 1,20 metres. 

Els objectius d’aquest camp de proves era comprovar el comportament dels paràmetres 

d’injecció al tipus de terreny existent a la zona.  

El sistema d’injecció utilitzat per aquest Jet-Grouting va ser el de fluid triple. 

Els paràmetres d’injecció utilitzats van ser els següents: 

 Cabal d’injecció :   380 l/min  

 Velocitat d’ascensió:   38 cm/min 

 Velocitat de rotació:   20-25 rpm 

 Pressió injecció:   650 kg/cm2 

 Tubs:     2 uts 3mm i 1 ut 3,5 mm 

 Densitat beurada:   1,5 T/m3 

 Consum ciment:   750 kg/m   

3.1.2.3. REFORÇ ESTRUCTURAL DEL TERRENY. 

La introducció d’un element estructural dins el terreny entre l’estructura a protegir i la 

font dels moviments que és el túnel, s’anomena reforç estructural del terreny. Aquesta tècnica 

té dues funcions: reduir la magnitud del moviment del terreny en la zona de l’estructura a 

protegir i actuar com a barrera entre el túnel i l’estructura. 

Els pilons i els micropilons són elements estructurals que s’inclouen dins aquest grup 

de mesures. Així doncs, a continuació es realitza un incís de la tipologia existent i dels 

processos utilitzats per a la seva execució, per a poder precisar quines tipologies s’han utilitzat 

a la Línia 9. 

 Els tipus de pilons es defineixen segons el procediment d’execució que es porta 

a terme. Així doncs, es diferencien els següents grups: 

 Pilons de barrena curta o CPI-7. Mètode de rotació en sec. S’aplica en 

terrenys estables i es perfora sense vibracions. Un cop finalitzada la perforació 

amb hèlice, es neteja el fons i es col·loca l’armadura. El procediment finalitza 

amb el formigonat mitjançant un tub tremie des del fons de la perforació fins a 

la superfície. 
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 Pilons de barrena contínua. CPI-8 o CFA.  S’inicia el procés i la barrena 

contínua perfora fins a la profunditat establerta com a final. Simultàniament a 

l’extracció de la barrena i retirada del material es bombeja formigó i es va 

reomplint l’espai perforat. Posteriorment, l’armadura s’introdueix mentre el 

formigó encara és fresc; si és necessari s’utilitzen vibradors per a introduir 

l’armadura. La finalització de l’execució arriba quan s’ha introduït la totalitat de 

l’armadura. 

Els tractaments del terreny utilitzats al C/St Adrià s’han realitzat amb el mètode dels 

pilons de barrena contínua (CPI-8). Més endavant es detalla la situació i les característiques 

principals dels pilons executats. 

 

Figura 6.- Procediment d’execució dels pilons de barrena contínua o CPI-8. 

 Pilons realitzats amb cullera i amb entubació recuperable. S’aplica en 

terrenys difícils, amb presència de bolos i capes de roques. Es pot treballar 

amb diàmetres grans i longituds importants. El procediment d’execució 

comença amb la col·locació del tub mitjançant una entubadora i excavant 

simultàniament mitjançant una cullera i un trepano. Seguidament es col·loca 

l’armadura i es formigona al mateix temps que es retira el tub. Es considera 

finalitzat el procés quan el formigó arriba a la superfície del terreny. 
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 Pilons realitzats a rotació amb entubació recuperable. S’aplica a tot tipus de 

sòls (excepte si hi ha presència de grans bolos). La perforació és sense 

vibracions i el consum de formigó és mínim. S’inicia l’excavació amb una hèlice 

contenint les parets de la perforació mitjançant un tub metàl·lic recuperable. 

Seguidament es col·loca l’armadura i es formigona amb tub tremie. Finalment 

s’extreu, simultàniament, el tub tremie i el tub de revestiment. 

 Pilons realitzats amb cullera i llots bentonítics. S’apliquen a tot tipus de 

terreny que siguin susceptibles a estabilitzar-se amb llots bentonítics. Aquest 

procediment permet realitzar pilons de longituds importants. S’inicia l’excavació 

amb cullera i estabilitzant les parets de la perforació amb els llots. Si el llot es 

contamina, cal netejar o desarenar. Es col·loca l’armadura i es formigona (com 

d’altres procediments) mitjançant un tub tremie. Com que la densitat del 

formigó és superior a la dels llots, aquests es van recuperant a mesura que 

s’injecten metres cúbics de formigó. El piló es considera finalitzat quan s’ha 

recuperat tot el llot i el formigó arriba fins la superfície. 

 Pilons a rotació amb llots bentonítics. Es tracta del mateix procediment que 

l’anterior, però la perforació es realitza amb una hèlice. 

 Pilons prefabricant i clavats per vibració (vibrohincats). 

Els micropilons són uns elements cilíndrics, perforats in situ, armats amb un tub d’acer i 

injectat amb beurada o morter. El diàmetre del micròpil no supera els 300 mm (normalment, el 

diàmetre de perforació oscil·la entre els 150 i els 300 mm). Es classifiquen en tres tipus, tenint 

en compte el sistema d’injecció que s’utilitza. 

Tipus IU  s’injecta a baixa pressió en una sola fase. 

Tipus IR  es pot reinjectar fins a dues vegades a través d’un tub amb vàlvules 

antiretorn. 

Tipus IRS  es pot reinjectar vàries vegades a través de tubs maneguet 

instal·lats al propi tub d’armadura. 

L’execució dels micropilons es realitza a través de tres fases: la perforació, la 

instal·lació de l’armadura tubular i, finalment, la injecció. La perforació es realitza embrocant en 

els punts amb les inclinacions especificades als projectes, a través d’equips hidràulics a rotació 

o rotopercussió. Un cop finalitzada la perforació, es neteja el detritus, es col·loca l’armadura 

tubular i es reomple l’interior del tub de revestiment amb beurada de ciment. Aquesta armadura, 

al mateix temps que és l’element estructural del micròpil, també forma part del mitjà 

indispensable per a la realització de les diferents fases d’injecció. 

Els tubs tenen una sèrie de vàlvules antiretorn, repartides regularment en tota o en part 

de la seva longitud, que permeten injectar quantitats controlades a través de cada una d’elles. 

Finalment, s’injectarà la beurada amb una dosificació especificada en el projecte. 



Anàlisi de les deformacions del terreny i resposta dels edificis associats a l’excavació de la tuneladora EPB de la L9 del metro de 
Barcelona 

 

25 

 En el cas del C/St Adrià, es van proposar tractaments del terreny a través de 

micropilons del tipus IU davant el taller de la Citroën, al p.k. 2+200 aproximadament. En aquest 

estudi, però, s’analitzen i es detallen els tractaments del terreny del p.k. 3+010 al 2+500 (tram 

de túnel sortint del pou de reparació amb p.k. 3+035 fins a la rotonda de Ciutat Assumpció), ja 

que en aquesta zona és possible interpretar la resposta del terreny respecte els tractaments 

realitzats a través de la instrumentació instal·lada al voltant de la traça del túnel.  

Inicialment, al p.k. 2+720, sortint de l’estació de Bon Pastor, s’havia proposat una 

pantalla de micropilons; finalment s’ha executat una pantalla de pilons CPI-8. 

S’ha cregut convenient, però, esmentar que també s’han realitzat tractaments del 

terreny mitjançant micropilons al llarg del traçat del túnel, encara que aquest document analitzi 

únicament el pas de la tuneladora pel carrer St Adrià 

3.1.2.4. CONTROL DEL NIVELL FREÀTIC. 

El control del nivell freàtic en sòls granulars és un prerequisit d’una excavació efectiva, 

ja que és possible rebaixar la cota del nivell d’aigua o variar la permeabilitat del terreny. 

Si es considera necessari variar la profunditat del nivell freàtic sense canviar la 

permeabilitat del terreny, s’utilitzen pous de bombeig. Si la intensió és variar la permeabilitat del 

terreny, es realitzen injeccions al terreny (tal i com s’ha comentat a l’apartat del Jet-Grouting). 

Un bon seguiment de la cota del nivell de l’aigua significa reduir la magnitud dels 

moviments del terreny associats a l’excavació. (Harris, 2001). 

3.1.3. MESURES ESTRUCTURALS. 

Les mesures estructurals són tècniques que s’utilitzen per a reduir l’impacte dels 

moviments del terreny a l’estructura, protegint-la directament.  

Existeixen vàries accions per aconseguir millores en les estructures, per exemple 

incrementar la capacitat de les fonamentacions per a resistir els moviments previstos, rigiditzar 

l’estructura fins al punt de modificar-la segons les previsions de moviments, donar a l’estructura 

menys sensibilitat perquè es pugui acomodar a un moviment anticipat, etc. Aquestes millores 

s’aconsegueixen, per exemple, instal·lant gats d’empenta a la base dels elements estructurals , 

incrementant la capacitat de deformació de l’estructura, recalçant els fonaments existents,etc. 
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Un cop efectives, aquestes mesures protectores poden ser actives o passives. Les 

actives depenen de l’observació que es vagi realitzant durant el període d’excavació, essent 

susceptibles a modificacions del mètode d’execució. Les injeccions de compensació i els gats 

estructural són un clar exemple de mesures actives. En canvi, les mesures d’implantació 

passives un cop aplicades ja es consideren finalitzades i no es poden modificar durant la 

construcció. 

La valoració d’un dany potencial en una estructura és el primer pas per a identificar si 

són necessàries les mesures protectores. Per aquest motiu, la predicció és molt important. Un 

cop s’ha decidit quin tipus de mesures es volen executar cal realitzar una monitorització i un 

control de l’execució d’aquestes mesures protectores. 

3.2. CAS REAL AL C/SANT ADRIÀ DE BARCELONA. TRACTAMENTS PEL PAS DE LA 
TUNELADORA. 

La construcció de túnels en terrenys tous inevitablement causa moviments del terreny 

que poden ser perillosos en zones urbanes (Mair, 1997). 

En el cas de la Línia 9 del Metro de Barcelona, es van realitzar una sèrie d’estudis 

d’assentaments considerant els efectes ocasionats pels tractaments del terreny.  

El 10 de febrer de 2004 es va entregar un document referent a l’anàlisi de les possibles 

afeccions dels edificis durant el pas de la tuneladora pel C/ St Adrià de Barcelona titulat 

“Recálculo de asientos considerando el efecto de los tratamientos en el tramo Bon Pastor-

Sagrera”, on s’estudiava la variació de la cubeta d’assentaments tenint en compte la possibilitat 

de realitzar mesures protectores. Al mateix temps es va diferenciar que la pressió de front de la 

tuneladora variés entre 2 o 3 Kg /cm2. 

Es calculaven els assentaments a diverses seccions transversals a la traça del túnel. 

Les conclusions a les que s’arriba en aquest informe són que els tractaments (tant amb Jet-

Grouting com amb els pilons) produïen assentaments molt similars tot i que inferiors al fet de no 

realitzar tractament.  

Pel que fa a les pressions d’injecció si que s’observa, al document, que al augmentar 

fins a 3 Kg/cm2 disminueix l’assentament, però no és una diferència molt significativa. 

L’àbac de danys, de Boscardin i Cording indica que sense tractaments es podrien 

assolir danys severs a les estructures properes al traçat. En canvi, en presència de tractaments, 

el danys als edificis passarien a ser com a màxim moderats. (Veure capítol 8). 

La proposta dels tractaments ocupa una àrea molt extensa i les actuacions estan poc 

definides. En els informes posteriors es detallen amb més claredat. Per tant, en les pròximes 

línies es detallaran els tractaments proposats i els executats finalment.  
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Taula 2.- Resultats dels càlculs realitzats mitjançant un model de càlcul d’elements finits en 2D. 

El mes de març de 2004 es va fer entrega d’un altre estudi on s’arribava a les 

conclusions que es presenten a la Taula 2, detallant les seccions analitzades: 

En aquest informe s’adoptava el criteri de que si es treballava amb pressió de 2 kg/cm2, 

no eren necessaris els tractaments de les seccions B, D, I, J, K, N i P. 

Els resultats obtinguts posaven de manifest que resulta pràcticament igual realitzar el 

tractament del terreny mitjançant columnes de Jet-Grouting o amb pilons, amb una lleugera 

avantatge respecte els pilons. En el cas de la secció pròxima a l’Estació de Bon Pastor, sempre 

es va aconsellar executar el tractament ja que el terreny es podia veure afectat per la 

construcció de les pantalles de l’estació. 

En aquest document es descartaven els tractaments considerats no necessaris. En 

informes posteriors es detallen els proposats en cada cas. 

El 26 d’octubre de 2004 es va entregar un tercer document amb un recàlcul dels 

assentaments: “Recálculo de asientos considerando el efecto de los tratamientos en el tramo 

Bon Pastor-Sagrera (modificado)”.  

Les diferències en el perfil geotècnic i els paràmetres de càlcul utilitzats eren algunes 

de les divergències entre els documents. En aquest cas també s’han realitzat els càlculs tenint 

en compte una pressió d’injecció de cua de 2-3 kg/cm2, considerant dues possibilitats, la de 

realitzar tractaments del terreny i la de no tractar la zona esmentada. Per a modelitzar els 

edificis s’ha suposat que cada planta transmet una càrrega equivalent a 1 T/m2, al terreny.  

A l’hora de modelitzar el comportament de l’edifici es consideren dues situacions, la 

primera consisteix en que cada edifici té una certa rigidesa i a la segona situació es considera 

que la sobrecàrrega de l’edifici es transmet directament a la superfície del terreny natural. 
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A continuació es presenta un dels resultats, a tall d’exemple, obtinguts en els càlculs 

dels assentaments i els danys induïts per l’excavació d’un túnel amb tuneladora, a la secció 

amb p.k. 2+640. 

 

Figura 7.- secció de la situació de la secció estudiada 2+640 i la proposta de tractaments del terreny en aquesta zona. 

 

Figura 8. Resultats de les cubetes calculades al p.k. 2+640. S’han estudiat 8 casos. Quatre executant tractaments i 

quatre més sense tractament. També s’ha diferenciat la pressió de front de la tuneladora, a 2 o 3 kg/cm2 i s’ha tingut en 

compte si l’edifici presenta certa rigidesa o no. 
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Figura 9.- Resultats de la interpretació dels danys a partir de l’Àbac de Boscardin i Cording. S’observa que els danys 

passen a ser de lleugers o moderats a inapreciables o molt lleugers, al p.k. 2+640..  

A partir dels resultats obtinguts, als pp.kk. 2+175, 2+195, 2+215 i 2+235, es va 

proposar realitzar un tractament mitjançant pantalles de micropilons amb tub de diàmetre 114,3 

x 6,3 mm d’acer TM-80 cada 50 cm i treballar amb una pressió, a la tuneladora, de 3 kg/cm2. 

Al p.k. 2+640 es va proposar realitzar tractaments a les dues bandes del carrer, ja que 

els danys estimats per Boscardin i Cording eren lleugers (admissibles), però al límit dels danys 

moderats a severs. La proposta consistia en pilons o Jet-Grouting. 

A la secció calculada del p.k. 2+720, es preveu realitzar una pantalla de micropilons, 

amb les mateixes característiques que l’esmentada anteriorment, ja que els danys estimats, 

segons Boscardin i Cording, sense tractaments són inadmissibles (danys severs a molt severs). 

Finalment, al p.k. 2+800 es considera que cal tractar el terreny amb una pantalla de jet 

o amb pilons, ja que els edificis es veuran afectats pel procés d’execució de l’estació de Bon 

Pastor. 

A 3 de febrer de 2005, es va entregar l’informe “Estudio de los asientos en el tramo 

Sagrera – Bon Pastor”, que tenia com a objectiu quantificar les cubetes d’assentaments 

produïdes per l’excavació del túnel i valorar els possibles efectes induïts als edificis de la zona.  

En aquest informe també es desenvolupaven una sèrie de models tridimensionals 

dissenyats amb el programa de diferències finites FLAC3D. S’analitzaven tres seccions 
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transversals a la traça del túnel, al p.k. 2+215 (edifici de la Citroën), al p.k. 2+640 (on hi ha 

blocs de pisos de vivendes) i al p.k. 2+720 (edifici ACS). 

L’eix del túnel, en les tres seccions estudiades, es troba a una profunditat , Z0, de 25 

metres, aproximadament. 

Els danys potencials, que previsiblement es produirien durant el pas de la tuneladora, 

eren lleugers segons la teoria de Boscardin i Cording i moderats segons l’àbac de Burland.  

A la següent taula es presenta el resum dels resultats obtinguts a les tres seccions 

analitzades: 

ASSENTAMENT PUNT D'INFLEXIÓ DESPLAÇAMENT HORITZONTAL DISTORSIÓ PÈRDUA TRACTAMENT
MÀXIM (mm) (dist a l'eix (m)) MÀXIM (mm) ANGULAR (mm/m) COMPRESSIÓ TRACCIÓ VOLUM (%) PROPOSAT

PILOTS
JET-GROUTING

MICROPILOTS

MICROPILOTS2,09 0,86 2,21 1,38P.K. 2+215 43,92 12,0 16,6

1,03

P.K. 2+640 41,37 14,5 19,5 1,99 0,8 2,28 1,27

SECCIÓ DEFORMACIÓ HORITZONTAL (mm/m)

P.K. 2+720 37,78 13,25 17,7 2,03 0,86 2,40

 

Taula 3.- Resultats obtinguts en els càlculs realitzats per a les seccions estudiades. 

La primera secció que ens trobem, en la direcció de l’avanç de l’excavació del túnel, és 

la de l’edifici ACS al p.k. 2+720. En aquesta zona es va proposar una pantalla de micropilons 

amb tubs de diàmetre de 114 mm i de 6,3 mm d’espessor cada 50 centímetres, al llarg de 20 

metres de carrer.  

La secció del p.k. 2+640 estudia els possibles efectes induïts als blocs d’habitatges 

construïts tant a banda de mar com de muntanya. El tractament del terreny proposat pel costat 

muntanya és una filera de 145 metres de pilons de 650 mm de diàmetre o de columnes de Jet-

Grouting cada 1,20 metres. Al costat mar es va proposar el mateix tractament al llarg de 200 

metres (des de l’estació de Bon Pastor fins a la rotonda de Ciutat Assumpció).  

A la secció del p.k. 2+215, a la zona de la Citroën, es proposava una pantalla de 

micropilons i una de pilons CPI-8. S’executarien micropilons de diàmetre 114mm i d’espessor 

6,3 mm, cada 50 cm al llarg de 68 metres. Els pilons de diàmetre 650 mm es realitzarien cada 

1,20 metres, cobrint una longitud de 38 metres.   

Finalment, en funció dels resultats obtinguts, es van realitzar diferents tipologies de 

tractaments del terreny, la situació i característiques dels quals es presenta a continuació. El 

plànol en planta de la Figura 10 presenta les zones on s’han realitzat els diferents tipus de 

tractaments: 
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Figura 10.- Planta dels tractaments del terreny realitzats al C/St Adrià, entre els pp.kk. 2+900 a 2+500. 

L’eix del túnel al pas pel C/St Adrià (del p.k. 3+010 al p.k. 2+200), es troba a 25 metres 

de profunditat, aproximadament. Fet que implica un rang de cobertura/diàmetre (C/D), 

d’aproximadament 1,5. Així doncs, podem parlar d’una traça de túnel amb poca cobertura del 

terreny 

Al mateix temps, cal tenir en compte que és una zona densament poblada i amb certa 

vulnerabilitat. 

Les accions realitzades consisteixen en executar mesures de tractament del terreny 

(Jet-Grouting, micropilons o pilons, segons el cas) que actuen com a barrera davant la 

propagació dels assentaments. S’aconsegueix tallar la cubeta d’assentaments i reduir, així, les 

deformacions a les estructures definides com a vulnerables. 

Al llarg de la traça del túnel, al pas pel carrer St Adrià de Barcelona, s’han realitzat 

vàries mesures protectores que es detallen a continuació. 

Segons la direcció de l’avanç de la tuneladora i abans d’arribar a l’estació de Bon 

Pastor, es van executar 80 pilons CPI-8 (de RPI001 a RPI080) de diàmetre 650 mm del p.k. 

3+010 al 2+920 (veure Figura 10 i Figura 11). Del p.k. 2+700 al 2+610, se’n van realitzar 75 

més (de NPI001 a NPI051 i de MPI052 a MPI075), al costat muntanya, del mateix diàmetre Els 

pilons anteriors a l’estació es van perforar fins a una longitud de 29,3 metres, mentre que els 

posteriors a Bon Pastor van arribar a 31 metres de profunditat. L’execució de la barrera de 

pilons de la zona del p.k. 2+700 es va iniciar el 9/09/04 i va finalitzar el 17/09/04. Els treballs 

per a la perforació contínua amb injecció de morter M80 sense armadura de la primera pantalla 

(entre el C/Biosca i el C/Barnola) van començar el 10/11/04 i van finalitzar el 22/11/04. 
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Figura 11.- Secció U-U’ situada al p.k. 2+925, prèvia a l’estació de Bon Pastor. 

Sortint de l’estació de Bon Pastor i al costat esquerra, segons l’avanç de la tuneladora, 

fins arribar a la rotonda de Ciutat Assumpció, del p.k. 2+740 al p.k. 2+540 (veure Figura 10) es 

van realitzar 33 jets triples (del tipus NJD001 a NJD033) de 32,5 metres de profunditat amb una 

inclinació de 4º a 17º. Seguint la mateixa línia de tractaments del terreny, es van executar 91 

jets triples (del tipus MJD001 a MJD091) fins a la mateixa profunditat, però amb una inclinació 

de 18º. A la Figura 12 es poden veure els tractaments realitzats als dos costats del túnel al pas 

entre els C/La Sèquia Madriguera i el C/Costa Brava. 

 

Figura 12.- Secció N-N’, al p.k. 2+685. Observi’s l’execució de pilons al costat muntanya i Jet-Grouting al costat mar. 

Per altra banda, i al costat muntanya del p.k. 2+780 al p.k. 2+760, es van executar 18 

jets triples (de OJI001 a OJI018) de 31 metres de profunditat i amb una inclinació de 4º (veure 

Figura 10 i Figura 13). 
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Figura 13.- Secció O-O’ al p.k. 2+765. Tractaments del terreny mitjançant columnes de Jet-Grouting sortint de l’estació 

de Bon Pastor. 

L’equidistància entre els eixos dels jets era de 1,6 metres. La pressió d’injecció de 

solera fins a 5-6 metres de la superfície era de 650 bars; aleshores, fins arribar a la superfície 

s’injectava a 250 bars de pressió. L’execució dels jets del costat dret (muntanya), segons 

l’avanç de la tuneladora, va iniciar el 23/06/04 i va finalitzar el 07/07/04. Seguidament es van 

executar els jets del costat esquerra (mar), que van finalitzar el 15/09/04. 

 

Finalment, cal introduir el tema de la necessitat de realitzar un manteniment de la roda 

de tall (canviar les eines) o inspeccionar l’estat de la roda de tall, amb certa regularitat, al llarg 

de tota la traça del túnel. 

Per a realitzar un bon manteniment de la roda de tall de la tuneladora cal canviar les 

eines cada 200-250 metres, aproximadament. Per aquest motiu, al C/St. Adrià s’han realitzat 

tres blocs de terreny millorat mitjançant columnes de Jet-Grouting (veure Figura 14). 

 

Figura 14- Vista en planta del blocs de terreny millorat mitjançant columnes de Jet-Grouting per a realitzar els canvis 

d’eines de la roda de tall de la tuneladora. 

El Bloc I es troba al p.k. 2+600 i es va realitzar en el període comprès entre el 14/06/05 

i el 09/07/05. Seguidament es van començar a executar les columnes de Jet-Grouting del Bloc 

BLOC II 

BLOC I 

BLOC III 
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II, al p.k. 2+363; els treballs van iniciar el 13/07/05 i van finalitzar el 03/08/05. Finalment, es va 

realitzar el Bloc III, al p.k. 2+235, del 25/08/05 al 10/09/05. 

 

Figura 15.- Secció transversal al túnel amb detall de les injeccions de Jet-Grouting de la fila A, al p.k. 2+365, al Bloc II. 

Observi’s que es tracta la mitja secció superior. 

El disseny d’aquests blocs consisteix en 17 columnes de jet a cada fila, essent un total 

de 5 files per bloc (A, B, C, D i E. El Bloc I té una fila de més, la F). A excepció de la fila A, totes 

les altres arriben a cobrir tota l’àrea d’excavació de la tuneladora (veure Figura 15 i Figura 16).  

Les diferències entre els tres blocs de canvis d’eines han estat els graus d’inclinació als 

que s’han realitzat les injeccions i les longituds de les perforacions, ja que depenen del traçat 

del túnel. 

 

Figura 16.- Secció transversal al túnel amb detall de les injeccions de Jet-Grouting de la fila B i D, al p.k. 2+365, al Bloc 

II. Observi’s que es consolida la secció completa, fet que es repeteix a les files C i E. 
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Figura 17.- Execució de Bloc I de terreny millorat mitjançant injeccions de Jet-Grouting. 

 

Aquests blocs permeten calar la roda de tall de la tuneladora al terreny millorat i així 

treballar en un recinte on es poden canviar eines en condicions hiperbàriques (a 2,0 o 2,5 bars 

de pressió depenent del material extret). En aquests casos se substitueix el material excavat, 

que s’extreu pel bis sense fi, per bentonita i aire a pressió que s’injecta a través de la mampara 

de la tuneladora. Prèviament a l’extracció del material, s’injecta la bentonita i es mou la roda de 

tall per tal que es formi una capa a les parets de la cambra i així es bloquegi l’entrada o sortida 

de material o aire. Si la cambra es buida fins a 3 metres per sobre l’eix, es treballa a 2 bars de 

pressió; en aquesta situació es poden canviar les eines perifèriques. Si en canvi, s’han de 

canviar les eines del centre de la roda de tall de la tuneladora, cal buidar la cambra fins a 1,5 

metres per sota l’eix i aleshores es treballa a 2,5 bars de pressió. 
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4. TÚNELS AMB TUNELADORA. 

Existeixen dos tipus de tuneladores, dissenyades per a l’excavació en dos tipus de 

terreny de característiques geomecàniques completament diferents. En primer lloc existeixen 

els talps mecànics, dissenyats especialment per a l’excavació de roca dura i mitja sense una 

gran necessitat de suport inicial; per una altra banda, es troben els escuts. Els escuts s’utilitzen 

fonamentalment en roca tova i materials de tipus sòl, que sovint presenten inestabilitats; poden 

també treballar en terrenys saturats d’aigua, per sota del nivell freàtic. 

 

Figura 18.-Quadre resum amb les característiques dels principals tipus de tuneladora 

4.1. TUNELADORES DE ROCA DURA (TALPS MECÀNICS) 

Aquest tipus de tuneladores, els talps mecànics, es coneixen com a TBM (Tunnel 

Boring Machine). Observi’s a la Figura 19 l’esquema de la vista lateral d’un talp mecànic. 

Inicialment, aquesta maquinària anava orientada a resoldre la construcció totalment 

mecanitzada dels túnels hidràulics, en els que la secció circular d’excavació resulta més 

apropiada. 
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Figura 19.- Esquema de la vista d’un talp mecànic (Herrenknecht AG) 

Els talps mecànics consten fonamentalment d’un cap rotatori, dotat de discos talladors 

que s’accionen mitjançant motors elèctrics, i avança mitjançant l’empenta proporcionada pels 

anomenats cilindres d’empenta que reaccionen sobre els grippers (veure Figura 20). Aquests 

es recolzen contra la paret del túnel. La superfície dels grippers serà inversament proporcional 

a la resistència de la roca no sobrepassant mai els 70 cm d’amplada per a poder recolzar-se 

entre encavallades.  

La longitud de cada cicle estarà condicionada pel recorregut dels cilindres, que 

generalment està comprés entre 1,5 i 2 m. 

 

Figura 20.- Vista d’un dels grippers utilitzats en la galeria experimental de Tarifa 

Tot i que són màquines relativament simples, realitzen les tasques elementals del cicle 

de treball. Per a dur a terme l’excavació, els discs talladors produeixen el trencament per 

compressió del terreny a partir de l’empenta proporcionada en cadascun dels cicles.  
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El conjunt de plataformes posteriors que arrossega la màquina en el seu avanç, 

normalment incorporen els transformadors i mànegues elèctriques; captadors de pols, 

constituïts per una cortina d’aigua que permet la seva captura i posterior evacuació en forma de 

fangs; canonades de ventilació i polipastes per a la manipulació de vies i dovelles de solera que 

es col·loquen de manera simultània a l’avanç del túnel. 

4.2. ESCUTS. 

4.2.1. ESCUTS OBERTS. 

Els escuts oberts s’utilitzen per a excavacions en zones on el front del túnel és estable i 

no hi ha afluència d’aigua (terrenys per sobre del nivell freàtic o d’elevat grau d’impermeabilitat). 

La tipologia de l’element excavador que incorporen aquests escuts és diversa. Pot ser 

manual o mecànica. Els elements mecànics depenen de la tipologia de terreny i poden ser 

braços excavadors o fregadors o de capçals giratoris, amb piques, rascadors, discs talladors, 

etc. 

 

Figura 21.- Escut obert amb sistema d’excavació manual amb un martell picador 

En determinats casos, el front pot incorporar alguns sistemes que contribueixin a 

l’estabilitat del front o fins i tot pot incorporar un sistema explícit de contenció de terres com és 

el cas de la Figura 22. 
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Figura 22.- Escut obert amb sistema d’excavació mecànic que incorpora un sistema de contenció del front en terreny 

inestable. Utilitzat en l’excavació del túnel de Hofoldinger, destinat al subministrament d’aigua per a la ciutat de Munic  

4.2.2. ESCUTS TANCATS. 

Els escuts tancats estan dissenyats per a l’excavació en terrenys difícils, no cohesius; 

també poden realitzar excavacions en terrenys saturats d’aigua, per sota del nivell freàtic la 

qual cosa fa que el front d’excavació esdevingui encara més inestable. 

Aquestes màquines excaven en secció circular i necessiten d’un revestiment de 

dovelles de formigó per a garantir unes certes condicions d’impermeabilització. 

Es distingeixen diversos tipus d’escuts tancats, que es descriuen continuació. 

4.2.2.1. Escuts mecanitzats de roda amb tancament  mecànic 

Aquests escuts estan dotats de comportes hidràuliques a partir de les quals es controla 

l’entrada del material excavat a la cambra. Les comportes es poden tancar totalment de 

manera que el túnel quedi perfectament segellat. Per darrera d’aquestes se’n troben unes 

altres l’obertura de la qual ve lligada a l’arribada a un cert valor de la pressió dins de la cambra 

anterior. D’aquesta manera es pot controlar el flux d’arribada de material excavat, que s’evacua 

mitjançant una cinta transportadora. 
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Figura 23.- Escut tancat mecanitzat de roda amb tancament mecànic 

Aquest sistema és similar a un escut de pressió de terres (que es detallarà més 

endavant) però presenta un sèrie de limitacions de cara a l’excavació per sota del nivell freàtic. 

4.2.2.2. Escuts amb pressió d’aire comprimit 

Consisteix en treballar mantenint la pressió de l’excavació mitjançant l’aire comprimit. 

Aquest sistema requereix que l’excavació es realitzi sota nivells freàtics poc importants (que 

augmentin la pressió en menys de 0,2 MPa). L’únic requisit pel terreny és que la permeabilitat a 

l’aire sigui baixa (sorres fines, argiles i llims). 

El problema que presenta aquest mètode és la sensibilitat a qualsevol pèrdua d’aire 

que es produeixi a nivell del front del túnel o a través del revestiment, que podria comportar 

greus conseqüències. També es considera un problema el fet de l’encariment de l’obra per al 

compliment de les normes en matèria de descompressió del personal. 

 

4.2.2.3. Hidroescuts o Slurry Shields (Escuts bentonítics). 

Els escuts bentonítics s’utilitzen, generalment, en terrenys de difícil excavació, 

constituïts generalment per sorres i graves o altres materials tous i fracturats .També estan 

indicats en zones amb existència de columna d’aigua. 

El tret característic d’aquest tipus de tuneladores és que s’utilitzen els llots bentonítics 

(Slurry) per a contribuir a l’estabilitat del terreny però també per al transport mitjançant un 

bombeig del material excavat. Aquest mecanisme d’estabilització i transport es pot observar a 

la figura següent.  
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Figura 24.- Esquema d’un escut de bentonita amb pressió al front  

El camp d’aplicació òptim es relaciona amb granulometries compreses entre 0,1 i 60 

mm, que conjuguen una eficaç recuperació de la bentonita amb la facilitat del transport hidràulic. 

Els llots ajuden a l’hora de canviar els talladors, mantenir la pressió al front i controlar 

els assentaments en superfície; a més a més, ajuden a lubricar els talladors i a mantenir la 

temperatura d’aquests. En realitat es tracta d’una suspensió de bentonita en aigua amb 

determinats additius que es prepara a la superfície i es fa circular de manera que arribi al front 

d’excavació a través dels conductes de la màquina i pugui ser evacuat de nou a la superfície, 

on tornarà a ser tractada per a separar-ne el material d’excavació que transporta. Per a la 

recuperació dels llots, es necessària la posada en funcionament d’una planta de tractament 

4.2.2.4. Escuts de pressió de terres (EPB – Earth Pressure Balance) 

Els escuts de pressió de terres es poden utilitzar en la major part dels terrenys que 

poden presentar inestabilitats.  

A la Figura 25 es mostra un esquema de l’escut de pressió de terres, a partir del qual 

s’il·lustra el seu funcionament. Com es pot apreciar a la Figura 25, es combinen dos 

mecanismes , un per a mantenir la pressió al front i l’altre per poder evacuar el material excavat. 

La pressió al front es manté a partir de l’equilibri de la pressió del terreny més l’aigua i la 

pressió mantinguda a la cambra d’excavació. La pressió a la cambra és manté gràcies a un 

cargol d’Arquímedes, el bis sense fi, que evacua el material de dins la cambra d’excavació. 

Aquest material és transportat mitjançant un sistema de cintes transportadores. A la L9 aquest 

sistema consta de 3 trams: la cinta principal, la transversal i la del túnel. Fa 1200 mm 

d’amplada i està dimensionada per transportar 930 Tn de material. 
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Figura 25.- Esquema d’un escut de pressió de terres  

Per dur a terme el control de la pressió a la cambra amb la velocitat del bis sense fi, és 

necessari controlar en tot moment el volum excavat i el que s’extreu de la cinta. Per a assolir 

aquests objectius, la velocitat del bis sense fi s’haurà de mantenir constant en relació amb la 

pressió de terres de la cambra. 

 

Figura 26.- Cargol d’extracció d’un escut de pressió de terres. Incorpora un dispositiu de tancament per al manteniment 

de la pressió en cas d’aturada. 

La pressió de terres que s’haurà de mantenir a la cambra d’excavació serà funció del 

tipus de terreny i la càrrega d’aigua. Si durant l’excavació, es registren mesures contínues de 

subsidència, abans i després de l’excavació, aquestes pressions s’aniran ajustant.  

El material excavat penetra dins de la cambra d’amassat, darrera la roda de tall i es 

comprimeix a mesura que la cambra s’omple. El material s’extreu mitjançant el bis sense fi per 

a mantenir la pressió d’equilibri entre el front i la cambra d’excavació. 

A diferència de les tuneladores de roca dura, els escuts EPB, es recolzen sobre el 

revestiment del túnel, constituït per anells de dovelles, per avançar a cada cicle. Els cilindres 

hidràulics transmeten l’empenta a la part de darrera de l’escut.  

El muntatge dels anells es realitza a la cua de l’escut, per tant el diàmetre exterior dels 

anells ha de ser menor que el diàmetre interior de l’escut. Simultàniament a l’excavació d’un 

anell, s’injecta morter per la cua de l’escut, ja que hi ha un espai buit (gap) entre el perímetre 
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exterior de l’anell i el terreny excavat. Aquest espai, generalment és d’uns 15-20 cm i es 

reomple amb morter abans que el restabliment de l’equilibri tensional del terreny es tradueixi en 

un increment dels assentaments en superfície. Perquè el morter no retorni a dins l’escut de la 

tuneladora, la màquina disposa d’un dispositiu anomenat junta de greix. La Figura 27 mostra la 

disposició dels raspalls instal·lats al llarg de tot el perímetre de l’escut. 

 

Figura 27.- Esquema de la junta de greix d’un escut d’un EPB, constituïda per tres files de raspalls d’acer entre les que 

s’injecta greix amb una determinada consistència 

En terrenys especialment sorrencs o amb una fracció de graves important serà 

necessari millorar les condicions de plasticitat que són, inicialment baixes o fins i tot nul·les. 

Gràcies a la injecció d’espumes i polímers, es milloren les condicions d’impermeabilitat i 

s’aconsegueix la transmissió controlada de la pressió a tota la secció del túnel així com es 

permet que el material excavats es puguin desallotjar de manera adequada pel bis sense fi. Les 

espumes s’injecten des de la roda de tall i es barregen amb el terreny i l’aigua, millorant així les 

condicions de plasticitat del material. 

Aquest sistema té una sèrie de limitacions: la geometria (ha de ser circular), la pendent 

(adequat per evacuar-lo) i el radi de curvatura, que difícilment podrà superar els 200 metres. 

4.2.2.5. Mixshields (Escuts mixtes) 

Els escuts mixtes es basen en la combinació dels mecanismes dels escuts de pressió 

de terres i els escuts de bentonita.  

La Figura 28, mostra l’esquema d’un escut mixt funcionant com a tal o com a escut de 

bentonita. 
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  1. Paret submergida  7. Control de 
pressió de cambra 

  2. Paret de pressió  8. Proveïment 
de pressió a la cambra 

  3. Cambra d’extracció  9. Proveïment 
de pressió de la cambra d’extracció 

  4. Cambra de pressió 10. Circulació 
d’aire comprimit 

  5. Canonades de comunicació 11. 
Ventilació de la cambra d’extracció 

  6. Conducte de bentonita 12. 
Esmorteïdor d’aire comprimit 

        13. Mampara de succió 

Figura 28.- Esquema d’un escut mixt, funcionant en mode mixt o amb pressió de llots bentonítics  

En el cas de trobar-se davant d’un front inestable o amb un terreny heterogeni, la 

tuneladora operarà en mode mixt. En aquest cas, la cambra d’extracció estarà plena mentre la 

cambra de pressió de darrera la paret submergida suportarà la suspensió (que és el fluid que 

ajuda a mantenir la pressió dins la cambra; poden ser espumes, bentonita,etc.) amb un 

esmorteïdor d’aire comprimit. La pressió d’aire es controla a partir d’un regulador per a evitar 

descompressions o pèrdues de sol al front. Les canonades de comunicació asseguren la 

compensació de la pressió entre la cambra d’extracció i la suspensió a la cambra de pressió 

darrera la paret submergida.  

Si la geologia del tram a excavar indica un front estable (roca o un sòl cohesiu), la 

màquina pot utilitzar-se com un escut de llots bentonítics sense aire comprimit. El canvi de 

mètode de treball es porta a terme a partir del tancament dels conductes d’aire comprimit, la 

ventilació de la cambra d’extracció, el proveïment i control de pressió de la cambra i les 

canonades de comunicació. Sense la circulació per les canonades de comunicació la pressió 

de la cambra es troba subjecta únicament a la pressió atmosfèrica, la qual cosa fa que 

l’estabilitat del front es reguli pel circuit de circulació de la suspensió, per exemple a partir de la 

potència de les bombes. 
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4.2.3. DOBLE ESCUT. 

Durant l’excavació amb un escut simple, el procés s’ha d’aturar degut al muntatge de 

l’anell ja que no es poden utilitzar els cilindres d’empenta que fan possible l’avanç de la 

tuneladora. 

Per evitar aquest problema i aconseguir dedicar a l’excavació la major proporció 

possible del cicle de treball, s’han desenvolupat els denominats dobles escuts, que incorporen 

tant els cilindres típics dels escuts com els grippers de les TBM. Utilitzant els grippers o 

cilindres d’empenta, els dobles escuts poden excavar i muntar anell simultàniament, tot i que si 

el terreny no és de bona qualitat geotècnica els grippers no podran proporcionar l’empenta 

necessària a la roda de tall. 

Tant els grippers com els cilindres d’empenta estan protegits per dues estructures 

metàl·liques cilíndriques que són pròpiament com dos escuts. Aquesta estructura és la que 

dóna nom a aquest tipus de tuneladores. El segon escut és de menor diàmetre que el primer i, 

mitjançant uns cilindres hidràulics, pot lliscar per l’interior d’aquest de tal manera que 

s’aconsegueixi una protecció total de l’àrea de treball. 

Una altra avantatge d’aquest tipus de maquinària és la possibilitat de col·locar dovelles 

en trams de terrenys de mitjana i baixa qualitat, mentre que en els terrenys de bona qualitat el 

sosteniment i revestiment pot constar d’elements convencionals. Aquesta avantatge és, moltes 

vegades, de dubtosa rendibilitat donat que si es consideren tots els factors d’incidència 

econòmica, sol resultar més convenient i ràpid la posada en funcionament d’un revestiment 

constituït per dovelles que combinar-les amb un encofrat tradicional. 

D’altra banda, el fet d’excavar amb aquest sistema, comporta una sèrie de 

desavantatges: risc de quedar atrapat en zones de falla per la major longitud de l’escut, 

impossibilitat de realitzar traçats amb corbes de radi reduït, el cost és superior al d’un escut 

simple, el gap és més gran i aquest fet implica pèrdues de volum més grans i, per tan, valors 

d’assentaments majors en superfície. 
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4.3. EXCAVACIÓ AMB TUNELADORA. 

4.3.1. TUNELADORA EPB. 

La tuneladora és un sistema d’excavació a secció completa de túnels, amb cinta 

transportadora o vagons per evacuar el material excavat i sistema integrat d’instal·lació de 

sosteniment/revestiment. 

Està constituïda per dues parts principals: 

 L’escut, que engloba la roda de tall, la cambra d’excavació, l’accionament 

principal, el bis sens fi per l’extracció del material, el sistema d’empenta i 

l’erector de dovelles que instal·la els anells de revestiment. 

 El back-up, que arrossegat per l’escut, conté totes les instal·lacions auxiliars 

(motors hidràulics, transformadors, cintes transportadores, sistemes d’injecció 

de morter, cabina de control,...) 

Els escuts de compensació de terres s’utilitzen especialment en terrenys cohesius amb 

una alta porció d’argila, fang o llim, els quals acusen una baixa permeabilitat a l’aigua. 

Amb els escuts de pressió de terres, el terreny excavat per la roda de tall 

serveix de 

recolzament al front d’excavació per evitar assentaments o elevacions. 

Per a que el terreny excavat del front d’atac pugui servir de medi estabilitzant, aquest 

ha de tenir les següents característiques: bona deformació plàstica, una consistència de 

pastosa a suau, baixa fricció interna i baixa permeabilitat a l’aigua. 

L’excavació en tancat o tipus EPB utilitza el propi material provinent de l’excavació –

convenientment tractat- com a sosteniment del front i com a material segellador per evitar 

l’entrada d’aigua al front. 

En general el sòl no presenta aquestes característiques, ni abans ni després de la seva 

excavació. Per això el material s’ha de condicionar mitjançant additius com aigua, bentonita, 

espumes o polímers per poder-lo treballar a la cambra d’excavació i que es comporti com a 

sosteniment i transportar a l’exterior, tenint en consideració les modificacions de la pressió de 

terres. 

L’avanç de la tuneladora es produeix excavant el terreny mitjançant les eines de la roda 

de tall (piques, discos i rastrels) en rotació, i empenyent-lo a través de les obertures de la roda 

de tall cap a la cambra d’excavació. 
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L’estat de compensació s’aconsegueix, quan el material plastificat a la cambra 

d’excavació no pugui seguir compactant-se per la pressió de terra i l’aigua presents. La pressió 

de terra existent en el front d’atac haurà de ser lleugerament superior a la pressió de terres en 

repòs.  

Si la pressió de recolzament del material plastificat s’incrementa per sobre de l’estat 

d’equilibri, es provocaria una compressió addicional del material plastificat a la cambra 

d’excavació així com del terreny present, i sota determinades circumstàncies podria donar-se 

una elevació del terreny davant de l’escut. 

Si es reduís la pressió de terra el sòl podria penetrar a la cambra d’excavació i es 

provocarien assentaments i/o inestabilitats en la superfície del terreny degut a la relaxació de 

tensions del terreny. 

El material excavat s’extreu per mitjà d’un bis sens fi de la cambra d’excavació sota 

pressió fins a la cinta del túnel que es troba sota pressió atmosfèrica. Per a que la transició del 

material de la sortida del bis sens fi a la cinta transportadora es pugui efectuar sense necessitat 

d’utilitzar una enclusa, el material haurà de tenir una baixa permeabilitat a l’aigua, de forma que 

s’eviti un corrent a través del bis sens fi que impedeixi extreure controladament el material de la 

cambra d’excavació. 

Els factors principals que afecten la pressió de terres són la velocitat d’avanç, el volum 

de material extret, l’empenta i l’addició de substàncies per el condicionament del terreny. 

La forma més usual per regular la pressió de terres durant l’avanç per a una força 

d’empenta específica és canviant la velocitat del bis sens fi. La pressió de terra disminueix 

quan el material s’extreu més ràpidament degut a una alta velocitat del bis sens fi. La pressió 

de terra s’incrementa quan el material s’extreu a un ritme inferior al que ingressa a la cambra. 

En general també és possible regular la pressió del front a partir de la velocitat d’avanç. 

Per això al reduir la velocitat disminueix la pressió de terres. Contràriament, al incrementar la 

velocitat d’empenta dels cilindres, la pressió de terres augmenta. Aquests paràmetres 

s’indiquen a la cabina de l’operador de la tuneladora servint-se de sensors de pressió de terres 

instal·lats a diferents nivells de la mampara. 

En qualsevol cas, l’objectiu és mantenir constant la pressió de terres durant l’avanç dins 

una forquilla de valors preestablerts. En el cas de la tuneladora de Gorg oscil·len entre 2.35 i 

2.65 bars. La pressió originada a la cambra d’excavació haurà d’igualar la pressió de terra del 

front i l’empenta hidrostàtica a la roda de tall, per tal d’evitar assentaments i despreniments del 

terreny. 

La velocitat i sentit de rotació de la roda de tall pot modificar-se durant l’avanç, per 

aconseguir una mescla i millor i condicionament possibles del terreny o per reduir o compensar 

un possible rodament de l’escut. 
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Implementant aquestes mesures de tractament del terreny aquest mètode d’excavació 

és l’adequat per a fronts d’excavació amb aportacions d’aigua i/o inestables, reduint la 

possibilitat de subsidències o col·lapses deguts tant a l’alteració del nivell freàtic com a fallades 

del propi terreny excavat. 

L’establiment d’un tap de terres en el front de la tuneladora amb materials de la pròpia 

excavació, impliquen un major control de la quantitat de material extret, amb la conseqüent 

disminució d’assentaments i risc de col·lapse; minimitzen la necessitat de tractaments del 

terreny des de superfície i des de la tuneladora, per adequar cabals d’aigua i donar estabilitat a 

terrenys. I, finalment, la pressió a la cambra d’excavació evita drenar el terreny i, 

conseqüentment, limita els assentaments en l’àrea d’afecció. També es millora així l’estabilitat 

del front amb el que s’aconsegueix una major seguretat. 

Les tuneladores EPB es recolzen sobre el revestiment del túnel instal·lat, constituït per 

dovelles de formigó que formen els anells de revestiment. Aquest recolzament es realitza 

mitjançant uns cilindres hidràulics que constitueixen un veritable anell d’empenta en la part final 

de l’escut. 

D’aquesta manera, al anar avançant l’escut, els anells de dovelles, ja muntats, surten 

del interior de l’escut deixant un espai entre la superfície externa de l’anell i el terreny excavat 

(gap). 

Aquest espai, que normalment mesura entre 12 i 18 cm (depenent del diàmetre de la 

tuneladora), ha de ser reomplert durant l’avanç; ja que, en cas contrari, es convertiria en poc 

temps en un increment de les subsidències que afectarien a la superfície. Aquest espai anul·lar 

entre la secció excavada i el diàmetre exterior de l’anell de revestiment es reomple amb morter 

de cua, injectat el volum establert a pressió. 

4.3.2. RANG D’APLICACIÓ DE L’EPB 

Les tuneladores EPB estan dissenyades per treballar en sòls cohesius, que tinguin una 

plasticitat adequada i puguin ser extrets de la cambra d’excavació mitjançant un bis sens fi 

sense perdre la pressió de suport del front. 

Òbviament els materials excavats no compleixen sempre aquestes directrius, és per 

això que durant l’excavació del túnel és necessari condicionar el material de la cambra 

d’excavació ja sigui amb espumes, polímers o addició de fins per optimitzar el comportament 

del material. 

A continuació es presenta el rang d’aplicació de les tuneladores EPB amb els diferents 

tractaments necessaris per ampliar els tipus de sòls excavables: 
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RANG D'APLICACIÓ EPB
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Figura 29.- Distribució de la granulometria del material a excavar en EPB  i el seu tractament. 

Per tal d’ampliar el rang d’utilització de les màquines EPB la utilització d’additius per 

tractar el material excavat és essencial. S’utilitza aigua, espumes, polímers, bentonita, 

desestructurants o additius anti-abrasió. 

AIGUA 

En materials majoritàriament argilosos, afegint només aigua a la cambra d’excavació és 

suficient per augmentar la plasticitat del material i transformar-lo en una massa treballable per 

mantenir la pressió en el front i ser transportada cap a l’exterior. 

ESPUMES 

L’objectiu principal de les espumes com a additiu condicionador és el de crear un sòl 

pastós, per transmetre i mantenir la pressió de suport al front necessària a la cambra 

d’excavació i així també prevenir variacions brusques de la pressió. L’espuma es crea a partir 

de la mescla d’aire comprimit, aigua i l’agent espumant en els mescladors de que disposa la 

tuneladora. Aquesta s’injecta directament al front i/o a la cambra d’excavació. 

Els resultats que s’obtenen son l’afavoriment de la plastificació i ductilitat del terreny, 

reducció de la permeabilitat del sòl excavat, bona transferència de la pressió de suport al front, 

reducció de la fricció interna del material de la cambra (disminuint el parell requerit a la roda de 

tall durant l’excavació), reduint l’abrasivitat del terreny excavat, reduint el desgast intern de les 

parts metàl·liques en contacte amb el sòl. 

TREBALL NORMAL SENSE ADDITIUS. 

TREBALL POSSIBLE AMB ADDITIUS. 

TREBALL POSSIBLE NOMÉS AMB ADDITIUS I SENSE 
CÀRREGA D'AIGUA. 
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Figura 30.- Aspecte de la injecció d’ espumes des de la roda de tall. 

POLÍMERS 

La injecció de polímers a l’espuma abans de la injecció a la cambra tenen un efecte 

estabilitzant sobre aquesta. 

Hi ha dues funcions principals en la utilització dels polímers: 

 Polímers absorbents d’aigua, per disminuir la consistència líquida d’alguns sòls 

i fer-los més manejables per a l’extracció de la cambra d’excavació, són 

injectats en el bis sens fi. 

 Polímers estructurants de sòls, utilitzats bàsicament en sòls granulars i de poca 

cohesió per millorar el seu comportament i evitar fenòmens de sedimentació 

dens la cambra d’excavació. 

Els polímers poden comportar una més estable pressió de sosteniment a la cambra 

d’excavació durant el procés d’excavació i durant curtes aturades de la producció. 

BENTONITA (O INJECCIÓ DE FINS) 

L’addició de bentonita a la cambra d’excavació té com objectiu aportar i/o incrementar 

la plasticitat i reduir la permeabilitat durant l’excavació de terrenys granulars. 

Es pot contemplar la injecció de bentonita a la cambra quan la quantitat de fins en el 

terreny excavat no arriba al 30%. 

DESESTRUCTURANTS 

Durant l’excavació de materials amb un alt contingut d’argiles d’alta plasticitat, aquests 

es poden adherir a les parts metàl·liques de la roda de tall, podent tapar les obertures i impedir 

el normal accés del material del front a la cambra d’excavació. 

Degut a les altes temperatures de la cambra d’excavació produïdes pel fregament 

intern del material, les fraccions d’argila del material floculen formant grans masses de material 

argilós que impedeixen una correcta extracció pel bis sens fi. 
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ADDITIUS ANTI-ABRASIÓ 

Els additius anti-abrasió han estat desenvolupats per a l’excavació de materials amb un 

alt contingut amb minerals de quars. 

Protegeixen principalment del desgast a la roda de tall, a la cambra d’excavació i al bis 

sens fi. 

Aquests additius poden ser injectats de manera concentrada, diluïts amb aigua o 

conjuntament amb les espumes per a una distribució més homogènia. 

4.3.3. CARACTERÍSTIQUES DE DEFORMABILITAT I CONSISTÈNCIA 

Amb l’objectiu d’aconseguir un repartiment el més uniforme de la pressió de 

sosteniment sobre el front, evitar el bloqueig del cap de tall i permetre el flux continu de la 

mescla de terreny pel bis sens fi, és necessari que el material de la cambra tingui una alta 

capacitat de deformació. 

A més, la roda de tall ha de poder rotar de manera uniforme i amb el mínim consum 

energètic. 

Una capacitat de deformació alta permet un control més precís de la pressió de 

sosteniment: una variació del volum de material de la cambra d’excavació provoca menors 

variacions en la pressió de sosteniment. 

La consistència en sòls cohesius, determina en gran mesura les característiques 

deformacionals del terreny. Amb un augment del contingut d’aigua en el terreny, la consistència 

passa de ser rígida a plàstica i finalment fluida. 

Les propietats idònies del terreny com a medi de sosteniment es donen quan aquest 

posseeix una consistència de molt tova a tova. Consistències menors impliquen l’escapament 

del material pel bis sens fi i impedeixen un adequat control de la pressió de sosteniment en la 

cambra, i també dificulten el transport i dipòsit del material. Quan la deformabilitat del terreny 

no és suficient, augmenta el desgast i el parell de rotació, podent arribar al bloqueig del cap de 

tall. 

4.3.4. PERMEABILITAT 

En funció de la permeabilitat del terreny, les condicions d’excavació variaran ja que el 

sistema de transmissió de pressió de sosteniment del material excavat es comporta diferent: 

 En sòls molt poc permeables, com per exemple en les seccions excavades 

totalment en miocè cohesiu (5x10-7 - 5x10-8), durant l’aplicació d’una càrrega 

sobre la mescla de la cambra, no és possible un drenatge a través del front, ni 

a través del bis sens fi. La sobrepressió intersticial que es genera depèn del 
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grau de saturació del terreny. En el cas de grau de saturació complet, 

l’augment de la pressió de sosteniment es transforma únicament en un 

augment de la pressió intersticial, metre que les tensions efectives romanen 

pràcticament constants. 

 En sòls poc permeables (Quaternari granular 1x10-5 - 1x10-6 ,quaternari 

cohesiu: 1x10-6 - 1x10-7 , miocè granular (5x10-6 - 5x10-7), l’augment de les 

tensions totals (pressió de sosteniment) es manifesta en un augment de les 

tensions efectives i també en l’increment de la pressió intersticial. 

No es pot establir un valor límit per a la permeabilitat del terreny per l’excavació amb 

escut EPB, ja que el límit ve definit principalment per la pressió de sosteniment necessària a la 

cambra.  
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4.4. PARÀMETRES D’EXCAVACIÓ INFLUENTS EN LA GENERACIÓ 
D’ASSENTAMENTS EN EL TRAM ESTUDIAT 

En una màquina tuneladora EPB com la utilitzada en el tram excavat, existeixen 

centenars de paràmetres a controlar, tant mecànics per a la bona gestió de la maquinària, com 

per al control de l’excavació i producció en general. 

A continuació es descriuen els paràmetres d’excavació a controlar que estan lligats a la 

generació d’assentaments produïts per la tuneladora. 

4.4.1. GESTIÓ DE LES PRESSIONS D’EXCAVACIÓ 

La pressió de terres de la cambra d’excavació ha de ser controlada mitjançant la 

velocitat d’avanç de l’escut, la velocitat d’extracció del material excavat i el grau de fluïdesa del 

material a la cambra (densitat del material). 

El control constant de les pressions del front, inclús durant la construcció de l’anell, 

minimitza la relaxació de tensions en el material per davant de la tuneladora, minimitzant la 

generació d’assentaments. 

S’han de realitzar les excavacions amb la cambra d’excavació plena de terres 

mantenint en tot moment la pressió de terres en clau (P1) el més homogènia possible, sense 

caigudes ni augments puntuals. 

El rang de pressions de treball pel pas de la tuneladora per la zona estudiada és de 2,2 

a 2,6 bars en la clau de la tuneladora. 

P1 (Pressió en clau)
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Figura 31.- Pressions mitges durant les excavacions en el tram estudiat. Es pot apreciar una disminució de pressions 

durant l’excavació de l’Estació de Bon Pastor ja que es tracta d’un recinte confinat entre pantalles. 

ESTACIÓ DE BON 
PASTOR
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S’han de controlar els descensos de pressió durant la instal·lació dels anells per 

fenòmens de sedimentació del material a la cambra d’excavació o dissipació de l’efecte de les 

espumes que contenen aire injectat, així com per l’efecte de la recol·locació dels gats 

d’empenta durant el muntatge.  

 

Figura 32.- Pressions mesurades durant l’execució d’un cicle d’excavació i instal·lació d’anell, durant l’excavació 1217, 

al p.k.2+801.43.  

Durant les parades momentànies o prolongades, per mantenir les pressions dins el 

rang de seguretat definit s’utilitza el dispositiu que injecta bentonita directament a la cambra 

d’excavació. 

Aquest dispositiu funciona automàticament durant la col·locació dels anells així com en 

períodes d’aturada, així  en el moment que la pressió a la cambra arriba al límit inferior del rang 

definit, aquest s’activa injectant el volum necessari per compensar el dèficit de pressió i arriba 

al límit superior. 

Aquest dispositiu ha de tenir la possibilitat de funcionar mitjançant el generador 

autònom de la tuneladora per si per qualsevol motiu la tuneladora es quedés sense 

subministrament elèctric, garantir el control de les pressions a la cambra i evitar descensos 

indesitjats. 

Això implica una presència continua de bentonita en els tancs d’emmagatzematge de la 

tuneladora. 

Respecte la densitat del material de la cambra d’excavació, cal destacar que per una 

correcta gestió de les pressions és necessari un gradient el més constant possible a la cambra, 

signe d’una bona mescla i homogeneïtat del material que actua com a suport del front. 

PRESSIONS CAMBRA D’EXCAVACIÓ ANELL 1217 

FASE D’EXCAVACIÓ COL·LOCACIÓ ANELL 
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La densitat en cambra es determina a partir del gradient de pressions mesurat per les 

cèl·lules de pressió distribuïdes a la cambra d’excavació. 

4.4.2. INJECCIÓ DE MORTER DE CUA 

La secció d’excavació de la tuneladora és de 114,3 m3 (Φ = 12,065 m) i la secció 

exterior de l’anell de revestiment és de 107,5 m3 (Φ = 11,7 m), sent l’avanç de 1,8 metres, es 

forma un gap o espai anul·lar de 12,2 m3 de volum per cada anell instal·lat que ha de ser 

omplert pel morter de cua a mesura que avança l’excavació. 

La tuneladora disposa de 10 punts d’injecció, repartits pel perímetre de la cua de 

l’escut. 

 

Figura 33.- Punts d’injecció del morter de cua. 

La injecció s’ha de realitzar en una única fase de manera simultània a l’avanç de 

l’excavació, aquesta ha de ser regulada principalment per pressions i no per volum per garantir 

un reblert òptim del gap. 

La injecció s’ha d’adaptar a la velocitat d’avanç de la tuneladora per evitar pujades o 

baixades de la pressió durant el procés d’injecció. 

Normalment s’injecta morter per un mínim de 6 línies d’injecció. En el cas que això no 

sigui possible perquè el morter s’hagi endurit a les línies, es para l’avanç de la tuneladora i es 

procedeix a la neteja de les línies embossades. No es reinicia l’avanç de la tuneladora fins que 

no s’hagi aconseguit netejar les línies d’injecció de morter de cua necessàries. 

Les línies superiors (B1 i B10) sempre han d’estar en funcionament, ja que el reblert de 

la part superior de l’anell és decisiu en la generació d’assentaments. 

Les pressions màximes de consigna mai han d’excedir la pressió màxima de treball 

dels raspalls de cua per evitar entrades de morter a l’interior de l’escut i protegir els mateixos 
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raspalls de possibles ruptures una vegada endurides les restes de morter que poguessin 

quedar en la zona dels raspalls. 

En totes les línies d’injecció de morter de cua es manté una pressió de mig bar per 

sobre de la pressió del front en cada punt. Per a la injecció de cua es considera un volum teòric 

de 12,20 m3 tot i que la directriu és injectar durant tota la fase d’avanç amb les pressions 

d’injecció indicades. 

 

Figura 34.- Detall de la injecció de morter durant l’execució d’un cicle d’excavació i instal·lació d’anell, corresponent 

l’excavació 1217, al p.k. de front 2+801.43. S’hi pot apreciar l’evolució del volum de morter injectat, així com les 

pressions d’injecció de les línies superiors. 

4.4.3. INJECCIÓ DE BENTONITA A TRAVÉS DE LA CUIRASSA DE L’ESCUT 
DE LA TUNELADORA 

La missió fonamental de les injeccions a traves de l’escut consisteix en proporcionar un 

sosteniment positiu en la zona entre el cap de tall i la cua de l’escut, espai generat per la pròpia 

conicitat de l’escut de la tuneladora. 

El volum teòric es calcula a partir del volum de l’espai anul·lar entre l’escut i el terreny 

excavat, aquest correspon a 2000 litres per avanç. 

El sistema d’injecció Häny encarregat de les injeccions a través de l’escut, es regula 

per volum, regulant-se les pressions d’injecció per cada línia (5 línies) de manera que durant 

l’avanç s’injecti la quantitat teòrica o superior del volum calculat procurant un repartiment 

homogeni del fluid injectat sobre l’escut, sempre i quan no es perjudiqui el rodament de l’escut 

de la tuneladora (roll<0,5). 

INJECCIÓ MORTER (Volum i pressions)  

FASE D’EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ ANELL 
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PUNTS D’INJECCIÓ 

 

Figura nº5. Punts d’injecció amb bentonita 

4.4.4. CONTROL DEL MATERIAL EXCAVAT 

El correcte control del material excavat és important per detectar sobreexcavacions 

sistemàtiques que poden augmentar les pèrdues de volum. 

Durant l’excavació es verifica de manera continua el pes mitjà de les dues bàscules 

instal·lades en les cintes transportadores, tot comprovant que el pes mitjà final sigui inferior a 

aproximadament a 400 Tn. 

Es procedeix a la calibració de les bàscules sistemàticament a mesura que s’executa el 

túnel. 

4.4.5. ALTRES PARÀMETRES DE LA TUNELADORA A CONTROLAR 

Igualment, durant l’excavació s’han de controlar les fluctuacions en els següents 

paràmetres de control: 

• Parell de la roda de tall 

• Empenta total 

• Empenta a la roda de tall 

• Velocitat d’avanç de la tuneladora  
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La Figura 35 mostra tots aquests paràmetres, juntament amb els corresponents als 

paràmetres comentats en apartats anteriors, són els que controlen la interacció de la 

tuneladora amb el terreny que l’envolta. 
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Figura 35.- Valors mitjos durant les excavacions en el tram estudiat, del p.k. 3+031.67 al p.k. 2+202.39, dels 

paràmetres generals de la tuneladora.  
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Figura 36.- Seguiment dels paràmetres de la tuneladora durant el pas pel C/St Adrià. 
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5. MOVIMENTS DEL TERRENY DEGUTS A L’EXCAVACIÓ AMB TUNELADORA. 

La construcció de túnels provoca, inevitablement, una alteració de l’estat tensional del 

terreny. Fet que implica una generació de moviments en zones pròximes per tal de restablir un 

cert equilibri tensional del sòl. Per tant, en ambients urbans, aquests moviments poden afectar 

estructures existents a la superfície o en profunditat (Franzius, 2003). 

La previsió dels moviments del terreny i l’assessorament dels possibles efectes a les 

infraestructures és, per tant, un aspecte essencial a l’hora de planificar, designar i realitzar el 

projecte d’un túnel en ambients urbans (Mair et al, 1997). 

Des d’un principi cal tenir clar que existeixen 5 factors principals associats als 

assentaments. Aquests factors es mostren a la Figura 37 i es comenten a continuació: 

 

Figura 37.- Mecanismes associats a la formació d’assentaments per excavació amb tuneladora (Mair i Taylor, 1997). 

1. Deformació del sòl per davant del front degut a la relaxació de les tensions. 

Aquest factor té més importància quan s’excaven túnels en obert i, 

especialment,en terrenys argilosos com s’ha pogut observar a Londres (Mair i Taylor, 

1997). En canvi, per tuneladores EPB o hidroescuts aquest aspecte pot ser desestimat 

si es controla adequadament la interacció entre les pressions del front i les de la roda, 

aconseguint unes tensions similars a les existents al terreny abans de l’excavació.  

2. Es produeix una sobreexcavació durant el pas de la roda de tall i l’escut,  

ja que les eines de tall excaven un diàmetre superior al diàmetre final de l’escut. 

Aquest aspecte depèn de la geometria de la tuneladora i dels problemes que es puguin 

tenir amb el guiat de la màquina. Aquest marge d’excavació normalment augmenta a la 

cua, ja que l’escut és cònic. 
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3. Gap entre el trasdós de les dovelles i la part exterior de l’escut. 

Aquest espai es pot minimitzar si el morter de cua s’injecta homogèniament 

durant l’excavació i la pressió d’injecció és la que s’ha establert al projecte. Si 

existeixen problemes en aquests dos procediments, aleshores aquest factor pren certa 

importància. 

4. Deformació del sosteniment degut a les càrregues del propi terreny. 

Normalment té poca rellevància, comparat amb els anteriors. 

5. Consolidació. La pressió de porus es dissipa a llarg termini i les modificacions 

de les tensions efectives originen assentaments del terreny addicionals. En 

terrenys formats per argiles toves, aquesta consolidació jugarà un paper molt 

important. 

5.1. DEFINICIÓ DELS MOVIMENTS. 

El desenvolupament de la corba d’assentaments en superfície comença uns metres per 

davant del front de la tuneladora, tal i com es mostra a la Figura 38: 

 

Figura 38.- Geometria dels assentaments induïts per l’excavació d’un túnel (after Attewell et al, 1986 i Franzius, 2003). 

En aquest document s’ha utilitzat el criteri que mostra la Figura 38 per anomenar els 

termes que defineixen la geometria dels assentaments, provocats per l’excavació d’un túnel. 

Per una banda es defineix la component x que és la distància de l’eix del túnel en la direcció 

transversal; la y és la coordenada en la direcció longitudinal al túnel i la z representa el 

moviment en vertical des de la superfície del terreny. L’origen de coordenades es considera al 

front de la roda de tall de la tuneladora. Al mateix temps també es defineixen desplaçaments 

verticals (Sv), desplaçaments horitzontals, tant en la direcció transversal al túnel (Shx) com en la 

longitudinal (Shy). 
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En general, els moviments d’un punt de la superfície s’inicien varis dies abans de que el 

front d’excavació arribi a la vertical. En alguna ocasió, fins i tot, es produeixen aixecaments 

(quan s’excaven argiles rígides). En l’apartat de la cubeta longitudinal es detallarà l’evolució 

dels assentaments del terreny prèviament, durant, i posteriorment al pas de la tuneladora al 

C/St. Adrià. 

El moviment iniciat dies abans evoluciona de manera que quan la roda arriba al punt 

d’observació l’assentament ja pot ser d’un 10 a un 50% del valor màxim, el qual arribarà a llarg 

termini. En general, es pot assolir el màxim assentament en pocs dies si el terreny és granular 

o en varis mesos si el material existent és argilós (cohesiu). 

Els moviments finals són resultat d’una sèrie de factors. Per exemple la geometria del 

cas a tractar (la profunditat del túnel, la potència de recobriment o relació cobertura/diàmetre de 

la tuneladora (C/D), etc), l’heterogeneïtat del terreny i la presència d’aigua. També cal tenir en 

compte el procés constructiu (tipus d’excavació, espai entre el revestiment del túnel i el terreny, 

velocitat d’avanç, etc), la deformabilitat relativa entre l’entibació i el terreny i la seva evolució en 

el temps. 

5.2. ASSENTAMENTS. 

5.2.1. CUBETA TRANSVERSAL. 

La construcció de túnels va acompanyada, inevitablement, per moviments del terreny 

adjacent, i que en superfície es manifesten amb el que es coneix com a cubeta de subsidència 

o cubeta d’assentaments, i amb moviments horitzontals. 

En un terreny verge, lliure d’edificacions i altres infraestructures, la forma de la cubeta 

d’assentaments en un pla transversal a l’eix del túnel s’aproxima bastant a una corba de 

distribució normal. Aquesta idealització proporciona considerables avantatges matemàtiques. 

El mètode descrit per Peck i Schmidt (1969), generalment acceptat, es basa en una 

hipòtesis fonamental que aproxima la corba d’assentaments transversal d’un túnel d’una certa 

profunditat a una distribució normal expressada per la funció de Gauss. Es basa en les 

geometries del assentaments observats a camp. 

La corba queda definida mitjançant la següent expressió: 

xi
x

màxvv eSxS 2

2

2
,)(

−
=  

(Equació 2) 
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Sv(x) és l’assentament a l’abscissa x (distància transversal a la vertical de l’eix 

del túnel) . 

Sv,màx és l’assentament vertical màxim en superfície (a la vertical de l’eix del 

on, túnel). 

 x és la distància horitzontal des de la vertical de la clau del túnel. 

ix és la distància horitzontal des de l’eix del túnel al punt d’inflexió de la corba 

de Gauss. 

La Figura 39 mostra la corba d’assentaments en forma de campana de Gauss invertida, 

segons Peck, 1969. Aquest és la típica secció d’assentament transversal, que mostra la posició 

del punt d’inflexió, ix. Aquest és un punt molt important per a determinar el criteri de les 

deformacions als edificis, ja que delimita la zona deformacions per compressió (“sagging”) i la 

de traccions (“hogging”). 

 

Figura 39.- Cubeta d’assentaments transversal. 

Integrant l’expressió (veure (Equació 2¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) es troba Vs, que és el volum d’assentament per unitat de longitud de túnel. Així 

doncs,  

màxvxmàxvxvs SiSidxxSV ,, 5.22)( === ∫
∞

∞−

π  (Equació 3) 

Sv(x) és l’assentament a l’abscissa x (distància transversal a la vertical de l’eix 

del túnel) . 

Sv,màx és l’assentament vertical màxim en superfície (a la vertical de l’eix del 

on, túnel). 

 x és la distància horitzontal des de la vertical de la clau del túnel. 

ix és la distància horitzontal des de l’eix del túnel al punt d’inflexió de la corba 

de Gauss.  
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En materials de baixa permeabilitat com les argiles saturades, la resposta inicial del 

terreny envers l’execució del túnel es pot considerar no drenada. Aleshores, el volum de la 

superfície d’assentament es considera equivalent al quocient entre la secció teòrica i 

l’excavada en realitat. 

És convenient expressar la pèrdua de volum (VL) respecte el volum d’assentament (Vs), 

en percentatge: 

4

2D
V

V s
L

π
=  (Equació 4) 

on,  D és el diàmetre exterior del túnel. 

Combinant les (Equació 2) i (Equació 4) obtenim el perfil de l’assentament transversal 

expressat en funció del terme de la pèrdua de volum (VL): 

2

2

2
2

42
)( xi

x

x

L
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i
DVxS

−

=
π

 
(Equació 5) 

 

Sv(x) és l’assentament a l’abscissa x (distància transversal a la vertical de l’eix 

del túnel) . 

 x és la distància horitzontal des de la vertical de la clau del túnel. 

on,  ix és la distància horitzontal des de l’eix del túnel al punt d’inflexió de la corba 

de Gauss.  

VL és la pèrdua de volum. 

D és el diàmetre exterior del túnel. 

Així doncs, la forma i la magnitud de la corba d’assentaments tranversals, tenint un 

diàmetre definit, només depèn de la pèrdua de volum VL i el paràmetre  ix. (Franzius,2003) 

5.2.1.1. DESPLAÇAMENTS HORITZONTALS. 

Els danys a les edificacions també són deguts a les deformacions horitzontals que es 

produeixen en superfície durant l’excavació d’un túnel. 

O’Reilly i New (1982) van constatar que el camp de vectors de desplaçament del 

terreny, en la direcció transversal, s’orienta cap al túnel, i van proposar una llei que relaciona la 

magnitud del desplaçament horitzontal Shx amb l’assentament Sv a una distància x de l’eix del 

túnel mitjançant la següent expressió: 
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o

v
hx z

xSx
xS

)(
)(

⋅
−=  (Equació 6) 

zo és la profunditat de l’eix del túnel. 

   Sv(x) és l’assentament a l’abscissa x (distància transversal a la vertical de l’eix) . 

on, x és la distància horitzontal des de la vertical de la clau del túnel. 

Shx(x) és el moviment horitzontal a l’abscissa x (distància transversal a la 

vertical de l’eix del túnel) . 

 

El desplaçament horitzontal màxim es correspon al punt d’inflexió de la cubeta 

d’assentaments. La deformació horitzontal es pot calcular diferenciant l’expressió anterior. 

L’expressió queda així: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1

)(
)( 2

2

xo

v
hx i

x
z
xS

xε  (Equació 7) 

  

 )(xhxε és la deformació horitzontal. 

Sv(x) és l’assentament a l’abscissa x (distància transversal a la vertical de l’eix) . 

on,  ix és la distància horitzontal des de l’eix del túnel al punt d’inflexió de la corba de 

Gauss. També se l’anomena l’ample de la cubeta. 

x és la distància horitzontal des de la vertical de la clau del túnel.  

zo és la profunditat de l’eix del túnel. 

 

La Figura 40 mostra la relació entre la cubeta d’assentaments, els desplaçaments 

horitzontals i les deformacions horitzontals en superfície. A la regió de ix > x> -ix, les 

deformacions horitzontals són compressives; la zona de compressió es troba entre els dos 

punts d’inflexió. Als punts d’inflexió els desplaçaments horitzontals són màxims i la deformació 

horitzontal és nul·la ( hε ). Quan ix < x < -ix les deformacions horitzontals són de tracció. 
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Figura 40.- Perfils de desplaçament i deformació horitzontal en una cubeta d’assentaments. 

5.3. CUBETA LONGITUDINAL. 

A partir d’una sèrie de casos reals de construcció de túnels en argiles, Attewell i 

Woodman (1982), van definir una corba de probabilitat com a representació del perfil dels 

assentaments longitudinals provocats per l’execució d’un túnel. 

)()( ,0 i
ySyS màxvxv Φ==  (Equació 8) 

 )(yΦ  és la corba de probabilitat acumulada expressada en funció dels        

 paràmetres geomètrics definits anteriorment (Franzius, 2003). 

 on,  y és la coordenada en la direcció longitudinal. 

  Sv(y) és l’assentament longitudinal a la vertical de l’eix del túnel. 

Sv,màx és l’assentament vertical màxim en superfície (a la vertical de l’eix del 

túnel). 

La funció de la corba de probabilitat es defineix com: 

2

2

2

2
1)( yi

yy

y

e
i

y
−

∞−
∫=Φ

π
 

(Equació 9) 

 )(yΦ  és la corba de probabilitat acumulada expressada en funció dels        

on, paràmetres geomètrics definits anteriorment (segons Franzius, 2003). 

 y és la coordenada en la direcció longitudinal. 

  iy és l’ample de la cubeta d’assentaments longitudinal. 
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Existeixen taules de probabilitat o llibres d’estadística on es poden consultar aquests 

valors teòrics. 

 

Figura 41.- Perfil d’assentament longitudinal. 

La Figura 41 mostra que l’assentament incrementa en la direcció positiva de la 

coordenada y. Quan y=0, l’assentament produït es el 0.5 Smàx . Attewell i Woodman (1982) van 

demostrar que en terrenys amb argiles rígides sense suport al front, l’assentament per davant 

del front era del 30-50%. Aleshores, s’assumeix que l’assentament al front, quan y=0, és el 

50% de l’assentament màxim (Smàx) i la geometria de la cubeta longitudinal és la de la Figura 

41. 

Cal tenir en compte, però, que per túnels excavats en argiles toves, amb suport al front, 

l’assentament per davant el front de la tuneladora és sensiblement inferior a 0.5 Smàx. Mantenir 

la pressió al front retarda els assentaments en superfície, que augmenten quan ha passat 

l’escut (provocats especialment per l’espai entre l’extradós de les dovelles i el terreny).Tal i com 

es va poder observar a la Rinkai Line, a Tokio, que pel que es refereix als assentaments 

observats durant l’excavació amb un hidroescut de 7,25 metres de diàmetre, nomes el 10 % de 

l’assentament final es produïa durant el pas del front. La major part dels assentaments són 

deguts al pas de la cua de l’escut. 

L’ample del perfil longitudinal ve determinat per iy. Sovint s’assumeix que ix=iy. Attewell 

et al (1986) van comparar els ordres de magnitud d’aquests dos paràmetres estudiant casos 

reals i van arribar a la conclusió que la cubeta transversal és una mica més ample que la 

longitudinal, però generalment es pot utilitzar la relació de cubetes amb un ample equivalent en 

la major part dels casos. Per tant, quan es fa referència a l’ample de cubeta, tant en el sentit 

paral·lel com perpendicular al túnel, s’utilitza el paràmetre i. 

Assumint que els vectors resultants del desplaçament es dirigeixen cap al front del 

túnel, Attewell & Woodman (1982) van definir l’assentament horitzontal del terreny en la 

direcció longitudinal segons la següent equació: 
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(Equació 10) 

Shv(y) és l’assentament horitzontal en la direcció longitudinal de la traça. 

   y és la coordenada en la direcció longitudinal. 

on,  VL és la pèrdua de volum. 

D és el diàmetre exterior del túnel. 

zo és la profunditat de l’eix del túnel. 

Integrant l’expressió de l’assentament horitzontal en la direcció longitudinal, considerant 

les deformacions de tracció (valors positius) per davant del front i de compressió per darrera del 

front (sentit positiu de la coordenada y) s’obté la següent expressió: 
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2

0
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2

0 8
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y
L

xhy e
zi
DVyy

−

= −=ε  
(Equació 11) 

)(yhyε és deformació horitzontal en la direcció longitudinal de la traça. 

   y és la coordenada en la direcció longitudinal. 

on, VL és la pèrdua de volum. 

D és el diàmetre exterior del túnel. 

zo és la profunditat de l’eix del túnel. 

Tots els components dels desplaçaments en superfície i tensions que s’han presentat 

depenen del paràmetre i, i de la pèrdua de volum (VL). A continuació es presenten més 

detalladament. 

5.4. ASSENTAMENTS DIFERITS. 

Els assentaments diferits poden adquirir importància en el cas de túnels excavats en 

argiles. La dissipació de la pressió de porus (i, per tant, l’increment de les tensions efectives) 

faran augmentar els moviments, tant verticals com horitzontals. 

Shirlaw, al 1995 va concloure a partir de dades de camp d’assentaments de 

consolidació en terrenys amb argiles toves, que els assentaments diferits poden ser de l’ordre 

del 30 al 90% del total. Després de la construcció de túnels en argiles toves es poden arribar a 

tenir períodes de fins a 10 anys amb assentaments de consolidació. Al mateix temps, l’ample 

de la cubeta d’assentaments també augmenta. 
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Els quatre factors fonamentals que influeixen en la consolidació del terreny després de 

l’execució d’un túnel són els següents: la pressió de porus al terreny prèvia a la construcció del 

túnel, la compressibilitat i permeabilitat del terreny, les condicions de contorn de la pressió de 

porus (especialment la permeabilitat del revestiment del túnel relativa al terreny, que 

determinarà si el túnel actua o no com a dren) i la magnitud i distribució de l’excés de pressió 

de porus, ∆u, durant la construcció del túnel. 

La pressió de porus depèn, en fronts oberts, de la descàrrega de les tensions del 

terreny durant la construcció. En fronts tancats, depèn de l’increment de la càrrega de la 

pressió del front mitjançant la injecció d’espumes, bentonita, polímers, etc. Per tant, la 

dependència de la pressió de porus respecte el procés constructiu és important i quedarà 

reflectit durant el procés de consolidació. 

La generació de la pressió de porus, ∆u, s’associa a l’excés de pressió al front, però 

també cal tenir molt en compte la pressió d’injecció del morter de cua, que en sòls argilosos o 

llimosos implica un augment de la pressió intersticial que després s’ha de dissipar. 

Els assentaments de consolidació s’estenen formant una cubeta més àmplia. 

5.5. PÈRDUA DE VOLUM. 

La construcció d’un túnel implica l’excavació d’un volum de terreny superior a l’àrea 

d’excavació de la tuneladora. La quantitat de terreny sobreexcavat respecte el volum de la 

secció teòrica s’anomena pèrdua de volum, VL, (veure (Equació 4))que és el quocient entre el 

volum de terreny realment excavat i el volum teòric d’excavació. En condicions no drenades, el 

volum d’assentament es considera equivalent a la pèrdua de volum (VS=VL).  

Attewell (1978) va dividir l’origen de la pèrdua de volum en 4 fases (veure Figura 42): 

a) Pèrdua al front: el moviment del terreny respecte el front que s’està 

excavant provoca moviments radials que indueixen els assentaments 

en superfície per davant de l’escut de la tuneladora. 

b) Pèrdua a l’escut: la pèrdua radial de terreny sobre l’escut de la 

tuneladora és degut a què els discos provoquen una sobreexcavació i 

deixen un espai (gap) buit al voltant de l’escut, que és cònic. 

c) Pèrdua de volum durant el muntatge de l’anell: quan es munta l’anell, a 

la cua de l’escut, existeix un espai (gap) en què el terreny sense 

sosteniment, pot tancar-se, radialment, cap a l’escut. 

d) Pèrdua posterior a l’excavació: la pèrdua radial continua després de 

l’excavació ja que els anells poden ser deformats per les pressions que 

transmet el terreny. 
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Figura 42.- Seqüència dels moviments del terreny i de la pèrdua de volum durant el procés l’excavació d’un túnel amb 

tuneladora. (Chiriotti, 2006). 

 

 a) 

b) 

c) 

d) 
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A la Figura 42 es presenta la seqüència d’avanç d’una tuneladora EPB on es poden 

seguir els procediments que Attewell (1978) va presentar com a causes de la pèrdua de volum 

en túnels excavats amb tuneladora. 

Al mateix temps es pot apreciar la importància d’una injecció correcta, tant a través de 

l’escut de la tuneladora com a partir del volum de morter injectat des de la cua de l’escut, per tal 

de minimitzar la pèrdua de volum que, inevitablement, es provoca durant l’avanç. 

Broms i Bennermark, 1967, i després Peck (1969), van proposar una correlacions 

empíriques per estimar la pèrdua de volum, VL, respecte el número d’estabilitat de l’excavació, 

N. Aquest número es defineix com: 

Cu
N tv σσ −
=  (Equació 12) 

 vσ  és la tensió vertical a una profunditat equivalent a l’eix del túnel. 

on, tσ  és la pressió que transmet l’escut al terreny. 

 Cu és el coeficient de resistència al tall sense drenar.  

Lake et al (1992) van resumir les relacions entre VL i N estudiades per varis autors. 

 

Figura 43.- Diferents relacions entre el número d’estabilitat N i la pèrdua de volum VL. (after Lake et al,1992) 

Existeix certa imprecisió a l’hora de consultar aquestes correlacions gràfiques per 

estimar la pèrdua de volum segons el número d’estabilitat. 

5.6. ESTIMACIÓ DEL PARÀMETRE (i). 

Tal com ja s’ha comentat en els apartats anteriors, a partir del paràmetre i es pot definir 

l’ample de la cubeta d’assentaments. Si mirem el perfil transversal, la i defineix la distància al 

punt d’inflexió des de l’eix del túnel. 
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L’interès per a estimar el paràmetre (i) és doble, ja que permet definir la llei 

d’assentaments verticals, conegut l’assentament màxim (Smàx) i perquè defineix la distància a 

l’eix del túnel on es troba el límit entre les deformacions a compressió i a tracció. 

Peck (1969) va proposar una correlació entre el paràmetre i, la profunditat del túnel i el 

seu diàmetre, depenent de les condicions del terreny, tal com es mostra a la Figura 44. 

 

Figura 44.- Correlació entre el paràmetre i, amb la profunditat del túnel en diferents condicions de terreny. (Peck, 1969) 

Molts autors han continuat estudiant aquestes relacions. 

Un reconeixement dels túnels de la Gran Bretanya va portar a O’Reilly i New (1982) a 

demostrar que existeix una relació lineal entre el paràmetre i i zo; i que en general és 

independent del mètode constructiu i del diàmetre del túnel, excepte en túnels on el factor de 

cobertura/diàmetre (C/D) és inferior a la unitat. 

Proposen una simple relació aproximativa: 

0zKi ⋅=  (Equació 13) 

On, K és un coeficient que determina el paràmetre i que depèn del tipus de terreny. 

Segons aquests autors, per túnels excavats en argiles es considera el valor de 0,5. Per túnels 

en terrenys granulars es pren un valor de 0,25. 

La Figura 45 mostra l’estudi de diferents casos de túnels en argiles on es relaciona la 

variació de i amb la profunditat del túnel. 

O’Reilly i New (1982) van concloure que el valor de K=0,5 és apropiat per la majoria de 

casos, tot i que es consideren que aquest coeficient varií entre 0,4 i 0,6 ( per argila rígida i tova, 

respectivament). 
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Rankine (1988) va presentar els resultats d’un seguiment molt semblant als anteriors, 

però amb moltes més dades i va confirmar el valor de K =0,5 en argiles. 

Kimura i Mair (1981) van realitzar proves centrífugues i van concloure que el valor de 

0,5 pel coeficient K és independent del grau de suport dins el túnel. Finalment, van concloure 

que el valor de K és independent de la tècnica d’excavació. 

Peck, 1969 i Yoshikoshi et al, 1978 van considerar (a partir de dades de túnels de Gran 

Bretanya) que els límits del coeficient K per a sorres i graves oscil·lava enter 0,25 i 0,45; 

prenent com a valor mig de K=0,35. 

 

Figura 45.- Correlacions empíriques entre el paràmetre i i la profunditat de l’eix del túnel. A l’esquerra el cas de túnel 

excavat en terrenys argilosos. A la dreta, túnel excavat en terrenys sorrencs i amb graves. 

En el cas que s’analitza en aquesta tesina, s’han obtingut valors de K que oscil·len 

entre el 0,36 i el 0,47 (veure capítol 6). 

Segons més estudis realitzats per Mair (1979), Attewell i Farmer (1974), l’ample de la 

cubeta d’assentament en profunditat varia depenent de la profunditat de l’eix i del punt que 

s’estigui analitzant. La cubeta és més profunda, però és més estreta, no arriba a tenir tanta 

extensió com la cubeta en superfície. 

L’expressió de i per les cubetes en profunditat s’expressa com: 

( )zzKi −⋅= 0  (Equació 14) 
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on,  i és el punt d’inflexió 

       K és un coeficient que depèn del terreny 

       zo és la profunditat de l’eix 

       z és la profunditat on s’estudia la cubeta. 

En aquest document no s’estudien cubetes en profunditat, però s’ha cregut important 

afegir aquest petit incís. 
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6. MOVIMENTS DEGUTS A L’EXCAVACIÓ AL C/ST ADRIÀ 

6.1. INSTRUMENTACIÓ INSTAL·LADA. 

El T4B, Gorg – Sagrera TAV, de la Línia 9 del Metro de Barcelona és un dels trams 

més instrumentats. 

La instal·lació de la instrumentació, realització de les lectures i processament de les 

dades són responsabilitat d’una empresa subcontractada que només s’ocupa de la 

monitorització de l’obra. 

Les dades registrades per al control i seguiment de l’auscultació de la zona, 

s’introdueixen en una base de dades, la Geoscope Web, que té moltes funcionalitats. Es 

destaca que es pot accedir a la informació, de la Geoscope Web des de qualsevol punt, en 

temps real.  

Un cop configurada la instrumentació, tant GISA, com la Direcció d’Obra i la 

constructora tenen l’autorització per a consultar en temps real i via Internet les dades de les 

lectures. 

Cada instrument està etiquetat detalladament segons un criteri establert. Per exemple: 

T4B02444E000HN007W 

T4B indica que l’instrument està instal·lat al tram T4B  (Gorg- Sagrera – TAV). 

02444 és el p.k. del túnel en metres. La posició de l’instrument s’indica segons 

el traçat en planta del túnel. 

E indica la posició de l’instrument respecte l’eix del túnel i segons el sentit 

creixent del p.k. Hi ha tres possibilitats: E (eix), L (left) i R (right).  

000 és la distància en decímetres, la direcció perpendicular, fins a l’eix del túnel. 

HN és l’indicador del tipus d’instrument instal·lat. En aquest cas és una fita 

d’anivellació, però existeixen HC, HF, HT, HM, EI, IN, PA, HK,etc. A l’apartat següent 

s’especifica el tipus d’instrument i la seva nomenclatura. 

007 és l’alçada o profunditat, en decímetres, a partir de la superfície del terreny 

on es troba instal·lat l’instrument. 

W és la variable que indica amb quina coordenada tenim la lectura. En general, 

es treballa amb coordenades UTM (X, Y, Z). A vegades, però, s’utilitzen unes 

coordenades locals (U, V, W), que es defineixen respecte la façana dels edificis. 

Algunes mesures es refereixen a un tercer sistema de coordenades respecte l’eix del 

túnel (R, P, Z), on R indica el sentit perpendicular a l’eix del túnel, la P el sentit paral·lel 

a la traça del túnel  i la Z indica la component vertical. 
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Segons el projecte, es defineixen unes freqüències de lectures de la 

instrumentació que 

depenen de la posició de l’instrument respecte l’escut de la tuneladora. Es defineixen 

tres zones:  

• Zona anterior (de 300 a 100 metres per davant de l’escut de la tuneladora). Els 

moviments del terreny s’inicien abans del pas del front i, per tant, és necessari 

conèixer el comportament del terreny per a poder interpretar els moviments 

durant el pas de la tuneladora. 

• La zona d’influència (de 100 per davant a 200 per darrera); és la zona on es 

produeix més assentament, ja que es tracta del pas de l’escut. Tal i com es 

detalla al capítol 5, el pas de l’escut és el que provoca més moviments. La 

freqüència de lectures augmenta en aquesta zona perquè es considera 

necessari realitzar un seguiment més minuciós. 

• La zona posterior (de 200 a 400 metres o fins a una distància que els 

assentaments diferencials siguin inapreciables). 

 

És necessari realitzar les lectures prèvies al pas de la tuneladora en aquestes zones 

per conèixer les oscil·lacions normals del terreny (per efecte tèrmic -diari o estacional-, per 

comprovar la precisió de l’equip topogràfic,etc) prèviament el pas de la tuneladora. 

6.1.1. TIPUS D’INSTRUMENTACIÓ. 

6.1.1.1. INSTRUMENTACIÓ MANUAL. 

a) TOPOGRAFIA.  

a. PRISMES MANUALS (HM): s’instal·len a les façanes dels edificis i 

proporcionen els moviments en les coordenades X, Y, i Z. En el cas de la L9 

s’instal·len quan els teodolits automàtics no poden cobrir una zona, anomenada 

d’ombra. Resolució de 0,5 mm. 

b. FITES D’ANIVELLACIÓ (HN): el topògraf anivella una barra ancorada al 

terreny. La Z és la variable mesurada. Precisió de ± 0,4 mm. 

c. FITES D’ANIVELLACIÓ COMBINADA (HC): el topògraf llegeix un prisma 

enroscat a la barra ancorada al terreny. Les variables mesurades són X, Y i Z. 

Resolució 0,5 mm. 

d. FITES D’ANIVELLACIÓ PROFUNDA (HP): proporcionen els moviments en Z 

d’un punt profund on es troba ancorada una barra. Precisió de ± 0,4 mm 
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e. CLINÒMETRE (HK): mesura el gir/rotació de superfícies vertical com 

façanes o pilars. Resolució  de més de 0,001 graus. 

f. EXTENSÒMETRES DE CORDA VIBRANT EN ESTRUCTURES (XI/XT): 

mesura de les deformacions en elements estructurals, per poder calcular 

tensions en elements de formigó o metàl·lics. Precisió del ± 0,1 %. 

g. CÈL·LULES DE PRESSIÓ TOTAL (CP): permet mesurar l’empenta del terreny 

sobre una estructura com dovelles o pantalles. Precisió ± 0,1 %. 

h. CONVERGÈNCIES: mesures de les posicions relatives entre dos o més punts 

instal·lats al perímetre dels anells de revestiment del túnel. 

b) INSTRUMENTACIÓ PROFUNDA. 

i. INCLINÒMETRES (IN): mesura els moviments horitzontals, en 

profunditat, de punts espaiats cada mig metre. Precisió de ± 6 mm 

cada 30 m. 

ii. INCLINÒMETRES HORITZONTALS (IH): mesura els moviments 

verticals en una línia o secció coneguda. 

iii. EXTENSÒMETRES INCREMENTALS (EI): mesuren moviments 

verticals en profunditat, en punts espaiats cada metre. Precisió ± 0,02 

mm/m. 

iv. PIEZÒMETRES OBERTS (PA): mesuren la profunditat del nivell freàtic, 

normalment en aqüífers lliures. Precisió ± 1,0 cm. 

v. PIEZÒMETRES DE CORDA VIBRANT(PV): mesuren la pressió 

intersticial de l’aigua per a determinar la pressió dels porus en aqüífers 

lliures i confinats. Precisió del 0,5 %. 

6.1.1.2. INSTRUMENTACIÓ AUTOMÀTICA. 

Una important quantitat de prismes instal·lats en façanes i terrats són llegits pels 

Cyclops. Les estacions totals s’instal·len, permanentment, en zones altes d’edificis i cobreixen 

zones de 100 metres de radi. Les lectures es realitzen en cicles d’aproximadament 30 minuts. 

La precisió és d’1 mm cada 100 metres. 
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6.2. CUBETA LONGITUDINAL. 

6.2.1. Situació general. 

La zona que s’ha delimitat per a estudiar la cubeta longitudinal d’assentaments en 

superfície se situa al carrer Sant Adrià, de Barcelona, del p.k. 2+470 al p.k. 2+200 

aproximadament, ja que hi ha instal·lada una òptima disposició de fites d’anivellació cada 5 

metres en superfície, a la vertical de l’eix del túnel (veure Figura 46), que es llegien amb una 

freqüència de dues lectures diàries. 

El traçat del túnel de la Línia 9 del Metro de Barcelona passa pel mig del carrer St Adrià, 

des del p.k de túnel 3+000 fins al p.k. 2+200, aproximadament. La presència d’un col·lector al 

mig del carrer fins a la rotonda de Ciutat Assumpció (al p.k 2+500 aprox.) és el motiu pel qual 

només s’han pogut estudiar els assentaments del perfil longitudinal al llarg de la meitat del 

traçat de túnel que transcorre sota el carrer. 

El factor que relaciona el recobriment per sobre la clau i el diàmetre del túnel (C/D) és 

de l’ordre de 1,6, amb 19 metres de recobriment i 12 metres de diàmetre de la tuneladora. 

 

Figura 46.- Vista en planta del tram del C/St. Adrià analitzat. 

El funcionament de la tuneladora en aquest tram va ser regular, a excepció de les 

parades per al manteniment de la roda de tall on es canvien les eines (piques, discos i rastrels 

si es necessari). A continuació, es mostra el seguiment de la producció diària  de la tuneladora. 
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Figura 47.- Gràfica de producció de la tuneladora del tram 4B al pas pel carrer St Adrià. La mitja era de 9 anells/dia, per 

tant, excavaven 16,2 metres al dia. 

Els paràmetres d’excavació de la tuneladora es van mantenir constants al llarg de tot el 

tram analitzat (veure capítol 4). Les pressions a la clau del túnel oscil·laven entre 2,35 i 2,65 

bars, mantenint la injecció de morter de cua 0.5 bars per sobre de la pressió de la cambra i 

injectant per un mínim de 6 de les 10 línies existents al perímetre de l’escut (les raons 

d’aquesta premissa s’especifiquen al capítol 4). 

Durant l’excavació del tram, objecte d’aquest estudi, es va utilitzar el sistema d’injecció 

de bentonita a través de l’escut de la tuneladora. La densitat mitja del material extret de la 

cambra pel bis sense fi tenia una densitat de 1,5 i 1,6 Tn/m3, amb unes quantitats excavades 

que no van sobrepassar mai els límits d’alarma establerts. 

Tal i com s’observa a la figura, la tuneladora va realitzar tres parades per a realitzar 

treballs de manteniment de la roda de tall en condicions hiperbàriques, als blocs de terreny 

millorat mitjançant columnes de Jet-Grouting (veure capítol 3). No es fa esment del Bloc I, ja 

que no es troba dins la zona d’estudi d’aquest apartat. 

Es va realitzar una inspecció de la roda de tall al p.k. 2+495, amb un total de 3 dies de 

parada. Al Bloc II, situat al p.k. 2+363, es va revisar i es van canviar les eines de la roda de tall 

durant 12 dies. I, finalment els canvis al Bloc III, executat al p.k. 2+235, es van realitzar durant 

14 dies.  

6.2.2. DADES REALS D’ASSENTAMENTS. 

Al representar totes les dades de les lectures de les fites d’anivellació (Figura 48) 

situades a l’eix del túnel, en superfície, al llarg de tot el tram estudiat en aquest capítol, 
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s’observa que hi ha una tendència a confirmar el perfil teòric (veure capítol 5). Cada traç és un 

punt fix, la posició del qual es troba especificada a la llegenda. A la següent gràfica es 

representa el moviment vertical d’aquest punt respecte la distància al front.  

 
ASSENTAMENT (mm) - DISTÀNCIA AL FRONT (m)

-50,000

-45,000

-40,000

-35,000

-30,000

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0,000

5,000

-1
00

,0
0

-9
5,

00

-9
0,

00

-8
5,

00

-8
0,

00

-7
5,

00

-7
0,

00

-6
5,

00

-6
0,

00

-5
5,

00

-5
0,

00

-4
5,

00

-4
0,

00

-3
5,

00

-3
0,

00

-2
5,

00

-2
0,

00

-1
5,

00

-1
0,

00

-5
,0

0

0,
00

5,
00

10
,0

0

15
,0

0

20
,0

0

25
,0

0

30
,0

0

35
,0

0

40
,0

0

45
,0

0

50
,0

0

55
,0

0

60
,0

0

65
,0

0

70
,0

0

75
,0

0

80
,0

0

85
,0

0

90
,0

0

95
,0

0

10
0,

00

DISTÀNCIA AL FRONT (m)

Z 
(m

m
)

T4B02235R001HN007W T4B02240E000HN007W T4B02245R001HN007W T4B02250E000HN007W T4B02255E000HN007W T4B02260R001HN007W T4B02265E000HN007W T4B02270E000HN007W T4B02275E000HN007W T4B02280E000HN007W

T4B02285E000HN007W T4B02290E000HN007W T4B02295R001HN007W T4B02301E000HN007W T4B02305E000HN007W T4B02306E000HN007W T4B02310E000HN007W T4B02315E000HN007W T4B02320E000HN007W T4B02325E000HN007W

T4B02330E000HN007W T4B02335E000HN007W T4B02340E000HN007W T4B02345E000HN007W T4B02350E000HN007W T4B02355E000HN007W T4B02360E000HN007W T4B02365E000HN007W T4B02370E000HN007W T4B02375E000HN007W

T4B02380E000HN007W T4B02385E000HN007W T4B02390E000HN007W T4B02395E000HN007W T4B02400E000HN007W T4B02405E000HN007W T4B02410E000HN007W T4B02414E000HN007W T4B02420E000HN007W T4B02424E000HN007W

T4B02430E000HN007W T4B02434E000HN007W T4B02440E000HN007W T4B02444E000HN007W T4B02450E000HN007W T4B02454E000HN007W T4B02460E000HN007W T4B02464E000HN007W T4B02470E000HN007W T4B02474E000HN007W

 

Figura 48.- Perfil de les cubetes longitudinals al llarg de tot el tram estudiat, entre el PK. 2+470 i el PK. 2+200, al C/St. 

Adrià. 

L’assentament incrementa en la direcció positiva de la coordenada de les abscisses (y). 

La quantitat d’informació de les lectures és molt considerable si es consideren globalment. Per 

tant, s’ha decidit realitzar un estudi més detallat de les dades obtingudes a partir de 

l’auscultació de la zona. 

Els assentaments induïts per l’excavació d’un túnel amb tuneladora EPB es poden 

classificar en quatre categories (AFTES, 1995). Veure capítol 5. A partir de les lectures de les 

fites d’anivellació, s’han diferenciat les seqüències de resposta del terreny als canvis tensionals 

provocats per l’avanç de la tuneladora. Es representa l’assentament a les ordenades respecte 

la distància al front de la tuneladora, a els abscisses (veure figures). 

A partir de tall geològic longitudinalFigura 51 s’han diferenciat tres seccions. Del p.k. 

2+500 al 2+440 (uns 140 metres), el material excavat a la mitja secció superior es caracteritza 

per ser del Qb3 (o falca intermitja; alternança de llims, argiles i sorres molt fines) i els materials 

de la mitja secció inferior són del Qb4 (amb graves molt arrodonides, gravetes i sorres grolleres 

denses amb poca proporció de matriu fina). Entre el p.k. 2+440 i el 2+280  la secció del túnel 

travessa la falca intermitja Qb3 i capes de  dipòsits antics de riera, la unitat geotècnica Qrg 
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caracteritzada per la presència de graves i gravetes subarrodonides amb matriu sorrenca-

argilosa. Finalment del p.k. 2+280 al 2+220 el perfil geològic ens mostra que a més de mitja 

secció hi trobem Qb4 i a un terç de la mitja secció superior apareixen les sorres mitges i 

gruixudes amb reduïda proporció de matriu argilosa, del Qb2. En aquestes seccions definides 

per les àrees, de característiques geològiques diferents, excavades amb la tuneladora s’han 

diferenciat les quatre categories (a, b, c i d) d’assentaments induïts pel pas de la tuneladora. 

La primera fase s’inicia a una distància superior o igual als 10 metres per davant del 

front de la tuneladora. La segona fase mostra els moviments del terreny en els deu metres per 

davant del front; es pot considerar que equival a la categoria (a) de la cubeta longitudinal 

teòrica. La tercera seqüència ens remarca els assentaments provocats pel pas de l’escut de la 

tuneladora, equivalent a la categoria (b). Finalment, la quarta fase delimita l’assentament 

posterior al pas de la cua de l’escut (c) i l’assentament de consolidació o diferit (d). 

Els moviments del terreny no mostren grans diferències entre ells i no s’observa cap 

relació amb la geologia de la secció excavada per la tuneladora. Al llarg d’aquest capítol es 

plantegen més arguments per a valorar els moviments registrats. 
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Figura 49.- Fites d’anivellació característiques de les seccions diferenciades segons el perfil geològic. A l’esquerra, 

seqüències de la secció del p.k. més elevat. A la dreta, fases de la secció intermitja. 
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Figura 50.- Fites d’anivellació característiques de la secció corresponent als p.k. inferiors. Els colors utilitzats per a 

delimitar les fites d’anivellació es corresponent a les marques verticals al tall geològic 
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En aquestes representacions queda reflectida, clarament, la influència que produeix la 

tuneladora respecte als assentaments provocats per davant del front, així com els produïts pel 

pas de l’escut i els posteriors al pas de la cua de l’escut.  

A les gràfiques anteriors s’observa, però que hi ha un factor clarament definit que 

afecta l’ajust d’aquestes corbes d’un cas real amb la corba teòrica (veure capítol 5). Les 

aturades per inspeccionar la roda de tall provoquen assentaments al terreny que incrementen 

el valor de l’assentament final o diferit. 

A continuació es presenta el perfil geològic amb les posicions de les fites d’anivellació 

(marques verticals) de les quals s’ha realitzat el seguiment de les lectures. 

BLOC III
BLOC II canvi eines

 

Figura 51.- Perfil geològic del p.k .2+540 al p.k. 2+200. Les línies verticals mostren el p.k. de situació de les fites 

d’anivellació estudiades. Els colors de les seccions es corresponen a l’etiqueta de les fites. 
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Figura 52.- Gràfica dels assentaments del terreny respecte la distància al front de la tuneladora. Els colors es 

correlacionen amb els de les seccions del perfil geològic. 

Tant si el terreny excavat és més o menys arenós i, independentment que el 

recobriment sigui més argilós o més arenós, les dades demostren que les aturades per a les 

inspeccions de la roda de tall en els blocs de terreny millorat mitjançant les columnes de Jet-

Grouting condicionen l’assentament final. 

Observi’s les fites d’anivellació corresponents a les etiquetes T4B02380E000HN007W i 

T4B02250E000HN007W (veure Figura 52). Estan a una distància de 130 metres, una respecte 

l’altra, però el comportament del terreny en superfície, quan la tuneladora està aturada en el 

Bloc II i el Bloc III, respectivament, és molt semblant. Totes dues presenten un assentament 

d’uns 5 mil·límetres quan es troben a 15 metres de l’escut (indicat a la Figura 52 a través del 

cercle de color lila). El comportament és exactament igual quan les fites estan situades a 30 

metres per darrera dels blocs de canvis d’eines, on l’assentament està marcat amb un cercle 

de color verd. 

Ja que tenint en compte les unitats geotècniques excavades no es poden treure 

conclusions clares, es poden analitzar els assentaments deguts a la influència de les 

característiques geològiques del terreny existent per sobre la clau del túnel. 

Així doncs, la zona més superficial del terreny presenta una geologia canviant 

longitudinalment(veure Figura 53), predominant una cobertura composta per materials 

granulars a l’inici del tram estudiat (p.k. més alts, més potència de Qb2) i que gradualment 

disminueix per donar pas a una cobertura formada bàsicament per materials argilo-llimosos a la 

part final d’aquest recorregut (majoritàriament unitat geotècnica Qb1). 
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BLOC III
BLOC II canvi eines

 

Figura 53.- Perfil geològic on s’indiquen les tres seccions estudiades diferenciant el terreny present a la cobertura del 

túnel. 

A la representació dels assentaments registrats, en mil·límetres, respecte la distància al 

front de la tuneladora, es pot apreciar clarament el pas de l’escut (veure Figura 54). 

 

Figura 54.- Assentament respecte la distància al front de la tuneladora. La línia vermella marca la cua de l’escut de la 

tuneladora (a 11 m del front). 

Observant la secció de la fita T4B02444E000HN007W (veure línia de color blau a la 

Figura 54) es pot afirmar que es produeix un assentament previ al pas de la tuneladora, fins a 7 

mm,  a partir dels 25 metres per davant del front. 
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Es tracta d’una zona on la presència de material sorrenc a la clau, Qb2, és més 

considerable (veure Figura 53) i, per tant, aquest material pot respondre més ràpidament a 

qualsevol alteració de l’estat de tensions inicial del terreny. També cal tenir en compte que, 

degut a la bona producció de la tuneladora (més de 15 metres diaris excavats), dues lectures 

diàries de les fites d’anivellació no han estat suficients per a poder realitzar un bon seguiment 

dels moviments del terreny durant el pas de l’escut i la injecció del morter de cua. Observi’s a la 

figura el pendent que presenta la gràfica de producció de la tuneladora. Una de les possibles 

conseqüències de la velocitat de construcció del túnel es veu reflectida en la poca quantitat de 

dades que existeixen durant el pas de l’escut per la vertical de cada fita indicada a la Figura 54. 

Com a tall d’exemple, si s’hagués avançat 5 metres al dia (3 anells de revestiment, 

aproximadament), s’haurien realitzat quatre lectures durant el pas de l’escut (amb una 

freqüència de dues lectures diàries); si la producció hagués estat inferior, les dades registrades 

haguessin estat més nombroses. El fet que només es disposi d’una lectura, implica no poder 

tenir una cubeta longitudinal més detallada.  

Les dades de la secció intermitja (caracteritzada per la fita d’anivellació 

T4B02390E000HN007W, Figura 54) ens indiquen que l’assentament provocat previ al pas de la 

tuneladora és quasi nul. Els materials de la clau del túnel són majoritàriament sorrencs, però la 

unitat geotècnica Qb1 de llims i argiles orgàniques comença a guanyar potència lateralment. 

Per tant, es pot considerar que l’assentament immediat dels materials granulars quedaria 

compensat pels moviments (de resposta més lenta) dels materials llimosos del Qb1. 

La secció representada amb la fita T4B02260R001HN007W (veure Figura 54), 

únicament, presenta materials de la unitat Qb1 (llims i argiles orgàniques de la plana al·luvial) a 

la clau del túnel. Probablement els aixecaments previs al pas de l’escut, són conseqüència de 

la resposta dels materials existents a la clau. 

 

Per a valorar quantitativament el tant per cent de l’assentament produït a mesura que 

s’executa el túnel, cal variar les gràfiques obtingudes a partir dels valors absoluts i treballar 

amb valors unitaris. 

A continuació es presenta la gràfica amb les dades dels assentaments unitaris: 
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Figura 55.- Assentament unitari respecte la distància al front de la tuneladora. La línia vermella marca la cua de l’escut 

de la tuneladora. 

La zona amb un alt contingut de material granular, situada al p.k. més alt, presenta d’un 

30 a un 40% de l’assentament total abans de que passi el front d’excavació.(Figura 54). 

Tant la secció intermitja com la representada pel p.k. 2+260, presenten d’un 10 a un 

20% de l’assentament total, a l’àrea prèvia a l’arribada del front. Es tracta de materials més 

cohesius que no es mobilitzen immediatament. Cal remarcar que la fita del p.k. 2+260 pateix un 

aixecament del terreny, prèviament al pas del front, fet, probablement, indicatiu de la presència 

d’argiles i de material cohesiu, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors. 

Quan ja ha passat l’escut de la tuneladora i la zona d’influència de la injecció de cua ja 

queda a certa distància, al p.k. 2+440 ja tenen el 50-60% de l’assentament total acumulat, 

mentre que els p.k. 2+390 i 2+260 (materials més cohesius) han assentat entre un 30 i un 40% 

de l’assentament final. 

Quan la corba d’assentament tendeix a la tangent horitzontal és indicatiu d’una certa 

estabilització dels moviments del terreny. En sòls cohesius, s’observa que s’arriba a la tangent 

horitzontal, amb un 80 % de l’assentament final, a uns 30-40 metres després del pas de l’escut. 

A la zona on hi ha més material granular i amb poca proporció de fins, es pot observar que a 20 

metres per darrera del front el terreny ha assentat un 55 % de l’assentament total i a 40 metres 

un 80 

Les parades de la tuneladora per a realitzar canvis d’eines en condicions hiperbàriques 

i la manca de dades dificulten la interpretació de la corba d’assentaments longitudinals. 
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6.3. CUBETA TRANSVERSAL. 

La zona delimitada per a estudiar els assentaments del terreny en superfície, a través 

de les cubetes transversals, se situa al C/St Adrià de Barcelona, del p.k. 2+928 al 2+355. S’ha 

pogut treballar amb les dades registrades dels moviments verticals, a diferents fites 

d’anivellació normal i combinades instal·lades en la direcció transversal a la traça del túnel. A la 

Figura 56 es mostra la distribució de les seccions. 

 

Figura 56- Planta del C/St Adrià amb la situació de les seccions d’anivellació transversals utilitzades per a l’estudi de 

les cubetes característiques. 

Durant l’avanç de la tuneladora, en una mateixa secció, la cubeta d’assentaments es va 

fent cada vegada més profunda i més ample. A la Figura 57 s’observa aquesta característica. 
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Figura 57.- Gràfica de l’evolució de la cubeta transversal al p.k. 2+630 durant l’excavació de la tuneladora al pas pel 

carrer Sant Adrià de Barcelona. 
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Per a realitzar l’estudi de les cubetes d’assentaments transversals a partir de les dades 

de les fites d’anivellació s’ha escollit el valor de l’assentament del dia 26/09/05, considerant que 

s’havia assolit el 90% de l’assentament total.  

Posteriorment, totes les seccions s’han reajustat a la corba d’assentaments transversal 

teòrica (campana de Gauss invertida) definida per Peck i Schmidt (1969) (veure capítol 5). 

Aquesta corba té la següent expressió: 

  
22i
y

màxv eSS
−

⋅=    (Equació 15) 

La corba depèn de l’assentament màxim (Smàx) i del paràmetre i, que és el punt 

d’inflexió de la corba de Gauss. Aquest punt (i) es defineix com al producte entre el paràmetre 

K (que és funció del tipus de terreny) i la profunditat de l’eix del túnel (H). És a dir, 

  HKi ⋅=    (Equació 16) 

Els valors de K oscil·len entre 0,25 en sòls granulars i 0,5 en sòls cohesius (O’Reilly i 

New ,1982). En el cas que estem estudiant, en aquest capítol, la K que s’obté a partir de les 

cubetes transversals observades oscil·la entre uns valors que varien de 0,34 a 0,47. 

L’assentament màxim sobre la vertical del túnel pot expressar-se en funció del volum 

d’assentament, VS, (àrea interior de la campana) i el paràmetre i, mitjançant la següent 

expressió: 

i
V

S s
màx 5,2

=     (Equació 17) 

on, Vs és el volum d’assentament. 

 i és la distància horitzontal des de l’eix del túnel fins al punt d’inflexió.  

I la pèrdua de volum, VL, s’expressa com:  

4

2D
V

V S
L

π
=      (Equació 18) 

on, D és el diàmetre exterior del túnel 

 

A continuació es detallen les figures obtingudes a cada secció instrumentada, seguint el 

sentit d’avanç de la tuneladora, i les seves característiques principals. Els punts vermells són 

les dades de les lectures reals i en blau es representa la cubeta teòrica per als valors observats 

d’assentament màxim (Smàx). 
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 SECCIÓ P.K. 2+930 

 

Figura 58.- Secció cubeta transversal al p.k. 2+930. La línia vermella indica la posició de la pantalla de pilons 

executada en aquesta zona. 

Aquesta secció (Figura 58) està situada en una zona on es van realitzar tractaments del 

terreny (veure capítol 3). El tractament va consistir en executar una barrera de pilons CPI-8 

perforats amb barrena contínua i injectats sense armadura (simplificada en la Figura 58 a 

través d’una línia vermella). Com ja s’ha comentat més detalladament en el capítol 3, els 

tractaments del terreny es dissenyen per a minimitzar els danys potencials a les estructures 

properes a la traça del túnel. En aquest cas, es pot apreciar a la gràfica de la Figura 58 que la 

cubeta teòrica no es pot aproximar a les dades observades. La influència dels tractaments 

provoquen dos fenòmens: asimetria de la cubeta respecte l’eix del túnel i reducció dels 

moviments a l’extradós de la barrera. Així doncs, es va assolir la finalitat per la qual es van 

proposar els pilons en aquesta zona, com ara disminuir els danys potencials, minimitzant els 

moviments i les deformacions dels edificis pròxims a la traça. L’assentament màxim final, a l’eix 

del túnel, augmenta quan es realitzen aquestes mesures, ja que es redistribueixen els 

desplaçaments en superfície i en profunditat. 

Els paràmetres bàsics que defineixen la corba teòrica són els següents: 

 

A partir de l’anàlisi numèric d’elements finits, amb el programa PLAXIS, dels 

assentaments observats després del pas de la tuneladora en aquesta secció, la pèrdua de 

volum s’ha reduït de 1,90% a 1,68%, gràcies al tractament executat (Di Mariano et al, 2007).  
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Cal dir que aquesta pèrdua de volum no és molt significativa, però els danys als edificis 

han disminuït de la categoria 3 a 0, de moderats a inapreciables, segons el criteri de Burland. 

En el capítol 8 es detallarà aquest fenomen. 
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Figura 59.-Secció cubeta transversal al p.k. 2+600 

En aquesta secció (Figura 59) es van realitzar tractaments del terreny amb injeccions 

de Jet Grouting del tipus fluid triple (veure capítol 3) a l’hastial esquerra segons el sentit 

d’avanç de la tuneladora. La corba teòrica s’ha traslladat una certa distància per tal d’ajustar-la 

als valors registrats. El punt d’assentament màxim es desplaça cap a l’hastial dret. 

Els paràmetres bàsics que defineixen la corba que es mostra a la Figura 59 són els 

següents: 
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 SECCIÓ P.K. 2+500 
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Figura 60.- Secció cubeta transversal al p.k. 2+500 

El gran nombre de punts de mesura emplaçats a la secció transversal, al p.k. 2+500 

permet realitzar un reajustament molt bo amb la cubeta teòrica. 

Els paràmetres bàsics que defineixen la corba teòrica són els següents: 
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Figura 61.- Secció cubeta transversal al p.k. 2+350 

Finalment, s’ha estudiat la mitja secció de la cubeta transversal al p.k. 2+350, situada 

entre els blocs II i III, per a canvis d’eines en condicions hiperbàriques (veure capítol 3). En 

aquest cas, s’ha aproximat la corba imposant l’asimetria d’un metre respecte l’eix del túnel. 

Els paràmetres bàsics que defineixen la corba de la Figura 61 són els següents: 

 

Seguint el sentit d’avanç de la tuneladora, el percentatge de la pèrdua de volum 

disminueix considerablement. Quan la màquina entra pel carrer St Adrià presenta una pèrdua 

de volum, VL, de l’ 1,8% i arriba a la Citroën amb una pèrdua del 0,5%. Aquesta disminució es 

pot interpretar com a conseqüència de diferents fenòmens independents. Al sortir del pou de 

reparació i fins a l’estació de Bon Pastor, la tuneladora excava amb un diàmetre dels rastrels de 

12,095 metres, quan el diàmetre normalitzat és de 12.06 metres; per tant, l’espai (gap) entre el 

terreny i l’extradós dels anells de dovelles del túnel és major, provocant una deformació del 

terreny superior a la prevista, fins aconseguir l’equilibri tensional. Aquest és un dels paràmetres 

que pot haver augmentat el valor de la pèrdua de volum a l’inici del C/St Adrià. L’execució dels 

tractaments de terreny (pilons davant de l’estació de Bon Pastor) que disminueixen 

l’assentament a l’extradós de la pantalla, però augmenten l’assentament màxim a l’eix del túnel 

pot ser un fenomen addicional a tenir en compte quan augmenta la pèrdua de volum.  

6.3.1. CONCLUSIONS. 

Es pot considerar que el perfil geològic, del p.k. 2+500 al p.k. 2+430, es caracteritza per 

la presència de material granular o sense fins, ja que la secció, des de la solera del túnel fins a 

la superfície majoritàriament està formada per material granular o no cohesiu (Qb4, Qb3s amb 

intercalacions de Qb3, Qb2, Qb1 i Qr en poques proporcions). La secció del p.k. 2+200 es 

caracteritza per materials del Qb4, Qb2 (a la secció del túnel), Qb1 i Qr (com a recobriment del 

túnel), on el comportament majoritàriament és cohesiu per la presència d’aquests materials 

llimo-argilosos a la clau del túnel. 

Una producció discontínua de la tuneladora és sinònim d’assentaments superiors (si es 

compara amb una producció contínua de túnel), ja que el fet d’arrancar provoca una sèrie de 

canvis tensionals addicionals que s’han d’afegir als previstos durant la construcció d’un túnel. 

El paràmetre i,  oscil·la entre els 12 i els 8,6 metres de distància a l’eix, segons l’avanç 

de la tuneladora. 
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El valor del coeficient K, disminueix de 0,47 a 0,34, segons l’avanç de la tuneladora. 

Així doncs, tenint en compte la geologia de la zona, podem afirmar que la secció de terreny 

excavada per la tuneladora al carrer St Adrià, varia de granular a més cohesiu. Segons els la 

bibliografia consultada es pot considerar que el terreny excavat és bastant cohesiu, tot i que al 

final del carrer hi ha més material granular (K és 0,34). Per a estudis posteriors que es realitzin 

al llarg d’aquest traçat de metro, amb les característiques geològiques semblants, es pot 

considerar un valor aproximat del paràmetre K de 0.4 a 0.45. 

Així doncs, tenint en compte les observacions realitzades es podria afirmar que el 

paràmetre K és funció del material excavat a la secció del túnel i que la pèrdua de volum, es 

podria caracteritzar tenint en compte el material de la cobertura del túnel. 

7. MESURES APLICADES DURANT L’EXCAVACIÓ PER A MINIMITZAR LA GENERACIÓ 
D’ASSENTAMENTS. 

El procés d’excavació d’un túnel, com ja s’ha comentat en vàries ocasions, 

especialment al capítol 4, , genera moviments deguts a la relaxació de tensions in situ durant la 

perforació. 

Existeixen molts paràmetres a definir durant l’excavació de les tuneladores EPB, tal i 

com s’ha comentat en l’apartat 4. A continuació es defineixen els paràmetres que influeixen de 

manera més directa en la generació de moviments en superfície. 

7.1. GESTIÓ DE LES PRESSIONS AL FRONT. 

El principi de funcionament d’un escut de pressió de terres consisteix en establir un 

equilibri entre l’empenta del terreny (tenint en compte l’aigua intersticial) i la pressió exercida 

pel material excavat que està a la cambra d’excavació (veure Figura 62). 

 

 

Figura 62.- Esquema de l’equilibri de pressions durant l’excavació. 
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Aquesta pressió a la cambra de confinament ha de ser controlada a través de la 

velocitat d’avanç de l’escut, la velocitat d’extracció del material i el grau de fluïdificació del 

material a la cambra, és a dir, la densitat d’aquest material. 

El control constant de les pressions del front, fins i tot durant el muntatge de l’anell, 

minimitza la relaxació de les tensions al material per davant de la tuneladora, minimitzant així, 

tal i com s’ha comentat en vàries ocasions, la generació de moviments. 

En la fase de projecte es defineix un rang de valors òptims per a excavar, que ve 

determinat per la pressió mínima per a una bona estabilitat del  front i la màxima pressió de 

treball que pot produir aixecaments en la superfície del terreny. Aquests valors són ponderats 

amb els factors de seguretat corresponents i serveixen de referència al piló de la tuneladora. 

Prèviament a l’inici de l’excavació d’un túnel amb escut de pressió de terres, cal definir 

detalladament les pressions de treball al llarg de tot el traçat, tenint en compte les 

característiques geològiques del material a excavar, la cota del nivell freàtic i els metres de 

recobriment (el factor que relaciona els metres de cobertura respecte el diàmetre de la 

tuneladora, C/D).  

En el cas de la tuneladora de Gorg (tram 4B, de la L9), els límits es van delimitar entre 

2,35 i 2,65 bars. 

Respecte a la densitat del material a la cambra d’excavació, cal tenir en compte que 

per a una correcta gestió de les pressions al front és necessari un gradient constant a la 

cambra; aquest fet és significatiu d’una bona mescla i homogeneïtat del material que actua com 

a suport del front. També és important mantenir les pressions de treball entre el rang de 

pressions definit, per tal d’evitar el màxim possible les baixades momentànies de pressió durant 

l’excavació. Aquest control és possible amb una bona gestió de l’extracció de material pel bis 

sense fi i una bona mescla i condicionament del material a la cambra d’amassat. 

Durant el muntatge dels anells també cal controlar els descensos de pressió provocats 

per una possible sedimentació del material a la cambra d’excavació o per dissipació de l’efecte 

de les espumes que contenen aire injectat; també pot influenciar en la pèrdua de pressió 

l’efecte de la recol·locació dels gats d’empenta durant la instal·lació dels anells. Per a mantenir 

les pressions dins el rang de la seguretat establert inicialment, durant les parades momentànies 

o prolongades, s’utilitza un dispositiu que injecta bentonita directament a la cambra d’excavació 

i així manté la pressió de la cambra igual que la del front. 

En el tram estudiat s’ha utilitzat aquest sistema de forma automàtica aconseguint un 

correcte control de la pressió durant el muntatge dels anells i durant les parades per a realitzar 

canvis d’eines o durant parades de llarga durada. 
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7.2. INJECCIÓ A TRAVÉS DE L’ESCUT DE LA TUNELADORA. 

El procés d’excavació i avanç de la tuneladora provoca una deformació del terreny 

durant el pas de l’escut (entre la roda de tall i la zona d’injecció de morter a la cua) ja que 

aquest és cònic i l’àrea d’excavació de la roda de tall és major que l’àrea ocupada per la cua de 

l’escut. Aquest terreny excavat pren una importància rellevant en el cas dels sòls granulars sota 

el nivell freàtic. En sòls cohesius té menys rellevància. 

La falta d’un sosteniment efectiu a la zona exterior de l’escut degut a la conicitat 

decreixent cap a la cua (veure Figura 63), produeix un eventual tancament de l’espai que 

existeix entre la cuirassa de l’escut i el terreny excavat durant el pas d’aquest. Aquest espai es 

reomple amb morter, tal i com es comenta a l’apartat següent. 

 

 

Gálibo  
excavación 

Mortero de cola 
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Figura 63.- Esquema de funcionament de la injecció al llarg de l’escut de la tuneladora. 

Per a poder generar un sosteniment actiu existeixen sistemes d’injecció de fluids 

viscosos al voltant de l’escut. Aquests fluids poden ser morter inert o bentonita. La injecció és 

simultània a l’avanç de la tuneladora, i controlant-ne el volum es poden limitar els assentaments 

produïts a la zona. 

El sistema d’injecció es regula pel volum, controlant les pressions d’injecció a cada línia. 

S’injecta la quantitat teòrica o superior al volum calculat procurant un repartiment homogeni del 

morter injectat a l’extradós de l’escut, durant l’avanç de cada anell. 

En aquest tram analitzat s’han utilitzat les bombes Hänny per a realitzar la injecció de 

bentonita de forma automàtica durant l’excavació del túnel. 
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7.3. INJECCIÓ A LA CUA DE L’ESCUT 

A mesura que l’escut avança l’espai anul·lar al voltant del revestiment del túnel és 

injectat amb morter. 

 

Gálibo  
excavación 

Mortero de cola 
Cabeza de corte 

 

Figura 64.- Esquema d’injecció del morter de cua. 

La fracció de pèrdua de volum que es produeixi durant el procés d’excavació dependrà 

de l’efectivitat d’aquest tipus d’injecció, de la pressió d’injecció i de la homogeneïtat del 

repartiment de morter al voltant de tot el perímetre excavat. Tal i com s’ha comentat en l’apartat 

anterior, en materials granulars sota el nivell freàtic, és molt important una perfecte execució de 

la injecció del morter de cua per a realitzar el tancament instantani de l’espai existent entre la 

cua de l’escut i l’extradós de l’anell instal·lat (veure Figura 64). 

En el tram objecte d’aquest estudi, la secció d’excavació de la tuneladora és de  

114,23m2 (amb un diàmetre de 12,06 metres) i la secció exterior de l’anell de revestiment és de 

107,51 m2 (tenint un diàmetre exterior dels anells de 11,70 metres). La longitud dels anells del 

túnel són de 1,8 metres, per tant, es forma un gap o espai anular de 12 m3, aproximadament. 

( ) 322 m 09,128,1
4
170,1106,12 =⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−= πV    (Equació 19) 

És imprescindible reomplir aquest volum teòric durant l’excavació de cada anell. 

La tuneladora disposa de punts d’injecció repartits en tot el perímetre de la cua de 

l’escut (veure Figura 33, s’ha fet referència en l’apartat 4 d’aquesta tesina). 

La injecció es realitza en una única fase de manera simultània a l’excavació. El control 

es porta a terme a través de la regulació de les pressions d’injecció i no pas pel volum per a 

garantir un reompliment òptim del gap. La roda de tall té dos discos de gàlib, diametralment 

oposats, que excaven seccions de diàmetre 12,09 i el volum teòric de morter injectat a la cua 

de l’escut es calcula segons el diàmetre de 12,06. Per tant, cal donar més rellevància al fet que 

el terreny no accepti més morter a la pressió establerta que no pas que s’injectin més volum 

que el teòric. Per a una bona execució del procés cal definir les pressions mínimes de consigna, 

al mateix temps que les pressions al front. El criteri establert és que segons la injecció del front, 

cada línia d’injecció estarà 0,5 bars per sobre, per assegurar la sortida del morter i el 

reompliment de l’àrea excavada. 
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Cada línia d’injecció està equipada amb un sensor a la sortida de la canonada, 

especificant les pressions mínimes i màximes de treball en relació a les pressions de la cambra 

d’excavació. La injecció s’adapta a la velocitat d’avanç de la tuneladora per a evitar 

aixecaments o descensos de la pressió durant el procés d’injecció. 

Un factor important per a la disminució dels assentaments és la utilització de totes les 

línies. Així es realitza una injecció homogènia al voltant de tot el perímetre de l’escut, tot i que 

ja s’ha comentat que cal que s’injecti, com a mínim, per 6 de les 10 línies. Les línies més 

utilitzades per a la injecció del morter de cua són de la 1 a la 4 i de la 7 a la 10. Es considera 

que, per gravetat, el morter injectat a la mitja secció superior de túnel anirà omplint els espais 

de la secció inferior. També cal tenir en compte que l’escut de la tuneladora té un pes propi i 

tendeix a deixar menys marge d’espai per a reomplir amb el morter de cua. 

7.4. CONTROL DEL PES DE MATERIAL EXCAVAT. 

El correcte control del material excavat és important per a detectar eventuals 

sobreexcavacions que poden augmentar les pèrdues de volum i, com a conseqüència, els 

moviments en superfície. 

Durant les excavacions es defineix, com amb tots els paràmetres importants a tenir en 

compte, un rang determinat per uns valors mínims i uns màxims que l’operador no pot 

sobrepassar per a tenir controlades les pèrdues de volum. 

Les cintes transportadores de la tuneladora disposen de 3 bàscules de mesura 

contínua. Això permet un control del pes del material extret durant l’excavació. 

En el tram estudiat, el pes teòric corresponent a una excavació és de 450 Tn, el pes 

extret ha de coincidir amb el pes teòric del material a excavar incloent els additius injectats al 

front i a la cambra d’excavació. S’han de tenir en compte petites variacions degudes a la pròpia 

gestió de l’excavació i de la precisió de les bàscules. 

8. INTERACCIÓ TERRENY – ESTRUCTURES. 

Una de les preocupacions a l’hora de planificar i executar una obra subterrània, un 

túnel en el cas que ens ocupa, és l’impacte que pot produir la seva construcció en relació amb 

els moviments dels edificis propers. 

Tal i com s’ha comentat en vàries ocasions, durant l’excavació i muntatge dels anells 

del túnel es provoquen una sèrie de canvis tensionals i, en general, hi ha una pèrdua de volum 

(VL) que es reflecteix, típicament, en forma de moviments verticals i horitzontals que afecten les 

estructures de suport dels edificis. La resposta dels edificis a aquests moviments és en forma 

de translació, rotació, deformació i distorsió, amb la possibilitat de patir danys. (Boscardin & 

Cording, 1989). 
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Per tant, tota estructura situada a la zona de la cubeta d’assentaments induïda per la 

construcció d’un túnel patirà unes deformacions que, en funció de la seva naturalesa i magnitud, 

poden originar danys que serà necessari avaluar i limitar. 

La pràctica habitual d’actuació és la de comparar les deformacions obtingudes als 

càlculs, previs a la construcció d’un túnel, amb uns criteris de perillositat. 

El pas de la tuneladora, EPB, de la L9 del metro pel carrer Sant Adrià, a Barcelona, ha 

provocat deformacions al terreny i als edificis que es troben pròxims a la traça del túnel. En 

aquest capítol es mostraran exemples d’aixecaments del paviment i de la interacció entre el 

terreny i les estructures. 

Per al control dels moviments reals provocats per l’excavació sobre el terreny s’ha 

previst una sèrie de dispositius d’auscultació força nombrosa, estructurada en tres nivells 

d’instrumentació: superfície, terreny i túnel. Aquest document es centrarà, únicament, en 

l’anàlisi dels moviments registrats a la superfície del terreny. 

8.1. EFECTE DELS MOVIMENTS DEL TERRENY ALS EDIFICIS. 

En ambients urbans els efectes de la construcció d’un túnel prenen una gran 

rellevància. (Mair & Taylor, 1996). 

8.1.1. CLASSIFICACIÓ DE DANYS I CRITERIS D’ASSENTAMENTS. 

Burland i Wroth (1974) van introduir el sistema de classificació de danys, distingint tres 

categories de danys dels edificis: 

DANY ARQUITECTÒNIC: essencialment relacionat amb l’aspecte, visual o 

estètic, de les estructures. 

DANY FUNCIONAL: afectació de l’ús de l’estructura  

DANY ESTRUCTURAL: possible afectació de l’estabilitat de l’edifici. 

Aquesta classificació és general i no defineix clarament els límits. Aleshores, Burland et 

al (1977), van presentar una caracterització més elaborada del dany visible, basant-se en 

casos reals estudiats anteriorment per altres autors. Així doncs, la classificació de danys 

habitualment acceptada és la que es presenta a Taula 4 on es defineixen 6 categories de 

danys (de la 0 a la 5); de la categoria 0 a la 2 es consideren danys estètics, les categories 3 i 4 

representen danys de funcionalitat i la categoria 5 es refereix a danys que afecten l’estabilitat 

de l’estructura. 



Anàlisi de les deformacions del terreny i resposta dels edificis associats a l’excavació de la tuneladora EPB de la L9 del metro de 
Barcelona 

 

100 

 

Taula 4.- Classificació de danys visibles a les parets amb particulars referències als casos de senzilla reparació (after 

Burland,1995). 

La divisió de les categories 2 i 3 pren importància, ja que els danys de la categoria 2 es 

poden ocasionar per diferents causes, tant de la pròpia estructura (efectes tèrmics) com 

associats al terreny. Si els danys són superiors a la categoria 2, normalment, són més fàcils 

d’identificar i estan associats a moviments del terreny. 

Després d’estudiar molts casos reals sobre la resposta dels edificis respecte els 

moviments dels fonaments, Burland va comprovar que l’inici del dany visible en estructures 

estava relacionat amb la deformació a tracció mitja; la qual no és tan sensible com el mòdul de 

deformació. Aleshores van definir la deformació a tracció crítica. 

Més tard, Burland i Wroth (1974) van demostrar que el concepte de deformació a 

tracció es podia utilitzar conjuntament amb la simplificació d’una biga elàstica que se l’hi aplica 

una deflexió per a observar danys a l’estructura. 

El criteri de Burland (1995), utilitza la teoria de la biga equivalent, que Timoshenko va 

demostrar per aproximar un edifici d’alçada H i de longitud L, i sintetitzar els danys observats 

als edificis en termes de deflexió ( ∆ /L). El model de la biga equivalent consisteix en 

representar la façana d’un edifici mitjançant una biga rectangular elàstica. A la Figura 66 es 

presenta l’aproximació adoptada per Burland i Wroth on representen l’edifici mitjançant una 

biga rectangular de longitud L i alçada H: 
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Els criteris que es defineixen al llarg d’aquest capítol fan referència al comportament 

dels edificis en la zona de tracció (hooging), veure Figura 65, de la cubeta transversal, ja que 

es considera que és més crítica que al zona de compressió (sagging). 

 

Figura 65.- Deformació de l’edifici situat a la zona d’afectació de la cubeta d’assentaments causada pel pas de la 

tuneladora. (Mair i Taylor, 1996). 



Anàlisi de les deformacions del terreny i resposta dels edificis associats a l’excavació de la tuneladora EPB de la L9 del metro de 
Barcelona 

 

102 

 

Figura 66.- Model de biga equivalent. (Boscardin i Cording,1989). 

Per flexió (bending) pura la màxima deformació a tracció es reflexa a la fibra externa 

inferior, posició on s’inicia la fissuració. Per tallant pur (shearing), la màxima deformació a 

tracció està inclinada 45º, iniciant una fissuració diagonal. En general els dos tipus de 

deformació passaran simultàniament i, per tant, és necessari calcular les traccions, tant per 

flexió pura com per tallant pur, per assegurar quin és el factor limitant. (Burland et al 2004). 

Utilitzant la següent expressió de Timoshenko (Equació 1) per a la deflexió d’una biga 

sota una càrrega centrada, 

)181(
45 2

3

HGL
EI

EI
PL

+=∆  
(Equació 20) 
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 ∆  és la deflexió pura. 

 P  és el valor de la càrrega puntal. 

on,  L,H : llum i cantell de biga (longitud i altura de l’edifici). 

 E,G :mòdul de Young i mòdul de tall del material. 

 I moment d’inèrcia de la biga. 

Burland i Wroth van reescriure aquesta equació  en termes del rati de deflexió (∆ /L) i la 

màxima deformació a flexió, màxb,ε . Assumint un coeficient de Poisson(ν ) de 0,3, l’equació 

resultant és la següent: 

màxbL
H

H
L

L ,3.1083.0 ε⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

∆
 (Equació 21) 

 ∆ /L és el rati de deflexió. 

on, L,H : llum i cantell de biga (longitud i altura de l’edifici). 

 màxb,ε és la màxima deformació a flexió. 

Anàlogament a l’equació anterior es pot reescriure l’expressió en termes de rati de 

desviació i la màxima deformació a tallant (diagonal), màxd ,ε , assumint les mateixes condicions 

de la fórmula anterior. 

màxdH
L

L ,2

2

1064.0 ε⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

∆
 (Equació 22) 

 ∆ /L és el rati de deflexió. 

on, L,H : llum i cantell de biga (longitud i altura de l’edifici). 

 màxd ,ε és la màxima deformació a tallant (diagonal). 

 

Els moviments en superfície associats a l’excavació de túnels no només involucren 

perfils de deformació dels edificis en “arrufo“ i “quebranto”, com les presentades a Figura 66, 

sinó que també són susceptibles d’introduir un nivell significatiu de deformacions horitzontals. 
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Posteriorment, alguns autors van assumir que la biga flexionada està subjectada a una 

extensió uniforme al llarg de tot el seu cantell (H). I aleshores, l’expressió de la deformació de 

tracció resultant a flexió és la següent: 

hmàxbbr εεε += ,  (Equació 23) 

La deformació resultant de tracció a tallant s’expressa: 

22

2
1

2
1

dmàxhhdr ενεενε +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=  (Equació 24) 

La deformació límit a tracció és la major de les dues.  

Finalment, el valor límit de la deformació a tracció obtingut s’introdueix a l’àbac (veure 

Figura 68) i es pot obtenir el valor dels danys potencials dels edificis. 

 

A la Figura 67 es mostra una representació de les categories de danys per a edificis en 

la zona de traccions (hogging), amb L/H=1; aquesta interpretació té en compte les 

deformacions degudes tant a flexió com a tallant i pot considerar-se, en general, equivalent a 

l’àbac de Boscardin i Cording (1989), considerant que la distorsió angular ( β  ) és, 

aproximadament, a 2-3 vegades la desviació ( L/∆ ). (Mair i Taylor, 1996) 

 

 

 

Figura 67.- Categories de danys dels edificis en funció de la deformació horitzontal i el rang de desviació, el cas de 

L/H=1 amb el mode “hooging”. (Burland, 1995; Mair i Taylor, 1996). 
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A la Figura 68 es mostren els resultats més generals proporcionats per Burland (1995) 

(en termes de la deformació límit ( limε )) per diferents valors de L/H. En base a aquests 

resultats, Mair et al (1996) van definir una metodologia per a l’avaluació del risc dels danys a 

les estructures deguts a l’excavació de túnels. Aquesta aproximació s’ha utilitzat amb èxit als 

projectes més importants de d’excavacions subterrànies. (Mair i Taylor, 1996). 

 

Figura 68.- Categories generalitzades de dany als edificis generalitzades en funció de la deformació horitzontal i del rati 

de la desviació per diferents valors de L/H, (Burland, 1995). 

El criteri de Burland no sempre és fàcil d’utilitzar, ja que cal tenir ben definides les 

dimensions i la tipologia de les estructures que s’han d’analitzar. Així, Boscardin i Cording van 

sintetitzar una aproximació molt més simple de les condicions a tenir en compte. A través de 

l’estudi d’un gran nombre de casos pràctics també van realitzar un àbac de danys (veure Figura 

70). 

A continuació es defineixen els conceptes bàsics utilitzats per Boscardin i Cording per a 

estimar els danys dels edificis propers a la traça d’un túnel. 

DISTORSIÓ ANGULAR ( β ): és una aproximació a la diferència 

d’assentaments entre dos punts separats per una línia recta menys la rotació que pugui 

presentar l’estructura (veure Figura 69-c). 

αβ −
−

=
1

,,

d
SS mínvmàxv  (Equació 25) 

β  és la distorsió angular. 

on, Sv,màx és l’assentament vertical màxim. 

Sv,màx és l’assentament vertical mínim. 

d1 és la distància entre els dos punts de control. 

  α és la rotació de cos rígid. 
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Figura 69.- Paràmetres dels edificis i moviments del terreny. (Boscardin i Cording, 1989) 

RATI DE DEFLEXIÓ (∆ /L): és la definició de la deflexió relativa (∆ ) dividida 

per la distància entre dos punts de referència (L). La desviació relativa és el màxim 

desplaçament del perfil d’assentaments d’una estructura relativa a una línia recta que 

connecta 2 punts de referència (veure Figura 69-b). 

DEFORMACIÓ HORITZONTAL ( hε ): es defineix com el valor promig del 

moviment horitzontal relatiu a dos punts de referència (veure Figura 69-d). 

Boscardin i Cording (1989) van analitzar varis casos reals de subsidències induïdes per 

les excavacions de túnels i van demostrar que les categories de danys delimitades per Burland 

et al (1977) tenien una relació amb la magnitud de la tensió estimada als edificis. Els rangs de 

deformació que eren identificats segons les diferents categories de danys es presenten a la 

Taula 5. 
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Taula 5.- Classificació de danys segons Rankine. 

Per a estimar els danys que es poden produir als edificis pròxims a l’excavació d’un 

túnel, Boscardin i Cording (1989) van realitzar una altra associació que relaciona els danys 

sobre els edificis amb la distorsió angular i la deformació horitzontal del terreny. 

Les distorsions angulars i les deformacions horitzontals es calculen a partir de les 

següents expressions: 

αβ −
−

=
1

1,2,

d
SS vv  (Equació 26) 

2

1,2,

d
SS hh

h

−
=ε  (Equació 27) 

  β  és la distorsió angular màxima. 

  α és l’angle de rotació de l’edifici. 

  hε és la deformació horitzontal màxima. 

  Sv,s és l’assentament vertical en un punt de referència. 

on,  d1  és la distància que separa els punts on es produeixen els desplaçaments  

  verticals. 

Sh,1 és el moviment horitzontal en un punt de referència. 

d2  és la distància que separa els punts on es produeixen els 

desplaçaments horitzontals. 

En algunes ocasions no és trivial conèixer la rotació de l’edifici en qüestió, ja que no es 

coneix si es mou com un sòlid rígid o es patirà una deformació a tracció. Per aquest motiu 

existeix un paràmetre que simplifica la distorsió angular de Boscardin tenint i té en compte la 

diferència d’assentaments entre dos punts dividits per longitud que els separa; sense tenir en 

compte la possible rotació del cos. L’expressió d’aquesta distorsió simplificada és la següent: 
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1

2,1,

d
SS xvxv −

=γ  (Equació 28) 

L’estudi de la interacció entre el terreny i les estructures al carrer St. Adrià, es realitza 

considerant que la distorsió angular ( β ) és el paràmetre simplificat ( γ ) menys l’angle de 

rotació (α ) de l’edifici, ja que es treballa amb els valors registrats a partir dels prismes 

automàtics situats a dos nivells de la façana perpendicular a l’eix del túnel. L’expressió és la 

següent: 

αγβ −=  (Equació 29) 

La Figura 70 és indicativa dels casos reals analitzats. Presenta la relació entre la 

distorsió angular ( β ) i la deformació horitzontal ( hε ), amb els diferents nivells de danys 

determinats per Boscardin i Cording. 

 

Figura 70.- Danys segons Boscardin i Cording (1989). 

Es considera interessant presentar la taula que va elaborar Rankine (1988) (veure 

Taula 6) que relaciona l’assentament màxim acceptable i la distorsió angular màxima. 

 

Taula 6.- Categoria de danys  

Cal tenir molt clar que totes les classificacions dels danys als edificis es refereixen a 

edificis que no presenten danys inicialment. 
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8.2. ESTUDI DELS DANYS AL C/SANT ADRIÀ. 
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JET-GROUTING
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SECCIÓ P.K. 2+600 EDIFICI 1 

EDIFICI 2a 

EDIFICI 2b 

Figura 71.- Planta general del C/St Adrià, on s’indiquen els casos que es detallen en aquest capítol. 

El seguiment dels moviments i els danys ocasionats per l’excavació de la tuneladora es 

presenten, a continuació, seguint el sentit de l’avanç d’aquesta. 

8.2.1. AIXECAMENT LONGITUDINAL. 

A l’inici del C/St Adrià, en un recinte estanc situat al PK. 3+035, es va reparar totalment 

la roda de tall de la tuneladora. Al reiniciar l’excavació i abans d’arribar a l’estació de Bon 

Pastor, el 14 de maig de 2005 es va observar en superfície, del PK. 2+947 al PK. 2+904, que el 

paviment s’estava deformant. Inicialment, a l’abril de 2005, s’observaven esquerdes de poca 

rellevància i difícils de localitzar ja que coincidien amb les juntes del paviment i l’asfalt o a 

l’asfalt mateix. La propagació d’aquestes fissures era en la direcció paral·lela i a la dreta de l’eix 

del túnel, en la direcció de l’avanç. Al produir-se l’aixecament, la tuneladora es trobava 

excavant l’anell 1.149, amb PK. de front 2+912,93.  

Observi’s a la Figura 72, la fissura a la calçada que marca el marge interior de l’àrea on 

s’havien realitzat els tractaments del terreny mitjançant pilons CPI-8, perforats amb barrena 

contínua i sense armadura (veure capítol 3). 

Aquestes són les primeres manifestacions (veure Figura 72) dels moviments del terreny 

provocats pel pas de la tuneladora en aquesta zona. 

Posteriorment, el 17 de maig de 2005, al PK. 2+978 es va assolir un assentament de 

80 mm i es va superar la capacitat de compressió del paviment, provocant un trencament de la 

vorera oposada al cas anterior, en el sentit paral·lel a l’eix del túnel (veure Figura 72). 

L’aixecament va es va poder observar a l’esquerra del túnel, segon el sentit de l’avanç. 
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Figura 72 A i B.- Fotografia general de la fissura longitudinal a l’asfalt amb el detall. Situada al costat dret segon el sentit 

d’avanç de la tuneladora. 

Observi’s a la Figura 73 l’aixecament de la vorera en la direcció paral·lela a l’eix del 

túnel; la projecció de l’eix del túnel en superfície és molt pròxima a aquesta zona. Aquest 

trencament va ser posterior a la fissura de l’asfalt. 

 

Figura 73 A i B. Aixecament de la vorera i el paviment al C/St Adrià, abans d’arribar a l’estació de Bon Pastor. Situada al 

costat esquerra segon el sentit d’avanç de la tuneladora. 

Un cop s’ha assolit el punt de trencament de la vorera, les tensions es redistribueixen i, 

en el cas que ens ocupa, els danys van quedar aturats. 

Es va mesurar una separació màxima, entre la cara inferior de les rajoles de la vorera i 

el terreny, d’uns 15 cm. 

 



Anàlisi de les deformacions del terreny i resposta dels edificis associats a l’excavació de la tuneladora EPB de la L9 del metro de 
Barcelona 

 

111 

Tal i com s’observa a la fotografia de la Figura 72, la fissura marca una línia que és el 

límit de l’àrea on es va executar la pantalla de pilons per al tractament del terreny (veure capítol 

3). Es podria considerar que els esforços del terreny han trobat un punt dèbil ja que existeix 

una discontinuïtat a l’asfalt. Segons la cubeta d’assentaments teòrica, el punt d’inflexió es troba 

a 7,6 metres de l’eix del túnel (veure Figura 75). Per tant, el cas de la fissura a l’asfalt està en la 

zona de traccions (hogging). Aleshores, és més fàcil que l’asfalt es fissuri abans que la vorera 

de l’altra banda del carrer, ja que aquesta està en zona de compressions (sagging). Les 

estructures són, en general, més resistents a compressió que a tracció. Tot i així, la vorera 

arriba al seu punt de trencament. 

L’auscultació d’aquesta zona ha permès analitzar aquest fenomen. A partir de les 

dades de les lectures de les fites d’anivellació i les fites combinades (veure Figura 74) s’ha 

obtingut la corba d’assentaments i de desplaçaments horitzontals.  

  

AIXECAMENT 
LONGITUDINAL 

SECCIÓ 
P.K.2+980 

 

Figura 74.- Vista en planta de la situació de la instrumentació de la zona estudiada en aquest apartat. Es detalla la 

secció transversal instrumentada al PK. 2+980. 

La Figura 75 mostra la cubeta d’assentament observada en superfície amb el 

reajustament de la cubeta teòrica, al PK. 2+980. També es presenten els resultats relatius als 

desplaçaments horitzontals. 

avanç 
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CUBETA TRANSVERSAL p.k. 2+980
i=7.5 m, K=0.3 , Vt= 1.4%
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Figura 75.- Valors dels assentaments observats, tant la component vertical com l’horitzontal, de la secció transversal al 

PK. 2+980. Observi’s que els valors positius de la variable x simulen la distància a la dreta de l’eix, segons el sentit 

d’avanç de la tuneladora. 

Els paràmetres característics de la corba de la Figura 75 són els següents: 

 

Cal recordar que s’han realitzat tractaments del terreny al costat dret de l’hastial i com a 

conseqüència la cubeta d’assentaments presenta asimetria, respecte a l’eix del túnel (s’ha 

traslladat 1 metre a l’esquerra de l’eix segons el sentit de l’avanç). Com a conseqüència de 

l’execució dels pilons, no es pot reajustar correctament la cubeta teòrica amb la de les dades 

observades. El trasllat de la cubeta transversal teòrica també implica desplaçar la corba dels 

desplaçaments horitzontals. És per aquest motiu que la corba de moviments horitzontals 

teòrica no creua l’eix de coordenades. 

A uns 19 metres al costat dret de l’eix (valors de x positius), el moviment horitzontal ha 

estat més gran que l’esperat segons el reajustament teòric. Es pot observar a la Figura 75 que 

existeixen dos punts (a 10 metres i a 19 metres a la dreta de l’eix del túnel) que presenten un 

desplaçament horitzontal diferent al teòric.  

L’aixecament del paviment a la vorera oposada, en la direcció paral·lela a l’eix, es 

podria interpretar com una acumulació dels esforços a compressió, a la zona central de la 

cubeta, i que són absorbits pel paviment. Aquest s’aixeca quan arriba al punt de trencament. 

VL = 1,4 % 

  i   = 7,6 m 

 k  = 0,3 
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8.2.2. AIXECAMENT TRANSVERSAL. 

A una zona pròxima al PK. 2+600 (veure Figura 77) es va aixecar el paviment de la 

vorera tal i com es pot observar a la Figura 76: 

 

Figura 76.- Vista de l’aixecament transversal del paviment de la vorera al C/St. Adrià, a Barcelona. 

A diferència del cas anterior, la línia mobilitzada és perpendicular a la traça del túnel. 

 

AIXECAMENT 
TRANSVERSAL 

Avanç tuneladora 

 

Figura 77.- Planta de la situació on es va produir l’aixecament transversal de la vorera al C/St. Adrià. 

Inicialment es considera que aquest aixecament és degut als moviments provocats per 

la cubeta d’assentaments longitudinal. Tal i com s’ha comentat al capítol 5, segons Attewell, 

1986, es pot considerar que el paràmetre del perfil longitudinal (iy) és el mateix que el del perfil 

transversal (ix).  

a
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Per tant, es podria dir que existeix una zona de compressions per davant de l’escut de 

la tuneladora (de 12 metres de longitud) que és, probablement, la causa de l’aixecament 

d’aquest tram de vorera. Tal i com es pot veure a la Figura 76, només s’ha trencat al llarg de la 

longitud que es veu a la fotografia. 

A diferència del cas anterior, es va poder detectar el trencament en la seva fase inicial i 

es va observar que assolia el seu màxim al cap de 5 minuts. 

La cubeta longitudinal no es presenta, ja que al llarg d’aquest tram del carrer St. Adrià 

hi ha un col·lector d’aigües residuals. La cubeta d’assentaments mesurats a la secció 

transversal en el PK. 2+600 es pot consultar a la Figura 81. 

8.2.3. INTERACCIÓ EDIFICI-TERRENY. 

Al PK. 2+600, aproximadament, hi ha una secció instrumentada completa que mereix 

certa atenció ja que els edificis, a banda i banda del traçat del túnel presenten una topologia 

completament diferenciada: un és una estructura modular i un altre de forjats. Aquesta 

diferència va ser la causant de les respostes oposades que les dues estructures van tenir 

respecte a les deformacions del terreny 

A la Figura 78 es mostra la disposició de la instrumentació instal·lada a la zona: 

  

SECCIÓ P.K. 2+600

EDIFICI 2a
EDIFICI 2b 

EDIFICI 1

 
  

Figura 78.- Vista en planta de la situació de la instrumentació de la zona estudiada en aquest apartat. Es detalla la 

secció instrumentada transversal situada al PK. 2+600. 

8.2.3.1. EDIFICI 1. 

A la dreta, segons l’avanç de la tuneladora, hi ha una nau (un taller mecànic) d’una sola 

planta. Estructuralment, està construïda amb pòrtics de pilars prefabricats, alineats 

transversalment a la traça del túnel, entre els quals existeix un mur de tancament que no té cap 

funció estructural. 

a
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A la façana lateral, perpendicular a la traça del túnel, es poden observar, fàcilment, 

fissures verticals als murs de tancament paral·lels i pròxims als pilars (veure Figura 79). 

Observant el detall de la figura es pot comprovar l’existència de l’esforç tallant amb el descens 

situat al llavi més pròxim al túnel. La façana frontal, paral·lela a l’eix del túnel, es troba 

pràcticament lliure de danys. 

 

 

Figura 79.- Vista general de la façana perpendicular a la traça del túnel de l’edifici 1. I detall de fissura vertical pròxima a un 

pilar. 

Aquesta tipologia estructural fa que els pòrtics es puguin comportar de forma 

independent uns dels altres. Per aquest motiu, l’edifici pot oposar resistència als esforços 

induïts per l’excavació del túnel sense patir problemes estructurals. 

Observi’s a la Figura 80, la separació a través de la junta de dilatació entre la nau 

(edifici 1) i l’edifici adjacent. 
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Figura 80.- Fotografia on s’observa la separació entre els dos edificis per la junta de dilatació, paral·lela a l’eix del túnel i a 40 

metres de distància, aproximadament. 

CUBETA TRANSVERSAL p.k. 2+600
i=12.0m, K=0,47, Vt=1,35%
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Figura 81.- Valors dels assentaments verticals observats i els desplaçaments horitzontals, de la secció transversal al PK. 2+600. 

Observi’s que els valors negatius de la variable x simulen la distància a la l’esquerra de l’eix, segons el sentit d’avanç de la 

tuneladora. L’edifici 1 és de color blau, el 2a és el taronja llarg i el 2b el taronja curt. 

La Figura 81 mostra la cubeta d’assentament observada en superfície amb el 

reajustament d’una cubeta teòrica traslladada a la dreta de l’eix del túnel, al PK. 2+600, tan pels 

moviments verticals com pels desplaçaments horitzontals. També s’hi pot observar la posició 

dels edificis 1, 2 i 2a (que a continuació es comentaran) respecte l’eix del túnel.  
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Cal destacar que al centre de la secció hi ha un col·lector d’aigües residuals format per 

caixons de formigó de 3 x 2 metres de secció i de 5 m de longitud. Els edificis que es troben a 

la zona interaccionen amb el terreny, tal i com veurem a continuació. Al capítol 3 ja s’ha detallat 

que aquesta zona ha estat tractada amb injeccions de Jet-Grouting de fluid triple al llarg de la 

banda esquerra del túnel i també s’ha executat un bloc de terreny millorat mitjançant columnes 

de Jet- Grouting per a realitzar inspeccions a la roda de tall i canviar les eines en condicions 

hiperbàriques.  

Per aquests motius la cubeta està desplaçada 3 metres cap a la dreta de l’eix i el 

reajustament de la cubeta teòrica no és del tot exacte. Però en aquest capítol no ens fixem tant 

en la cubeta d’assentament sinó que donem especial atenció al desplaçament horitzontal i a la 

possible deformació dels edificis. 

Els paràmetres característics de la corba d’assentament de la Figura 81, obtinguts a 

través d’un reajustament amb una llei d’assentaments teòrics sobre els assentaments màxims 

observats, són els següents: 

 

Per analitzar aquesta interacció entre el terreny i l’estructura es prenen les dades dels 

moviments registrats el dia 26 de setembre de 2005, la mateixa data que es considera que s’ha 

assolit el 90% de l’assentament total (veure capítol 7). A la Taula 7 s’indica la situació dels 

prismes automàtics, situats a la façana perpendicular respecte l’eix del túnel, i els valors de les 

lectures mesurats. La situació de l’edifici 1 es pot veure a la Figura 71 i a Figura 81. 

A la façana transversal a la traça, hi ha dos prismes de lectura automàtic instal·lats a un 

primer nivell. La falta d’un tercer prisma a segon nivell no ens permet saber la rotació de l’edifici. 

Aleshores, es considera que la rotació és quasi nul·la perquè la tipologia estructural de l’edifici 

implica que els diferents pòrtics puguin comportar-se de forma totalment independent. 

 

 

 

DISTÀNCIA A L'EIX DESPLAÇAMENT ASSENTAMENTS
X (m) HORITZONTAL(m) (m)

Vèrtex 1 42.7 2.9 -0.0039 -0.00021
Vèrtex 2 15.6 3.4 -0.01491 -0.02778
Vèrtex 3

P.K. 2+600 Edifici 1

ALÇADA Z (m)
2 1

 

Taula 7.- Dades de la situació dels prismes i valors de moviments mesurats a l’edifici 1. El signe positiu de la distància a 

l’eix significa que està situat a l’hastial dret, segons l’avanç de la tuneladora. 

L’assentament i el desplaçament horitzontal registrats a partir d’aquests prismes 

permeten calcular l’assentament diferencial, la distorsió angular i la deformació horitzontal. 

VL = 1,35 % 

  i   = 12,0 m 

  k  = 0,47 
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Els valors de la distorsió angular i de la deformació horitzontal es col·loquen a l’àbac de 

danys de Boscardin i Cording i s’obté el dany previsible de l’edifici en qüestió (veure Figura 82). 

En aquest cas els danys estimats són molt lleus. 
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Figura 82.- Àbac de danys de Boscardin i Cording. Es correlaciona la distorsió angular i la deformació horitzontal dels 

edificis 1, 2a i 2b. 

8.2.3.2. EDIFICI 2. 

A l’hastial esquerra, segons l’avanç de la tuneladora (veure Figura 71), hi ha un bloc de 

vivendes amb una petita àrea de vegetació entre la traça del túnel i l’edifici. 
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Figura 83.- Fotografies de la separació horitzontal que es va observar entre l’edifici i la vorera. 

Es van observar danys provocats pels moviments del terreny deguts a l’execució del 

túnel.(Veure Figura 83). 

La cubeta d’assentaments per aquest edifici és la caracteritzada a la secció amb PK. 

2+600 de la Figura 81. 

L’existència de l’edifici 2a (veure Figura 78 ) no presenta variacions respecte a la 

cubeta d’assentaments teòrica, pel que fa a la component vertical (veure Figura 81), però si 

que ho fa en la component horitzontal. A la Figura 81 es mostren superposades les cubetes, 

observada i teòrica, dels assentaments i els desplaçaments horitzontals. Es pot observar que 

els desplaçaments mesurats són menors que els teòrics a la zona més propera a l’eix i majors 

quan ens distanciem de l’eix, uns 25-40 metres, aproximadament. 

Tirant una línia de l’eix del túnel cap a l’edifici es poden diferenciar tres zones amb 

comportament diferent. De l’eix a 7 metres no està edificat, de 7 a 15 metres hi ha l’edifici en 

qüestió i a partir dels 15 metres de distància és una zona pavimentada utilitzada com 

aparcament. 

Així doncs, podem considerar que l’edifici tendeix a convergir cap al túnel igual que el 

terreny que el rodeja. La magnitud del desplaçament és inferior, ja que s’ha observat que la 

zona enjardinada s’ha separat de les parets de l’edifici (veure Figura 83). On el desplaçament 
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horitzontal hauria de ser mínim (veure cubeta de la Figura 81), el terreny es desplaça solidari 

amb l’estructura anterior. Per tant, la interacció terreny estructura es podria resumir com un 

desplaçament horitzontal més o menys homogeni al llarg de tota la secció transversal. Aquest 

fet es tradueix en poca deformació horitzontal, ,ja que la major part dels desplaçaments 

observats es redueixen a la translació de l’edifici complet. S’observa que la major part dels 

descensos registrats als prismes (veure Taula 8) es tradueixen en moviment de rotació, ja que 

els assentaments als vèrtexs 2 i 3 són equivalents, però el prisma situat al nivell superior 

presenta més desplaçament horitzontal. 

Finalment, cal insistir en què els danys apareixen majoritàriament a les voreres i a les 

zones pròximes als vèrtexs de l’edifici, ja que són punts més fràgils que l’edifici, que 

segurament ha patit una rotació i una translació al mateix temps (comportant-se com un sòlid 

rígid). 

Les dades utilitzades per a estimar els danys induïts, són les registrades el dia 26 de 

setembre de 2005, la mateixa data que es considera que s’ha assolit el 90% de l’assentament 

total (veure capítol 7). A la Taula 8 s’indica la situació dels prismes automàtics, de l’edifici 2a, 

situats a la façana perpendicular respecte l’eix del túnel, i els valors de les lectures mesurats. 

La situació de l’edifici 2a es pot veure a la Figura 71 

DISTÀNCIA A L'EIX DESPLAÇAMENT ASSENTAMENTS
X (m) HORITZONTAL(m) (m)

Vèrtex 1 -14.5 7.4 0.020628 -0.02199
Vèrtex 2 -7.4 7.4 0.042249 -0.044397
Vèrtex 3 -8.4 15.6 0.05895 -0.04387

 P.K. 2+600 Edifici 2a

ALÇADA Z (m)
1 2

3

 

Taula 8.- Dades de la situació dels prismes i valors de moviments mesurats a l’edifici 2a. El signe negatiu de la distància a 

l’eix significa que està situat a l’hastial esquerra, segons l’avanç de la tuneladora. 

Segons Boscardin i Cording (1989), els límits de la deformació horitzontal, hε , es 

detallen per a estructures d’aproximadament 30-40 metres de longitud (L). Així doncs, es 

tendeix a sobreestimar els danys en edificis curts i a subestimar el dany als edificis de major 

longitud. 

La longitud d’aquest edifici no supera els 10 metres. Per tant, es tendeix a sobreestimar 

el dany, tal i com es pot comprovar a l’àbac de Boscardin i Cording (veure Figura 82). 

S’ha realitzat un altre estudi de la interacció terreny-estructura considerant que es pot 

utilitzar la cubeta d’assentaments transversals i els desplaçaments horitzontals del p.k. 2+600 

per a l’edifici 2b. A la Taula 9 hi ha les dades de situació dels prismes i els valors registrats de 

moviments. 
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DISTÀNCIA A L'EIX DESPLAÇAMENT ASSENTAMENTS
X (m) HORITZONTAL(m) (m)

Vèrtex 1 -28.4 14.2 0.0252623 0.0020619
Vèrtex 2 -5.4 8.3 0.03204324 -0.0383
Vèrtex 3 -5.3 15 0.0427 -0.0393027

 P.K. 2+645 Edifici 2b

ALÇADA Z (m)
1 2

3

 

Taula 9.- Dades de la situació dels prismes i valors de moviments mesurats a l’edifici 2b. El signe negatiu de la distància a 

l’eix significa que està situat a l’hastial esquerra, segons l’avanç de la tuneladora. 

Els valors de la distorsió angular i de la deformació horitzontal obtinguts a l’analitzar els 

casos dels edificis 1, 2a i 2b i es col·loquen a l’àbac de danys de Boscardin i Cording d’on es 

possible obtenir el dany previsible de l’edifici en qüestió (veure Figura 82). 


