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Resum 

Aquest projecte tracta d’acostar el funcionament de les tuneladores a tots els lectors. Fa una 
breu explicació sobre els diferents tipus de tuneladores que existeixen i el seu funcionament. 
Es centra en les tuneladores de pressió de terres, i més concretament en el funcionament 
d’una tuneladora Herrenknecht, fabricant alemany líder mundial del sector, amb la que s’està 
construint part de la L9 del metro de Barcelona, al Prat de Llobregat. S’observa que les 
tuneladores són un mètode més segur per a construir túnels en zones urbanes  que els 
mètodes convencionals. 

Presta una especial atenció als diferents tipus d’eines de tall amb que treballen les 
tuneladores i al seu desgast. Es compara el control i canvi d’eines de diferents tuneladores, 
d’on es destaca que controlar el desgast de les eines es relativament senzill i econòmic si es 
compara amb les avaries que es poden produir per un control insuficient i les seves 
pertinents conseqüències econòmiques. 

També presta especial atenció a l’estudi de diferents paràmetres de treball de la tuneladora 
com la pressió de la cambra d’excavació, la força d’empenta o el parell. Es comparen els 
valors teòrics amb els valors reals.  

Finalment ens fa reflexionar sobre la importància i els beneficis que aporta un correcte 
manteniment de la tuneladora. Es vol ficar especial èmfasis en que fer una bona previsió de 
les possibles avaries que pot patir, ajudarà a evitar llargues aturades i per tant el seu 
corresponent cost econòmic. 
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1. Introducció 

Aquest projecte sorgeix a partir de la feina desenvolupada com a treballador de Ferrovial 
Agroman entre els mesos de febrer i octubre del 2008 en el departament de maquinària de 
l’empresa UTE Tuneladora Metro; que és una Unió Temporal d’Empreses formada per 
Ferrovial, FCC, OHL, Copisa i Scrinser. UTE Tuneladora Metro és la encarregada de la 
construcció del tram de la L9 del Metro de Barcelona que va des de l’aeroport fins a 
pràcticament travessar el terme municipal del Prat de Llobregat. 

1.1. Objectius del projecte 

Es pretén donar a conèixer el funcionament de les tuneladores,  un món força desconegut i 
sobre el qual pesen molts prejudicis provocats precisament per aquest mateix 
desconeixement. Es vol mostrar que es una màquina complexa amb quantitat d’elements 
auxiliars necessaris per al seu funcionament.     

Es vol estudiar els diferents paràmetres de treball,  tractar de millorar la gestió del 
manteniment i les reparacions d’una tuneladora, a través de l’estudi de casos reals. 

1.2. Abast del projecte 

Vol centrar-se en el funcionament de les tuneladores en general, i sobretot en el 
funcionament de la tuneladora “Hades” amb la que s’està realitzant la obra.  

No es vol aprofundir en les conseqüències del seu pas pel subsòl. Pretén centrar-se més en 
que es pot realitzar amb la part mecànica de la tuneladora per intentar obtenir-ne el màxim 
rendiment. 
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2. Tuneladores 

2.1. Història i evolució 

Des de la incorporació de les màquines al món de la indústria, s’ha intentat desenvolupar 
màquines capaces de perforar túnels sota terra. Les motivacions, a part de les presents en 
altres sectors com estalviar temps i costos, han vingut pels elevats riscos que pateixen els 
treballadors que s’hi dediquen. 

Els primers passos en el món de les tuneladores els va donar Sir Marc Isambard Brunel, per 
excavar el Túnel de Thames el 1825 [Ref.1]. Però d’aquí només en va sortir el que podríem 
considerar el concepte de l’escut, ni tant sols es va arribar a construir una tuneladora 
completa i el túnel es va acabar amb els mitjans tradicionals. 

El que podríem considerar la primera tuneladora, va ser construïda per Henri-Joseph Maus el 
1845 per fer el túnel ferroviari de Fréjus, travessant els Alps per unir Itàlia i França. Consistia 
bàsicament en 100 martells de percussió muntats al capdavant d’una locomotora que 
anaven desgranat el terreny. Però degut a les revolucions de 1848 tampoc es va poder 
finalitzar el túnel amb aquest artefacte i es va acabar 10 anys més tard amb els mitjans 
tradicionals. 

El pas definitiu va ser l’aparició del cap rotatiu, que va convertir les tuneladores en el que són 
avui dia. Amb el cap rotatiu, es va guanyar en eficiència, sobretot pel que fa al trencament de 
les eines. S’aconseguia el mateix resultant però reduint el desgast i trencament de les eines, 
millorant per tant l’eficiència global de la tuneladora. 

Ja el 1950, James S. Robbins va construir a Dacota del Sud una tuneladora capaç de 
perforar 3 metres al dia, deu vegades més ràpid que amb els mètodes tradicionals aplicats 
fins llavors.  

També molt importants van ser els primers passos en la tecnologia dels escuts de pressió.  
Tot i que ja s’havien provat al segle XIX, no va ser fins al desenvolupament tecnològic que hi 
ha haver a mitjans del segle passat, que es va poder construir la primera tuneladora de 
pressió que realment funcionés; va ser el 1963 al Japó. Consolidant-se el 1970 amb la 
fabricació en sèrie d’escuts de pressió per l’empresa Mitsubishi Heavy Industries.  Van 
assolir gran rellevància entre 1984 i 1998, popularitzant-se el seu ús arreu del món. 

Paral·lelament a Europa s’inicia un gran desenvolupament tecnològic, apareixen noves 
modalitats d’escut:  hidroescut (1974), escut mixt (1985) , escut reversible (1989). La 
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consolidació del desenvolupament europeu es produeix a partir de l’any 1985 en que intervé 
de manera molt destacada l’empresa alemanya Herrenknecht. 

Actualment tenim molts tipus de tuneladores, que poden anar des de un metre de diàmetre 
per passar-hi instal·lacions, fins a tuneladores de 19 metres de diàmetre, per fer grans túnels 
de carreteres. Generalment estan entre 7 i 11m. i solen anar destinats a infrastructures de 
transport terrestre, ja sigui ferroviari o d’automoció.  

Avui en dia ha proliferat la construcció de túnels per tots els països desenvolupats, ja sigui 

per soterrar línies elèctriques, fer transvasaments o per construir infrastructures de transport. 

Malgrat que ja fa anys que es coneix i aplica aquesta tecnologia, en els últims 10 anys 

aquesta ha patit un gran desenvolupament que encara continua. Dia rere dia apareixen 

noves millores i cada cop som capaços de fer túnels més grans, més segurs i de manera 

més ràpida. 

Per veure la importància que estan adquirint avui en dia, fixem-nos en Catalunya; quan anys 
enrere no hi havia més d’una o dues tuneladores, el 2009 tindrem fins a 14 tuneladores 
treballant a Catalunya com s’observa a la taula 2.1: 

Client Obra 
Empresa 
constructora Tipus tun. 

Diam.(m
) Marca 

Generalitat de 
Catalunya L9 del metro UTE Triangle EPB 11,90 NFM 
Generalitat de 
Catalunya L9 del metro UTE Gorg 1 EPB 12,00 Herrenknecht 
Generalitat de 
Catalunya L9 del metro UTE Gorg 2 EPB 12,00 Herrenknecht 
Generalitat de 
Catalunya L9 del metro UTE Aeroport 1 EPB 9,40 Herrenknecht 
Generalitat de 
Catalunya L9 del metro UTE Aeroport 2 EPB 9,40 Herrenknecht 

ATLL  
(Aigües Ter-Llobregat) 

Transvasamen
t 
 Ter-Llobregat UTE Sant Just Doble escut 6,00 NFM 

ATLL  
(Aigües Ter-Llobregat) 

Transvasamen
t  
Ter-Llobregat UTE Trinitat Doble escut 6,00 Herrenknecht 

FGC 
Metro de 
Terrassa UTE Terrassa 2 tun. EPB 6,40 LOVAT 

FGC 
Metro de 
Sabadell Acciona 1-2 tun. EPB 6,40 Herrenknecht 

Adif Ave UTE Montcada EPB 11,90 Herrenknecht 

Adif Ave 
UTE Sagrada 
Família EPB 11,90 Herrenknecht 

Adif Ave UTE Girona EPB 10,00 Herrenknecht 

Taula 2.1. Tuneladores en funcionament a Catalunya l’any 2009 
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2.2. Coneixements previs 

Durant el projecte es parlarà habitualment de termes molt utilitzats en l’entorn de construcció 
de túnels que tothom del sector coneix, però que fora d’aquests cercles solen ser 
desconeguts. Per a facilitar la comprensió del text es fa una breu explicació dels termes més 
habituals.  

2.2.1. Dovelles 

La majoria de tuneladores tal i com avancen ja deixen el túnel fet. Un dels sistemes més 
usats per a construir-lo són segments circulars de formigó armat prefabricats anomenats 
dovelles, que s'uneixen entre si mitjançant cargols, formant un anell, que a simple vista pot 
semblar cilíndric, però que en realitat és troncocònic. Les dovelles tenen un espessor d’entre 
30 i 50 cm, una forma trapezoïdal i generalment s’utilitzen entre 7 i 9 dovelles per formar el 
segment de túnel com s’observa a la figura 2.2. A més, gràcies a que els anells no son 
cilíndrics, si no troncocònics, es pot traçar corbes tant en planta com en alçat variant la 
posició de la dovella clau.  

    

Figura 2.2 Esquema de muntatge i dovelles a la tuneladora 

Per a poder col·locar aquestes dovelles que arriben a pesar 5 tones, es imprescindible la 
presència d’un erector a la tuneladora, que mitjançant potents bombes eleva les dovelles fent 
el buit i les porta fins a la seva ubicació final. 

Amb l’objectiu de que el terreny no ocupi l’espai que acabem d’excavar, just darrere de la 
roda de tall, hi ha un escut metàl·lic circular, d’un diàmetre una mica inferior, que serveix per 
a mantenir oberta l’excavació a mesura que la tuneladora avança. Així es pot instal·lar el 
revestiment de dovelles sense que els operaris corrin el risc d’un esfondrament. Després un 
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cop instal·lades ja són les dovelles directament les que sostenen el terreny. D’aquesta 
manera, la tuneladora excava i revesteix el túnel simultàniament.  

2.2.2. Bentonita 

La bentonita és un tipus d’argila montmorillonítica de molt alt límit líquid. Això implica que 
encara que se li afegeixi molta aigua, la barreja no perd estabilitat o consistència. 

Quan es barreja amb aigua produeix el llot bentonític, que té una propietat que el fa molt útil 
en construcció: quan el llot s’amassa sense que es produeixi variació d’aigua, perd 
resistència comportant-se com un fluid. En canvi, si el deixem en repòs torna a adquirir 
resistència. 

La principal aplicació del llot bentonític és en excavacions amb terrenys de baixa 
consistència, ja que evita que es produeixin despreniments. El llot ocupa el lloc del terreny 
excavat i al deixar-se en repòs adquireix resistència i suporta el terreny. A més el llot 
s’introdueix als porus del terreny, formant el cake, que és una barreja de la sorra del terreny 
amb l’argila de la bentonita. Aquest cake li confereix a les parets del terreny una major 
cohesió. Aquest fet es de vital importància per a poder fer intervencions hiperbàriques a la 
cambra d’excavació de la tuneladora. 
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2.3. Tipus de tuneladores i funcionament 

Una tuneladora consisteix bàsicament, en un cap de tall de gran diàmetre que va girant i 
excavant el material del front. Aquest material passa a través de les obertures del cap de tall i 
es porta fins a la superfície.  Però per a accionar aquest cap de tall, fer que avanci i poder 
extreure el material necessitem una tuneladora completa. La tuneladora a part de 
l’accionament de la roda de tall inclou entre 4 i 8 vagons per a maquinària auxiliar que poden 
arribar a més de 100m de longitud. S’hi ha de col·locar, motors, bombes, transformadors, 
mànegues elèctriques, canonades de ventilació, filtres, polipastes per moure tot el material, 
la cabina del pilot i tot el que necessiti cada tuneladora en concret. 

Existeixen diferents tipus de tuneladores per adaptar-se a les diferents condicions 
geomecàniques  de sòl que podem trobar. Ja que és molt diferent perforar en roca, que en 
terrenys poc consistents. Generalment una tuneladora i les seves eines són un vestit fet a 
mida per a un tipus de terreny. D’aquí els problemes que poden sorgir al reutilitzar una 
tuneladora que no havia estat pensada per a aquelles condicions de treball.  

Podríem fer una primera gran divisió dintre de les tuneladores, per una banda tenim els talps 
mecànics, dissenyats especialment per a l’excavació de roca dura i mitja sense una gran 
necessitat de suport al front. I per una altra banda trobem els escuts que s’utilitzen 
fonamentalment en roca tova, sòls poc consistents que sovint presenten inestabilitats i en 
terrenys saturats d’aigua, per sota del nivell freàtic. 

A continuació s’exposa el funcionament dels principals tipus de tuneladores i el seu camp 
d’aplicació [Ref.2]. 
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2.3.1. Tuneladores de roca dura (Talps mecànics ó gripper TBM) 

Serien el primer pas en la evolució de les tuneladores, ja que són el més similars a 
l’excavació de túnels amb mètodes convencionals. Només es poden usar en sòls consistents 
i per sobre de nivell freàtic. 

El seu cap de tall esta ple de discos talladors, distribuïts de tal manera, que quan aquest gira 
i es sotmès a pressió contra el terreny, els discs van trencant el material. Aquest material 
passa a través dels orificis del cap de tall i es extret a través d’una cinta transportadora fins a 
l’exterior. 

La tuneladora avança per cicles, la longitud dels quals esta condicionada per la longitud dels 
cilindres d’empenta que s’encarreguen de fer avançar la màquina. Després de cada avanç i 
a mesura que la tuneladora avança, a la zona de treball marcada a la figura 2.3 es va 
revestint el túnel amb formigó projectat per donar-li més consistència i resistència. Per 
construir el túnel es segueixen els mateixos procediments i s’usen sistemes de seguretat 
similars als usats en construcció de túnels per mitjans convencionals, tot i que la tuneladora 
ofereix una protecció addicional. 

 

Figura 2.3 Tuneladora de roca dura 

Per avançar i fer pressió amb els discs contra el terreny s’usen els cilindres d’empenta. 
Aquests reaccionen sobre els grippers (element (1) de la figura) que mitjançant dos potents 
cilindres hidràulics transmeten aquest esforç per fricció al túnel ja construït. 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. 
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2.3.2. Tuneladora de pressió de terres (EPB Shield): 

Quan ens trobem amb excavacions en terrenys no estables, es prevenen les pèrdues 
d’estabilitat a la cara del túnel creant un suport de pressió. Amb les tuneladores de pressió 
de terres, la terra que es va excavant amb la roda de tall (1) serveix per suportar la cara del 
túnel, a diferencia d’altres tipus de tuneladores que usen sistemes secundaris de suport. Així 
l’espai que queda entre la roda de tall i la resta de la tuneladora, anomenat cambra 
d’excavació (2) es manté a pressió per evitar que el terreny del voltant cedeixi. 

El terreny extret per les eines del cap de tall, cau a través dels orificis del cap de tall a la 
cambra d’excavació i es barreja amb el terreny que ja hi havia. La penetració incontrolada del 
terreny de la cara del túnel a la cambra d’excavació es prevé amb la força que exerceixen els 
cilindres d’empenta (4). L’estat d’equilibri s’assoleix quan la terra de la cambra d’excavació 
no pot continuar sent compactada pel sòl ni la pressió de l’aigua. Observem tots aquests 
elements a la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Tuneladora de pressió de terres 

El material excavat es va extraient a través d’un vis sens fi (5). La quantitat de material 
remogut es controlat per la velocitat del vis sens fi. D’aquí el material passa a la primera 
d’una sèrie de cintes transportadores que el portaran fins a l’exterior.    

Els túnels són construïts amb dovelles de formigó (7), que es col·loquen amb l’ajuda de 
l’erector (6). Així tal i com va avançant la tuneladora, ja queda el túnel fet. 
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2.3.3. Mixshield (Escut mixt): 

L’escut mixt es fa servir quan les condicions del terreny indiquen inestabilitat a la cara del 
túnel o condicions mixtes. Aquí a diferencia de la tuneladora de pressió de terres,  s’injecta 
una suspensió de bentonita que es va barrejant amb el terreny i s’extreu tot junt a través de 
canonades. 

La suspensió de bentonita com s’observa a la figura 2.5, es subministrada per la línia 
d’injecció (4) i aplicada a la cambra d’excavació, on amb l’ajuda del coixí d’aire (5) iguala la 
pressió la del terreny i la pressió de l’aigua, per prevenir pèrdues d’estabilitat a la cara del 
túnel. Per a que això sigui possible, el coixí d’aire està separat de la suspensió de bentonita 
per una paret (6), deixant en contacte només la part inferior. 

Mentre que l’àrea davantera de la cara del túnel està completament plena de la suspensió, 
darrere de la paret la suspensió submergida a penes cobreix els eixos de la màquina. 
Aquesta es mantinguda en el valor de pressió exacte pel coixí d’aire comprimit, que amb 
precisió es controlat per un sistema de regulació. Les irregularitats en el circuit d’alimentació 
de bentonita poden així ser compensades amb més eficàcia. El terreny mixt amb la 
suspensió es bombejat pel circuit d’alimentació a la planta de separació que necessàriament 
hi ha d’haver fora del túnel. Per prevenir obstruccions al circuit d’alimentació i assegurar 
l’operació sense problemes de les bombes de descàrrega, es col·loca una xarxa de protecció 
davant del tub de succió.  

 

Figura 2.5 Mixshield 



Pág. 17  Funcionament d’una tuneladora de pressió de terres 

 

   

2.3.4. Slurry Shield: 

La màquina es pot fer servir com un escut mixt on les condicions geològiques indiquen una 
cara de túnel inestable o condicions mixtes com s’aprecia a la figura 2.6. En aquest mode la 
cambra d’extracció està completament plena de suspensió, mentre la cambra de pressió (4), 
situada després de la paret de separació(1), disposa del coixí de pressió atmosfèrica (12) i la 
mampara de pressió (2). La pressió atmosfèrica es controlada automàticament per l’equip de 
regulació (10+11) per evitar inestabilitats al front. 

 La compensació de pressió entre la cambra d’extracció (3) i la suspensió a la cambra de 
pressió després de la paret de separació es implantada a través del tub que ho comunica (5). 
El conducte de subministrament (9) aporta la suspensió a la cambra d’extracció. La 
suspensió s’extrau pel conducte de barreja (6) de la cambra d’extracció darrere de l’estant de 
succió (13). Una acumulació de sediments sota del tub que es comunica es evitada per un 
flux constant sobre del conducte de subministrament (8) i el conducte transportador (7) a la 
cambra de pressió.   

 

Figura 2.6 Comparació dels dos modes de funcionament 

1. Paret submergida     
2. Paret de pressió 
3. Cambra d’extracció 
4. Cambra de pressió 
5. Canonades de comunicació     
6. Conducte de bentonita  
7. Control de pressió de cambra 
8. Proveïment de pressió a la cambra 
9. Proveïment de pressió de la cambra d’extracció 
10. Circulació d’aire comprimit 
11.Ventilació de la cambra d’extracció 
12.Esmorteïdor d’aire comprimit 
13. Mampara de succió 
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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 (slurry shield). 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.  

Fer aquest canvi també es possible sota terra. Després de la conversió, la cambra de pressió 
només es troba sota els efectes de la pressió atmosfèrica. Ara el suport de la cara del túnel 
es regulat només pèl circuit de suspensió que es bombejat al voltant del circuit d’entrada i 
sortida de la suspensió bentonítica.  

2.3.5. Doble escut 

Durant l’excavació amb un escut simple, el procés s’ha d’aturar degut al muntatge de l’anell. 
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, com el de la figura 2.7 que 
incorporen tant els cilindres típics dels escuts com els grippers de les tuneladores de roques. 

Utilitzant els grippers i els 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. 

 

Figura 2.7 Doble escut 
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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 de l’altre 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 i l’espai 
que s’ha d’omplir amb morter és superior; aquest fet implica pèrdues de volum més grans i, 
per tan, valors d’assentaments majors a la superfície. 
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2.4. Comparació amb altres mètodes d’excavació 

La perforació de túnels en entorns urbans ha saltat a les primeres pàgines de tots els diaris 
degut a desastres com el del Carmel. Provocant un cert rebuig social, com pot mostrar el 
posicionament en contra del pas d’un túnel de l’AVE per sota de La Sagrada Família per part 
de diferents col·lectius. 

Però caldria aclarir que desastres com el del Carmel, o altres succeïts arreu del mon com 
París o Taiwan, han succeït amb la construcció de túnels per altres mètodes constructius 
com el Nou Mètode Austríac i no amb la construcció de túnels mitjançant tuneladores com 
s’observa a la figura 2.8.  

El principal problema del Nou Mètodes Austríac i d’altres mètodes similars, resideix en que 
es realitzen amb el front obert. Això vol dir que s’excava un tros de túnel sense que aquest 
tingui cap mena de sosteniment fins que no es fabrica el definitiu. Així ens podem trobar amb 
més de 100m2 de túnel sense protegir, o amb una fina capa de 20 o 30cm de gunita, que en 
molts casos ni tant sòls es tanca per la part inferior, clavant-se com un ganivet i provocant 
més inestabilitat.  

 

Figura 2.8 Conseqüències del col·lapse del front 

Així, si es produeix qualsevol incidència i falla l’estabilitat al front, la quantitat de terreny que 
cedeix és enorme. A part del terreny que queda a sobre, com aquest no troba cap 
impediment per introduir-se a l’interior del túnel, provoca que també cedeixi tot el terreny del 
voltant fins a omplir el forat com s’observa a la figura 2.9. 

En canvi amb les tuneladores aquest problema es veu reduït. La tuneladora té l’escut, aquest 
cilindre metàl·lic que l’envolta, que li ofereix estabilitat al terreny del voltant. Si tenim una 
tuneladora amb el front obert, com a màxim el terreny que cedirà serà el que ompli la cambra 
d’excavació, un impacte molt menor però que tampoc es tolerable. Per això només es 
treballa amb el front obert amb terrenys clarament consistents com formacions rocoses. 
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Treballant amb el front tancat el risc es veu reduït al mínim, ja que al estar sempre la cambra 
plena de material no es pot produir cap esfondrament. Com a màxim si el pilot aplica massa 
o massa poca pressió es poden produir petits assentaments o bonys a la superfície que 
podrien arribar a afectar els fonaments d’algun edifici, però mai catàstrofes similars a la del 
Carmel. 

 

Figura 2.9 Col·lapse observat des de l’exterior i l’interior del túnel 

Professionals com Manuel Melis Maynar, Doctor Enginyer de Camins i Presidente del 
Consejo de Metro Madrid  afirma [Ref.3]: “El Nou Mètode Austríac en terrenys sota ciutat s’ha 
de prohibir per l’Administració”. El senyor Melis, responsable de totes les línies de metro que 
s’han construint a Madrid els darrers anys, defensa  que qualsevol túnel urbà s’hauria de 
construir amb tuneladores de front tancat, del tipus EPB o slurry. Ja que el túnel urbà s’ha de 
construir sempre pensant en la màxima seguretat.  

Melis ens porta al cas que si succeís qualsevol accident, el responsable hauria de respondre 
a la pregunta del Jutge i dels familiars de les víctimes: “Es podia haver construït el túnel de 
forma més segura?”  

I la resposta del responsable ha de ser: “Senyoria, no hi ha al mon mètode més segur que 
l’utilitzat en aquest túnel. No s’han tingut en compte condicionants de cost ni termini en front 
de la seguretat de les obres, el operaris i els edificis”. I segons M. Melis només es podrà 
donar aquesta resposta si el mètode constructiu és una tuneladora de front tancat. 
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3. Cas d’estudi 

En aquest projecte ens centrarem en l’estudi de la tuneladora “Hades” de 
Herrenknecht de 9,4m de diàmetre que està realitzant part del recorregut de la 
L9 del metro de Barcelona. Més concretament en el tram entre les estacions 
de Mas Blau a la zona industrial del Prat de Llobregat, i l’estació de Plaça 
Catalunya dins del nucli urbà del Prat de Llobregat   

3.1. Traçat i tipus de terreny 

La L9 del metro de Barcelona es convertirà, un cop finalitzada, en la més llarga 
d’Europa [Ref.4] amb 46,6km de recorregut i 51 estacions. Travessarà 
Barcelona completament, unint l’aeroport del Prat amb Can Zam. És preveu 
que entri en funcionament el 2013 amb més de 90milions d’usuaris a l’any. 
Inicialment s’havia pressupostat en 3.000milions d’euros, convertint-se en la 
inversió més gran que ha realitzat fins ara el Govern català. Però tot i això per 
diferents motius pot acabar superant els 6.000 milions d’euros de cost.  

S’ha dividit en diferents trams, els que passen per dintre Barcelona hauran 
d’anar a una profunditat d’entre 35 i 70m, ja que hauran de passar per sota de 
les actuals línies de metro. A aquesta profunditat es complica la construcció de 
l’estació i per això s’han projectat estacions amb forma de gran pou cilíndric 
que tenen un vestíbul superior i un vestíbul inferior (connectat a les andanes) 
que es comuniquen entre si mitjançant ascensors de gran capacitat i escales 
mecàniques i d'emergència com a la figura 3.1.. Aquí les vies aniran 
superposades dins d’un túnel de 12m de diàmetre. 

 

Figura 3.1 Esquema d’algunes de les estacions 
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En canvi les zones que passen per fora Barcelona, es possible realitzar les estacions a una 
profunditat d’entre 10 i 30m, el que permet construir estacions convencionals. Així ja no cal 
fer un túnel de 12m per poder-hi superposar els trens, simplement amb un túnel de 9m de 
diàmetre i una via al costat de l’altre és suficient. 

Tota la informació relacionada amb la L9 del metro de Barcelona, sobre el seu traçat exacte, 
les parades, els diferents trams en que es divideix i els tipus d’estació a cada tram es troba a 
l’annex A del projecte. 

En el nostre cas, la tuneladora està realitzant 5 quilòmetres del Tram I que va des de 
l’aeroport del Prat fins al Parc Logístic ZAL (13,9 km en total). Aquest tram va ser adjudicat a 
UTE Tuneladora Metro formada per algunes de les principals constructores que treballen a 
Espanya: Ferrovial, FCC, OHL, Copisa i Scrinser. Es mostra a la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Traçat de la L9 del metro de Barcelona 

Durant aquest tram de recorregut el terreny es molt poc cohesiu, amb el nivell freàtic molt a 
prop de la superfície. En el tram en que ens trobem, disposem de pous de registre cada 
700m aproximadament. Aquests pous ens seran de gran utilitat a l’hora de fer el 
manteniment de la tuneladora, ja que ens facilitarà molt la feina. És molt més fàcil treballar a 
cel obert, que haver de fer una intervenció hiperbàrica sota terra, amb els riscos que això 
comporta. 

Els pous de registre d’aquest tram consisteixen bàsicament en un forat de 16m de diàmetre 
que al seu perímetre està envoltat de murs pantalla de formigó armat d’un metre d’espessor 
que li donen la consistència necessària. A més, per la part inferior i tot el voltant es disposa 
d’entre 8 i 12 metres de jet-grouting que a part d’acabar-li de donar consistència, li dona la 
impermeabilització necessària. Cal recordar que el túnel es troba sota nivell freàtic. 
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A l’hora d’especificar la ubicació de la tuneladora sempre ens referim al número d’anell de 
dovelles que hi ha muntat. Començant per l’anell 1 a l’estació de Mas Blau. Si recordem que 
cada anell de dovelles fa 1,5m d’ample, ràpidament sabrem a quina distància de la boca del 
túnel ens trobem. A la taula 3.1 es troba resumit el tipus de terreny que trobarem en aquest 
tram [Ref.5]. 

 
Anell 

Desde Fins Tipus terreny 
0 0 Estació de Mas Blau 
1 10 Jet-Grouting 

11 313 Terreny 
314 322 Jet-Grouting 
323 324 Pantalla 
325 334 Pou 3ª 
335 336 Pantalla 
337 345 Jet-Grouting 
346 677 Terreny 
678 686 Jet-Grouting 
687 688 Pantalla 
689 700 Pou 3B 
701 702 Pantalla 
703 711 Jet-Grouting 
712 1036 Terreny 

1037 1045 Jet-Grouting 
1046 1046 Pantalla 
1047 1127 Estació de Sant Cosme 
1128 1128 Pantalla 
1129 1137 Jet-Grouting 
1138 1384 Terreny 
1374 1382 Jet-Grouting 
1383 1384 Pantalla 
1384 1394 Pou 4 

Taula 3.1 Tipus de terreny del traçat 

Aclarir que a l’interior dels pous, un cop superades les pantalles, la màquina no ha hagut 
d’excavar gens de terreny. En canvi a l’Estació de Sant Cosme, degut a que no estava 
acabada, si que ha hagut d’excavar i extreure material de l’interior. 

Per acabar de fer-nos una idea, passem a veure amb més detall en que consisteixen 
aquests tipus de terrenys pels quals haurà de passar la tuneladora i que faran variar 
substancialment els seus paràmetres de funcionament. 
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3.1.1. Terreny del tram en construcció 

El terreny varia molt poc al llarg del recorregut d’aquest tram [Ref.5]. Primer de tot es troben 
un parell de capes que varien entres els 0,5 i els 3 metres de profunditat en que trobem 
primer de tot una capa de reblerts amb argiles i llims amb graves, seguida d’una capa de 
sorres fines marrons. 

La següent capa esta formada bàsicament per sorra fina gris amb intercalacions de graves 
que arriben fins a més de 10 metres de profunditat i que per tant ja es possible que es trobi la 
tuneladora. 

Just per sota trobem una capa amb argiles llimosses grises amb intercalacions sorrenques, 
amb les que haurem de vigilar i tractar adequadament amb agents desestructurants per 
evitar que les argiles obstrueixin les obertures del cap de tall. Més endavant s’aprofundeix  
en tot el relacionat amb el tractament del terreny en una tuneladora EPB.  

A partir dels 10 metres de profunditat també ens trobem amb capes de llims sorrencs, però 
que no posaran tants problemes a l’excavació. A mode d’exemple a la figura 3.3 es pot veure 
una secció de terreny pertanyent al tram d’estudi. 

 

 

Figura 3.3 Variació del terreny amb la profunditat 
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3.1.2. Jet-grouting 

Com hem comentat, al voltant de tots els pous i estacions, s’ha definit el tipus de terreny com 
a jet-grouting, que 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 [Ref.6], 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. Es mostra el procés a la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 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 . 
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3.1.3. Murs pantalla 

Per a la execució de pantalles en sòls s’utilitzen [Ref.6] culleres d’accionament mecànic, que 
poden adaptar-se pràcticament a qualsevol mena de terreny i profunditat. Les pantalles estan 
destinades a resistir les empentes laterals del terreny i les càrregues exteriors que actuen 
sobre aquest. També proporcionen estanquitat i impedeixen la circulació o filtració de l’aigua.  

En el nostre cas són pantalles de formigó d’un metre d’espessor, i que en la zona per que ha 
de penetrar la tuneladora, no disposen d’armadura, per evitar així el trencament de les eines 
per impacte contra l’acer quan passi la tuneladora. En alguns casos s’utilitza una armadura 
de fibra de vidre, que les eines poden trencar sense massa dificultats ni veure’s afectades.  
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3.2. Funcionament d’una EPB 

La tuneladora EPB és un sistema d’excavació a secció completa de túnels amb un 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 vis 
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 pressió 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 scrapers) en rotació, i empenyent-lo a través de les obertures de la roda 
de tall cap a la cambra d’excavació. 

L’estat de compensació s’aconsegueix [Ref.7], 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. 
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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. 

 

Figura 3.5 Esquema funcionament d’una EPB 

Com es pot observar a la figura 3.5 el material excavat s’extreu per mitjà d’un vis 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 vis 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 vis sens 
fi que impedeixi extreure controladament el material de la cambra d’excavació. 
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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 vis sens fi. La pressió de terra disminueix quan el 
material s’extreu més ràpidament degut a una alta velocitat del vis 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 del pilot de la tuneladora servint-se de sensors de pressió de terres instal·lats a 
diferents nivells de la cambra d’excavació. 

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 Hades oscil·len entre 2 i 2,7 bars 
(0,2 i 0,27MPa). 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. 

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 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. 
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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 
com s’aprecia a la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Injecció de morter entre les dovelles i el terreny 

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. 

 

3.2.1. Tractament del terreny en una EPB 

Per tal d’ampliar el rang d’utilització de les màquines EPB la utilització d’additius per tractar el 
material excavat és essencial. Amb aquest tractament s’intenta 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 vis sens fi. Per això és necessari que el 
material de la cambra tingui una alta capacitat de deformació. A més, la roda de tall ha de 
poder girar 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. 
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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 vis 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. 

S’utilitza aigua, escumes, polímers, bentonita, desestructurants o additius anti-abrasió 
[Ref.8]. 

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. 

 

Escumes: 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’escuma es crea com 
s’aprecia a la figura 3.7 a partir de la mescla d’aire comprimit, aigua i l’agent escumant en els 
mescladors de que disposa la tuneladora. Aquesta s’injecta directament al front i/o a la 
cambra d’excavació. 

 

Figura 3.7 Efecte de l’agent escumant 

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. 
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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 vis 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 dins 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: 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%.  

Amb la bentonita també es tracta el terreny abans de fer una intervenció hiperbàrica perquè 
arribi a formar el cake amb el terreny, oferint més estabilitat i menys permeabilitat al front.  

 

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 vis sens fi. 

 

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 vis sens fi. Aquests additius poden ser injectats 
de manera concentrada, diluïts amb aigua o conjuntament amb les espumes per a una 
distribució més homogènia. 

Si el material no es tractat adequadament es poden arribar a produir situacions com aquesta 
obstrucció del cap de tall degut a argiles de la figura 3.8. L’aplicació de desestructurant 
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hagués servit per evitar aquesta avaria i totes les conseqüències econòmiques que va 
comportar. 

 

Figura 3.8 Obstrucció dels orificis del cap de tall 

3.3. Característiques tuneladora Hades 

Com el terreny d’aquest tram consisteix bàsicament en llims i argiles de poca consistència 
sota nivell freàtic es va escollir una tuneladora de pressió de terres (Earth Pressure Balance, 
EPB). Més concretament és una tuneladora de Herrenknecht, fabricant alemany líder 
mundial del sector amb més de 130 tuneladores en funcionament, diverses d’elles a 
Catalunya.  

Entre les seves característiques principals destacar que fa 9370mm de diàmetre i en total 
contant els vagons de maquinaria auxiliar fa 100m de longitud. Pesa més de 1000t i pot 
excavar túnels de fins a un 4% de pendent i un radi mínim de corba de 250m. El seu cap de 
tall es d’accionament hidràulic. 

 Per a veure amb deteniment totes les característiques tècniques de la tuneladora cal anar a 
l’annex C, on es detallen minuciosament tots els seus components i característiques. 
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4. Eines de tall 

4.1. Tipus 

Al tractar-se d’una EPB, disposa principalment de piques per anar erosionant i fent 
despendre el terreny, tot i que també té srcapers per excavar la part més perifèrica del túnel i 
discs distribuïts a tot el cap de tall per si li cal travessar algun terreny consistent com poden 
ser les zones de jet-grouting i els murs pantalla que trobem en tots els pous i estacions del 
recorregut. En aquest cas, el seu cap de tall a de disposa de: 

-21 Discs dobles 

-174 Piques  

-16 Scrapers 

Totes aquestes eines van muntades sobre el seu suport i poden ser substituïdes fàcilment 
per altres peces noves. Això és necessari, ja que al llarg d’un tram poden canviar-se diverses 
vegades. A la figura 4.1 es mostra el cap de la tuneladora “Hades”. 

 

 

Figura 4.1 Cap de tall de la tuneladora “Hades” 
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4.1.1. Discs 

Són les eines de tall que s’usen per excavar en roques o terrenys molt consistents. Són 
anells de metall dur que giren lliurement sobre el seu eix, que es fixa al cap de tall. És 
fabriquen en acer d’alta al·leació i estan segellats amb metall per assegurar-ne l’estanquitat 
absoluta en el rodament. 

Es col·loquen de forma que al girar el cap de tall descriuen cercles concèntrics equidistats. 
Aquesta disposició de discs, més una lleugerísima conicitat del cap de tall faciliten el procés 
d’identació, que és el principal procés pel qual s’extreu material.  

El procés d’identació s’aconsegueix entre dos discs consecutius de la següent manera: 

1.El primer disc entra en contacte amb la roca i per la pressió que hi exerceix, i 
penetra per punxonament. Això provoca un petit despreniment de material. 

2.Aquest punxonament provoca també l’aparició de fissures a la roca. 

3.Quan les fissures de dos discs consecutius es troben, es produeix la identació i tot 
el material entre ells salta com es pot observar a la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 Disc del cap de tall i procés d’identació 

Habitualment es col·loquen major nombre de discs en el centre del cap de tall per forçar el 
trencament de la roca en aquesta zona i que sigui més fàcil seguir avançant.  

S’han de revisar periòdicament per comprovar-ne el desgast i sobretot que no es clavi el seu 
rodament i deixin de girar, fet que provocaria que deixessin de treballar correctament i es 
desgastessin de manera no uniforme.  
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4.1.2. Piques 

Les piques són eines de tall fetes de carbur de tungstè (també conegut com a widia). Aquest 
material és dels més durs amb que es treballa, però per aquest mateix motiu també es 
relativament fràgil. El nom de widia procedeix de l’alemany “Wie Diamant” i té les 
característiques que s’indiquen a la taula 4.1: 

 

Densitat  14,95 g/cm3 
Resistència a la pressió 5300-7000 MPa 
Mòdul d’elasticitat 600 GPa 
Coeficient d'expansió tèrmica 4,5-5,6 x 106 K-1 
Conductivitat tèrmica 60-80 W / m·K 
Capacitat calòrica 200-480 J / Kg·K 
Duresa segons Vickers 1550 kgf / mm2 

Taula 4.1 Característiques de la widia 

La pica com s’observa a la figura 4.3 consisteix en un peça de widia muntada sobre un 
suport i amb recarregues de metall dur al voltant per allargar-ne la vida. La seva funció és en 
terrenys pocs consistents, anar arrencant mica en mica el terreny. Es troben distribuïdes per 
tot el cap de tall, i quan aquest va girant i les comprimeix contra el terreny, permet que amb el 
seu extrem vagin desgranant el terreny, i que així aquest pugui ser extret. Són elements amb 
els que s’ha d’anar amb molt de compte en terrenys heterogenis o murs, en els que es 
habitual que es trenqui l’extrem de la pica fràgilment per algun impacte.       

 

Figura 4.3 Pica sense desgast 

Per reduir aquests trencaments per fragilitat, els discs del cap de tall sobresurten uns 
mil·límetres més que les piques, per impactar abans contra els murs i fer treballar el mínim 
possible les piques en aquestes condicions per a les que no han estat dissenyades. 
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4.1.3. Scrapers 

Els scarpers o rascadors, consisteixen en una base metàl·lica, a la qual s’hi acoblen 4 files 
d’eines de widia que posteriorment son recobertes amb metall dur. Poden tenir diverses 
formes, però els més habituals són com els de la figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Scrapers 

 Van muntats a la part més exterior del cap de tall. En les tuneladores de roca dura la seva 
principal funció és anar movent tot el material que s’excava per a ser extret de la cambra, 
però en una EPB, tenen una gran importància a l’hora d’excavar la part més perifèrica. S’ha 
de controlar el seu desgast, ja que marquen la mida final del túnel, i amb un desgast molt 
marcat podríem arribar a tenir problemes a l’hora de fer passar la màquina per corbes 
tancades.   
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4.2. Desgast i canvi de les eines de tall 

El canvi d’eines del cap de tall pot arribar a ser un dels factors que retardi més la construcció 
del túnel, ja que les eines sempre han d’estar en un estat òptim. Un desgast d’uns 
mil·límetres pot fer que aquesta eina ja no treballi correctament, havent d’assumir les eines 
del seu voltant la seva funció, cosa que encara produiria més desgast. 

Les eines sempre s’intenten canviar quan la roda de tall queda al descobert al passar per un 
pou o una estació, ja que és molt còmode treballar-hi. Es pot apreciar ràpidament s’hi s’ha de 
canviar alguna eina, i els operaris ho poden fer còmodament. 

Però molts cops s’han de canviar les eines sota terra a mitja excavació, quan la cambra 
d’excavació està a pressió. Això fa augmentar molt la dificultat, el risc i el cost del canvi. Ho 
han de fer operaris qualificats (submarinistes), ja que les condicions que es troben a la 
cambra d’excavació són similars a la que es troben en immersions sota a l’aigua. La cambra 
d’excavació està 2 bars (0,2MPa) per sobre de la pressió a que es troba a la tuneladora, que 
en aquest cas és l’atmosfèrica. Els submarinistes entren a través de la cambra hiperbàrica i 
un cop accedeixen a la roda de tall només hi poden estar un temps limitat, tal com si es 
tractés d’una immersió. A més cada cop que entren i surten s’han de comprimir i 
descomprimir, fet que també suposa una gran pèrdua de temps. El temps per canviar cada 
eina es multiplica si es compara amb un canvi en un pou a l’aire lliure, i es difícil saber del 
cert si el canvi s’ha realitzat correctament.  

 

4.2.1. Tram de l’estació de Mas Blau al Pou 4  

Tot seguit analitzarem el desgast que han tingut les eines en el tram que s’ha realitzat fins al 
moment, des de l’estació de Mas Blau fins al pou 4, en que s’han realitzat 1486 anells i per 
tant 2094 metres de túnel. 

Primer de tot destacar l’escàs desgast que han sofert totes les eines en general gràcies a la 
poca cohesió del terreny.  De fet el terreny es tant poc consistent, que posteriorment s’ha de 
tractar amb calç perquè assoleixi un estat sòlid i pugui ser transportat. També gràcies a la 
baixa densitat urbanística de la zona que ha permès disposar de pous de registre cada 
700m,  s’ha pogut realitzar tots els canvis d’eines en pous. Tot i que entre pou i pou s’ha fet 
una intervenció hiperbàrica per comprovar l’estat de les eines, en tots tres casos s’ha 
considerat que el desgast no era important i es podia esperar a arribar al pou següent per a 
realitzar el canvi. Cosa que ens ha estalviat tots els problemes de realitzar canvis d’eina en 
hiperbàric. 



Pág. 42  Aleix Marcé Raventós 

 

 Tot seguit a la taula 4.2 es mostra resumit el número d’eines que s’han canviat a cada pou: 

 
 Scrapers Discs Piques 
Pou 3A Tots Cap 10 
Pou 3B Cap Cap 7 
Pou 4 Tots 9 23 

Taula 4.2 Resum eines canviades a cada pou 

Observem la figura 4.5 per tenir una visió global de les eines que s’han canviat: 

 

Figura 4.5 Gràfic eines canviades a cada pou 

Observem que les eines que més es canvien són les de la part més exterior del cap de tall. 
Es considera lògic si es té en compte que al descriure cercles de radi superior, recorren 
distàncies més grans i per tant treballen més que les que estan més al centre. 
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Els scrapers han sigut substituïts dos cops, en els pous 3A i 4. El motiu del canvi ha estat el 
mateix en els dos casos, o bé faltava alguna de les eines de widia més exteriors o bé s’havia 
produït un rentat considerable de la recarrega  de metall dur que porten com es pot apreciar 
en la figura 4.6. En tots dos casos, com els desperfectes eren lleus, s’han pogut reparar i 
podran ser aprofitats en el futur.  

 

Figura 4.6 Scrapers desgastats que han sigut substituïts 

L’estat de les piques és molt bo. El desgast resulta pràcticament imperceptible. Només es 
nota en algunes piques de la perifèria. Com en les quatre files més perifèriques es van 
instal·lar piques amb una protecció addicional en forma de recarrega dura, es pot apreciar 
l’inici de rentat d’aquesta soldadura. Però, sota la soldadura de protecció, la pica es troba en 
perfecte estat.  

En tots els pous després d’inspeccionar les 174 piques se’n troben com a màxim 23 amb 
danys més o menys lleus, tots deguts a impactes contra les pantalles de formigó com a la 
figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Pica amb la punta trencada 
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Els discs han tingut poc desgast si ho comparem amb altres obres, només s’han canviat els 
9 discs més exteriors després de realitzar més de 1500m de túnel. Els discs es canvien quan 
el seu desgast supera els límits marcats pel fabricant, que és mesura in situ comparant-ho 
amb una mostra com s’observa a la figura 4.8.  

   

Figura 4.8 Comparació disc sense desgast i amb desgast 

Per ampliar tota aquesta informació es pot consultar l’Annex B del projecte, en que 
s’inclouen informes detallats de tots els treballs de canvi d’eines realitzats en els diferents 
pous. 

4.2.2. Comparació amb el tram de Fira 

Però no sempre es te tanta sort, i és tan fàcil realitzar el manteniment del canvi d’eines. Per a 
fer-nos una idea del poc desgast que es té en aquest tram, passem a comparar-ho amb el 
desgast que van sofrir les eines amb aquesta mateixa tuneladora en el tram de Fira, on el 
terreny era molt més heterogeni.  

A més hi havia la dificultat afegida, de que no es disposava de cap pou de registre, així que 
tots els canvis d’eines es van tenir que fer en intervencions hiperbàriques. Això va suposar 
invertir-hi molt més temps i recursos.   

 Primer de tot destacar que tot i que el tram de Fira consta de tant sols 1065m, pels 2096m 
que hem realitzat en el tram de Mas Blau. Fent una primera aproximació podríem dir que en 
el tram de Fira s’haurien d’haver gastat la meitat les eines. Però això no ha sigut en absolut 
així, realitzant un tram la meitat de llarg que el de Mas Blau s’han hagut de canviar 
pràcticament totes les eines una vegada com a mínim. Observem a les taules 4.3 i 4.4 
quines eines es van canviar en cadascuna de les 5 intervencions que es van realitzar als 
anells:128, 334, 447, 554 i 710. 
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 Discs 
  
Anell 

1-
2 

3-
4 

5-
6 

7-
8 

9-
10 

11-
12 

13-
14 

15-
16 

17-
18 

19-
20 

21-
22 

23-
24 

25-
26 

27-
28 

29-
30 

31-
32 

33-
34 

35-
36 

37-
38 

39-
40 

41-
42 

128 c c c c c c c c   c                   c c 
334                                           
447           c   c   c   C   C   c   c c c c 
554                                       c c 
710                                           

 
  Scrapers 
  brazo 1 brazo 3 brazo 5 brazo 7 brazo 9 brazo 11 brazo 13 brazo 15 
Anell der. izq. der. izq. der. izq. der. izq. der. izq. der. izq. der. izq. der. izq. 

128 c c c c c c c c c c C c c c c c 
334                                 
447 c c c c c c c c c c C c c c c c 
554                                 
710 c   c   c   c c   c   c   c   c 

 
Taula 4.3 Resum canvi discs i scrapers al tram de Fira 

 
Primer de tot destacar que s’han realitzat 23 canvis de discos per només els 9 que s’han 
realitzat a Mas Blau, en un tram el doble de llarg. 
En canvi els scrapers si es té en compte que s’han hagut de canviar entre 2 i 3 vegades com 
s’aprecia , és un desgast relativament similar. Això és degut a que els scrapers sofreixen 
molt a l’hora de travessar els pous. 
 
  Piques braç 1 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                           c           c     
334                                             
447 c   c C c c c c c c c c c   c c c c c   c c 
554                                             
710                                             

 
  Piques braç 3 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                                             
334                                             
447 c c c C c c c c c c c C   c   c c c c c c c 
554                             c c             
710                                             

 
  Piques braç 5 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                                             
334 c c c C c c c c c c c C c c c c c c c c c c 
447                                             
554                                             
710                                             
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  Piques braç 7 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                                             
334                                     c c c c 
447 c c c c c c c c c c c C c c c c c c c       
554                                 c c         
710                                             

 
  Piques braç 9 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                           c               c 
334                                             
447 c c c c c c c c                     c   c   
554                 c c c C c   c c c c c c c   
710                                             

 

 
  Piques braç 13 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                                             
334                                             
447 c c c c c c c c c c c c c c C c c c c c c c 
554                                             
710                                             

 
  Piques braç 15 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                                             
334                         c c                 
447 c   c   c   c   c   c       C       c c c c 
554   c   c   c   c   c   c   c   c c c   c   c 
710                                             

Taula 4.4 Resum canvi piques al tram de Fira 

Si ens posem a analitzar les piques, aquí el resultat encara és molt més clar, ja que aquí com 
a mínim s’ha canviat un cop cadascuna de les 174 piques de que disposa el cap de tall, quan 
al tram de Mas Blau, en total s’han realitzat 40 canvis de piques. En aquest cas entre la 
tercera i la quarta intervenció es van substituir la majoria de piques i tot i que al tram final 
algunes piques tenien desperfectes, no va suposar cap problema per completar l’últim tram 
que s’havia de realitzar. 

Tot i que en aquest cas, es van tenir que dedicar molts més temps, diners i recursos al canvi 
d’eines, en cap moment el seu desgast va suposar un problema, ni es va produir cap tipus de 
desperfecte al cas de tall. Però no sempre es així com veurem a continuació. 

  Piques braç 11 
Anell F1D F1I F3D F3I F5D F5I F7D F7I F9D F9I F21D F21I F23D F23I F25D F25I F27D F27I F29D F29I F31D F31I 

128                                             
334                                             
447 c c c c c c c c c c c C c c     c c c c c c 
554                             c c             
710                                             
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4.3. Problemes deguts a un mal manteniment de les eines 

Un mal manteniment i canvi de les eines pot portar conseqüències desastroses. Si no es fa 
un bon manteniment quan les eines s’acabin gastant, primer de tot ens menjarem els suports 
on van muntats les eines i si continuem excavant acabarem produint desperfectes al cap de 
tall. 

Ens adonarem que el desgast de les eines es crític quan per molt ràpid que fem girar el cap 
de tall i per molta força que fem amb els cilindres, la màquina és incapaç d’avançar. Això 
porta conseqüències gravíssimes, ja que la maquina no pot tirar endarrere. Per tant la única 
solució es reparar-la in situ. 

Però pensem que una reparació del cap de tant pot arribar a ser més important que la pròpia 
obra, tant pel que fa al cost com al risc. Tot seguit mostrarem dos exemples en que per 
diferents motius no s’ha fet un bon manteniment de les eines i les conseqüències que això ha 
suposat. 

UTE Triangle 

Primer observarem el que va passar amb la tuneladora de UTE Triangle, en que en una de 
les intervencions es va observar que algunes eines estaven tant desgastades que s’estava 
començant a desgastar el seu suport com es pot observar a la figura 4.9. Es van haver de 
construir suports nous i soldar-los al cap de tall. 

 
Figura 4.9 Eines completament desgastades 

En altres zones el desgast de les eines, havia fet que es desgastés directament el cap de tall 
com s’observa a la figura 4.10. Es va poder solucionar soldant plaques en les zones que 
s’havia desgastat. Encara que la solució va funcionar correctament, no es del tot 
recomanable, ja que al soldar sobre el cap de tall s’hi deixen unes tensions internes gens 
desitjables. Quan el cap de tall es nou, se li ha fet un tractament tèrmic de reveniment per tal 
d’eliminar aquestes tensions internes que podia tenir. 
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Figura 4.10 Desgast del cap de tall 

Cap de tall a Sant Adrià 

Un cas encara més exagerat, es va produir a Sant Adrià, en que degut a que s’havia de 
travessar el riu Bessòs, i tot seguit importants vies de comunicació, es va estar més temps de 
l’aconsellat sense fer cap revisió d’eines.  

Quan es van detectar els primers problemes amb la màquina, com una disminució de la 
velocitat d’avanç per a la potencia habitual de treball de la màquina, ja era massa tard. Es va 
fer una intervenció i es va comprovar que l'estat del cap de tall deixava bastant que desitjar. 

Els scrapers tenien un desgast molt acusat, el rodament d’algun disc s’havia gripat, i aquest 
al deixar de girar havia començat a desgastar-se fins a quedar com es veu a la figura 4.11. 

  
Figura 4.11 Disc gripat i desgastat 

 

 



Pág. 49  Funcionament d’una tuneladora de pressió de terres 

 

   

L’estat de les piques era igual de greu, algunes s’havien desgastat tant que ja no quedava ni 
suport pràcticament com s’aprecia a la figura 4.12. Per tant per reparar-les, es van haver de 
fer suports nous i soldar-los. Aquesta reparació va suposar un important despesa de temps i 
diners. 

             
Figura 4.12 Piques i suports completament desgastats 

Però el més greu era l’estat de la roda de tall, que havia patit un desgast molt important que 
es pot apreciar a simple vista a la figura 4.13. Aquest desgast va ser degut a que al 
desgastar-se les eines era directament el cap el que anava contra el terreny. Aquesta 
reparació va portar més d’un mes i no va ser gens senzilla. Es van tenir que afegir múltiples 
retalls metàl·lics i soldar-los al cap de tall, quedant aquest ple de tensions internes. 

         
Figura 4.13 Cap de tall completament desgastat 

Per tant ens adonem de la importància de portar un bon control de les eines i el cap  de tall. 
És molt més fàcil prevenir que haver de fer reparacions que en depèn de quines 
circumstàncies ni tant sols es podrien fer, o el seu cost marxaria fora de qualsevol 
pressupost. 
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5. Paràmetres de funcionament 

Per tal de poder controlar la tuneladora, aquesta disposa de sensors que s’encarreguen de 
mesurar els diferents paràmetres de funcionament, els més destacats són: 

o La pressió a la cambra de tall. 

o La posició relativa de cada cilindre. 

o La pressió i el cabal del diferents circuits hidràulics. 

o La velocitat del vis sens fi i de la roda de tall. 

o La força que exerceixen els diferents cilindres. 

o El parell que estem aplicant al cap de tall. 

o Temperatura dels diferents circuits de refrigeració. 

Tots aquests paràmetres que mesuren els sensors, són convertits en senyals digitals per tal 
de poder ser visualitzats, interpretats i tractats a través de l’ordinador de la cabina de control i 
de l’ordinador d’oficina tècnica com es descriu a la figura 5.1.  

 

 

Figura 5.1 Tractament del paràmetres 

Aquests paràmetres són imprescindibles per a poder fer avançar la tuneladora amb 
seguretat i detectar instantàniament qualsevol error o incidència que pugui afectar al seu 
correcte funcionament. Per això s’actualitzen constantment i si qualsevol dels paràmetres 
surt fora dels seus intervals de funcionament previstos, el software del fabricant fa saltar un 
avís a l’ordinador. 

Sensors converteixen els diferents paràmetres 
en senyals digitals 

PC de la cabina de control de la tuneladora PC d’oficina tècnica 
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Però es recapta tanta informació que és impossible analitzar-la al moment. És per això que 
totes les dades s’emmagatzemen a l’ordinador d’oficina tècnica. Aquest a part de mostrar-
nos l’estat actual de la tuneladora (l’anell a on es troba, la velocitat actual d’avanç, la velocitat 
del cap de tall, pressions, potències, cabals, consums...) també permet accedir a l’històric de 
dades. Així es pot veure com ha funcionat la tuneladora, analitzar-ho i millorar de cara al 
futur. A continuació es pot observar una de les diferents interfaces que ofereix el software de 
Herrenknecht i que mostra les dades en temps real. En aquest cas, a la figura 5.2 es pot 
observar: 

o La força total que exerceixen els cilindres d’empenta. 

o Com es reparteix aquesta força observant les diferents pressions que estem aplicant 
als 4 grups de cilindres (A,B,C i D) i la seva posició relativa. 

o La velocitat d’avanç  

o La pressió d’arrossegament.     

 

 

Figura 5.2. Programa de control de la tuneladora 

En aquest cas observarem els valors que ens ofereix la tuneladora i els compararem amb els 
que esperàvem obtenir. Així es pot observar si s’ajusta la teoria a la realitat i intentar millorar. 
Si no com a mínim ser conscients de que cometem aquest error i actuar aplicant els 
corresponents marges de seguretat.  

Tot seguit es veuran els principals paràmetres que afecten a una tuneladora de pressió de 
terres: la força d’avanç, el parell i la pressió a la cambra d’excavació.  
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5.1. Pressió de terres 

Com molt bé ens indica el propi nom de la tuneladora, un dels paràmetres més importants 
per tal de poder regular l’ús de la tuneladora és la pressió a la cambra d’excavació, que es 
mesura a través dels sensors de pressió de terres. 

La tuneladora “Hades” en té instal·lats un total de nou. Set dels quals estan just darrere del 
cap de tall distribuïts com es pot apreciar a la figura 5.3:  

 

Figura. 5.3. Ubicació dels sensors de pressió 

Són transductors capaços de convertir pressions entre 0 i 6 bars (0 i 0,6MPa), en un senyal 
elèctric amb una intensitat que va de 4 a 20 mA. Aquesta senyal elèctrica posteriorment 
s’envia al taulell de control i es converteix en digital per a poder ser tractada. 

Són elements molt sensibles i que al estar exposats directament contra el terreny i dins de la 
cambra d’excavació poden rebre un impacte molt fàcilment. Ja que la cambra d’excavació 
està plena tant de sorres, com de trossos de roques o fragments metàl·lic. 

La cambra d’excavació no està a una pressió homogènia, ja que com la tuneladora excava 
per sota del nivell freàtic, la pressió de l’aigua va augmentant amb la profunditat. Entre la part 
superior i la inferior com que hi ha 9,4 m de distància i per tant hi trobem un diferencia de 
pressió de 0,94bar que anirà augmentant linealment amb la profunditat. 
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El més important és el sensor número 1, el que està situat a la part superior, ja que quan 
parlem del valor de la pressió de la cambra d’excavació, sempre ens referirem a aquest 
valor.  Per tant cal estar atents, ja que a la part inferior del cap de tall aquesta pressió serà 
superior.  

Degut a la seva importància s’han de revisar periòdicament, comprovar que estan 
correctament calibrats i que no tenen desperfectes. De fet, si falles algun dels principals, 
s’hauria d’aturar l’excavació i no es podria prosseguir fins que no estes reparat. 

Per a poder realitzar aquestes revisions, s’ha construït l’aparell que apareix a la figura 5.4, 
que permet per un costat injectar aire a pressió entre 0 i 6 bars (0 i 0,6 MPa), que es pot 
regular mitjançant una clau i que podem mesurar amb el manòmetre que hi ha acoblat. Per 
l’altre costat s’hi poden connectar els diferents sensors de la màquina, i amb l’ajuda d’un 
amperímetre, un petit conversor i un visualitzador podem observar el valor que ens donaria el 
sensor. 

 

 

Figura 5.4. Aparell per comprovar els sensors 

Així podem comparar el valor que ens ofereix el sensor amb el valor real de pressió que ens 
mesura el manòmetre amb el valor de sortida que ens dona el sensor a través del 
visualitzador. D’aquesta manera s’ha obtingut la taula 5.1 per a tots els sensors en la última 
revisió: 
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Pressió 
manom. Pressió Pressió Pressió Pressió Pressió Pressió Pressió Pressió Pressió
esperada sensor sensor sensor sensor Sensor sensor sensor Sensor sensor

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) 

0 0 0 0,3 0,2 0 0,6 0,7 0 0 
0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,6 0,7 0,1 0,1 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,2 0,2 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,3 0,3 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Taula 5.1. Resultats comprovació dels sensors 

Podem observar que la majoria funciona perfectament, i que els que funcionen malament, 
només es parcialment, per als valors més baixos de pressió. Aquests errors son deguts a 
algun cop que han rebut els sensor i que ha provocat un petita deformació en el sensor, 
deixant així sempre un valor residual que ens apareix tot i no estar-hi aplicant cap pressió. 
Però tots funcionament correctament per sobre d’1 bar (0,1 MPa), i com el seu rang de 
treball està entre 1,5 i 4 bars (0,15 i 0,4 MPa), de moment es decideix no canviar-los. 

Els sensors amb la màquina queden entre la tuneladora i la cambra d’excavació que està a 
una pressió superior. Per a poder canviar-los amb la màquina en funcionament, estan 
allotjats en uns orificis que permeten aïllar-los de la cambra de tall, per a no perdre pressió. 
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Ara passem a observar els valors obtinguts pels sensor 1 (situat a la part superior de la 
cambra d’excavació) i pel sensor 4 (situat a la part central de la cambra d’excavació). 

 

Figura 5.5. Valors de pressió del sensor 1 

Si ens fixem en la figura 5.5, podrem observar com varia la pressió al llarg del recorregut. És 
manté constant durant gran part del traçat en valors pròxims als 2,2 bars (0,22MPa). La 
pressió baixa fins a zero quan travessem els pous, ja que es fa en obert, sense terreny a la 
cambra d’excavació. 

En canvi el tram de l’estació de Sant Cosme, degut a que aquesta encara no està finalitzada 
s’ha passat en tancat, com la resta del recorregut. Però el fet de que s’hagi realitzat jet-
grouting al voltant de tota l’estació per tal de impermeabilitzar-la, i sobretot el fet de que 
aquesta es troba a una profunditat inferior que la resta del tram provoquen aquest descens 
en els seus valors.  

Si ara ens fixem a la figura 5.6 en els valors del sensor de pressió número 4 observem com 
era d’esperar que segueixen la mateixa tendència del sensor 1, però amb un valor superior 
que es troba al voltant dels 2,9 bars (0,29MPa) degut a que es troba a 5 metres més de 
profunditat que el sensor número 1. 
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Figura 5.6. Valors de pressió del sensor 4 
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5.2. Força d’avanç. 

Per a fer possible l’avanç de la tuneladora s’utilitzen els cilindres d’empenta que són els 
situats al voltant del perímetre de l’escut com es pot observar a la figura 5.7. Aquests 
impulsant-se a les dovelles que formen el túnel, s’encarreguen de proporcionar la força 
horitzontal que necessitem. La força que han de fer els cilindres, ha de permetre superar la 
fricció que es produeix amb el terreny que l’envolta, mantenir la pressió al cap de tall, 
permetre a les eines anar excavant i arrossegar tots els carros amb maquinaria auxiliar. 

               

Figura 5.7 Ubicació dels cilindres d’avanç 

A la tuneladora “Hades” en total hi ha 26 cilindres agrupats per parelles i situats pel perímetre 
de la tuneladora. Són cilindres amb una camisa de 360mm, un eix de 280mm i una carrera 
de 2300mm.  

 Un motor elèctric de 160kW s’encarrega de subministrar el cabal i la pressió d’oli 
necessària. El cabal nominal és de 212 l/min (3,53·10-3 m3/s) a una pressió de 350bars 
(35MPa). Així desenvolupen un força nominal d’empenta de 84.687kN. Tot i que mai arriben 
a valors tan alts, sobretot si tenim en compte que el rodament principal del cap de tall que fa 
5m de diàmetre, només admet forces horitzontals de fins a 75.000 kN. 

Però sempre es millor tenir un marge de seguretat, ja que sempre estem parlant de valors 
nominals, però que si tenim en compte els rendiments dels motors, els cilindres i les pèrdues 
per fregament i escalfor aquest valor es veu força disminuït. 

A part de proporcionar aquesta força, és gràcies als cilindres que el pilot pot guiar la 
tuneladora i seguir el traçat que es desitja. És possible  gràcies a que els cilindres a part  
d’anar agrupats per parelles, es divideixen en quatre sectors. A cada sector li podem aplicar 
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més o menys pressió que als altres. El pilot ho controla des de la cabina amb el quadre 
d’instruments de la figura 5.8. A mode d’exemple, aplicant més pressió al grup superior que a 
l’inferior farem que la tuneladora es dirigeixi cap avall. Amb aquesta metodologia i col·locant 
els anells de dovelles correctament, deixarem el túnel construït seguint el traçat que 
desitgem.  

  

Figura 5.8 Quadre de comandament dels cilindres 

5.2.1. Valors teòrics 

Tot seguit passarem a veure els valors teòrics de força d’avanç que hauríem d’obtenir en les 
diferents situacions que ha de treballar la tuneladora [Ref.9]. Per aconseguir-ho haurem de 
veure com obtenim les diferents forces que han de vèncer els cilindres. 

La força dels cilindres (Fc) ha de vèncer les següents forces: 

Fc = Ff + Fe + Fa + Fp          (Eq. 5.1) 

Ff= Força de fricció entre l’escut i el terreny que l’envolta 

Fe= Força de fregament de les eines contra el terreny 

Fa= Força d’arrossegament dels vagons amb maquinària auxiliar 

Fp= Força per mantenir la pressió a la cambra d’excavació 
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Força de fricció 

Es produeix entre l’escut i el terreny que l’envolta i és un dels principals factors que afectarà 
a la força de propulsió. Això és deu a que té una superfície de contacte molt gran, i  a que al 
estar a una profunditat mitjana de 12m sota terra, amb tot els pes que té a sobre, rep 
pressions importants. 

 L’obtindrem a partir de la equació: 

Ff= µ · N  = µ · (S · Pt)         (Eq. 5.2) 

µ [ - ]= Coeficient de fregament. S’estima que és 0,3 [ Ref.10] 

S[m2]= Superfície de l’escut = 2 π r l = 2 · π · 4,685m · 9,31m = 274,06 m2 

Pt[kN/m2]= Promig de les pressions de terra que envolten l’escut. 126,55 kN/m2 segons 
l’estudi geotècnic [ Ref. 10]. 

Així obtenim: 

Ff= µ · N  = µ · (S · Pt) = 0,3 · [ 274,06 m2 · 126,55kN / m2 ]= 10.404 kN                 (Eq. 5.3) 

Com durant tot el recorregut la tuneladora sempre es troba a una profunditat similar, en 
principi no hauria de variar gaire. 

Força fregament de les eines del cap de tall 

És la força necessària per a que les eines del cap de tall treballin per anar perforant i 
desgranant el terreny. S’obté en funció del tipus i quantitat eines instal·lades i de valors 
experimentals obtinguts amb l’experiència al llarg dels anys del fabricant. 

El cap de tall consta de 174 piques, i 21 discs de tall, més la broca central. El fabricant facilita 
uns valors obtinguts amb la seva experiència que xifra de manera aproximada en 35kN per 
cada pica, 76kN per cada scraper i 500kN la broca central. Així d’aquesta manera podem 
estimar el següent valor de força de fregament: 

Fe=174 · 35kN + 21 · 76kN + 500kN = 8.186 kN     (Eq. 5.4) 

Aquest valor es per terrenys consistents com podrien ser les pantalles o el jet-grouting. Per al 
tipus de terreny que ens torbem al llarg d’aquest tram, al ser poc compacte podem esperar 
valors inferiors. 
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Força d’arrossegament dels vagons amb maquinaria auxiliar 

Aquesta força és pot considerar pràcticament constant al llarg de tot el recorregut, ja que el 
túnel només te petits desnivells que faran que la gravetat només afecti lleugerament aquests 
valors. Es pren un valor de 750kN basat en la experiència del fabricant.  

Força que permet mantenir la pressió a la cambra d’excavació 

Com ja s’ha explicat, per tal de mantenir estable el terreny pel qual es perfora, la tuneladora 
manté la cambra d’excavació a una pressió superior a la atmosfèrica.  Per a facilitar els 
càlculs prenem pressions relatives, considerant una pressió atmosfèrica de 0 bars (0 MPa).  

Així aquesta es capaç d’arribar a una pressió relativa de 4 bars (0,4MPa), tots i que el més 
habitual es que treballi al voltant de 2 bars (0,2 MPa). 

Aquesta diferencia de pressió entre la cambra d’excavació i la tuneladora és tradueix en una 
força horitzontal que empeny el cap de tall. Per Tot seguit es realitzen els càlculs per al cas 
límit de 4 bars (0,4 MPa) i la pressió habitual de funcionament, 2,2 bars (0,22 MPa): 

Fp (0,4 MPa)= P · S = 400kN/m2 · (9,37m)2 · π / 4 = 27582 kN    (Eq. 5.5) 

Fp(0,22 MPa)= P · S = 220kN/m2 · (9,37m)2 · π / 4 = 15170 kN   (Eq. 5.6) 

Valor teòric total 

Ara que hem vist com obteníem cadascun dels termes, ja podem dir que el valor teòric de la 
força de propulsió dels cilindres en condicions normals de funcionament.  

Fc = Ff + Fe + Fa + Fp = 10.404 + 8.186 + 750 + 15.170 = 34.510 kN   (Eq. 5.7) 

 

5.2.2. Valors reals 

En aquest cas observarem els valors que ens ofereix la tuneladora i els compararem amb els 
que esperàvem obtenir. Així podrem saber quin ha sigut l’error i intentar millorar, i si no com a 
mínim ser conscients de que cometem aquest error i actuar aplicant els corresponents 
marges de seguretat.  

A la figura es mostren els valors que la tuneladora ens permet observar: 

Força d’empenta total = força total que exerceixen els cilindres (color blau marí) 
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Força d’arrossegament = la que fa per arrossegar tota la maquinària auxiliar. (color lila) 

A la figura 5.9 es mostren els valors obtinguts en el tram construït fins ara: 

 

Figura 5.9 Valors d’empenta entre els anells 1 i 1383 

El primer que observem és que la força total dels cilindres en condicions normals d’excavació 
està al voltant de 24.000 kN. Les variacions al llarg del recorregut, són produïdes per les 
diferents profunditats a que treballa la tuneladora, i a que tot i que el terreny es força 
homogeni al llarg del recorregut, no es exactament igual. 

La força d’arrossegament va variant entre 300 i 1500kN. Aquestes diferències són produïdes 
pels diferents pendents que descriu el túnel, i que en aquest cas no superen el 3%. 

És molt característica la forma de la corba al travessar un pou, fixem-nos en la figura 5.10 
que ens mostra el pas pel pou 3A. Primer la força augmenta de 24.000 fins a 28.000 kN 
degut a que es troba amb un terreny en que s’han realitzat injeccions de jet-grouting. Aquest 
terreny a part d’aportar impermeabilitat, ofereix una resistència més elevada a l’avanç de la 
tuneladora, igual que els murs pantalla. 

Posteriorment, un cop ja ha travessat el jet-grouting i la pantalla, la força necessària per 
avançar comença a disminuir progressivament. Com al pou no hi ha terreny que excavar, es 
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deixa de treballar a pressió, reduint-se per tant la força necessària per a l’avanç. 
Posteriorment, a mesura que l’escut de la tuneladora va sortint, disminueix la superfície de 
contacte amb el terreny i per tant també la força de fricció. 

 

Figura 5.10 Valors d’empenta en el pou 3A 

En canvi el tram de l’estació de Sant Cosme, al no estar aquesta finalitzada, es va passar en 
tancat, com si fos un tros més de túnel. La disminució de força al llarg d’aquest tram, es 
deguda a la disminució de pressió a la cambra d’excavació. Aquesta disminució ve afavorida 
per l’efecte d’estanqueitat que confereix tot el jet-grouting executat a tot el voltant de l’estació. 

En cap moment els valors de la força d’empenta adquireixen valors que ens facin creure que 
podem patir cap tipus d’avaria. 
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5.2.3. Comparació 

Observant els valors teòrics, els valors reals i les especificacions de la màquina, ens adonem 
primer de tot que la tuneladora ni tant sols arriba a fer servir la meitat de la capacitat dels 
seus cilindres, que és de 84.687 kN.   

Observem a la taula 5.2, on es compara els valors teòrics amb els reals per unes condicions 
d’excavació normals a 2,2 bars (0,22MPa): 

Taula 5.2 Quadre resum valors teòrics i reals 

Fixem-nos que els valors obtinguts a la realitat són inferiors als que esperàvem trobar. 
Aquestes diferències han de venir donades pels càlculs de la força de fregament i la força de 
les eines del cap de tall en que s’han agafat paràmetres de manera empírica. És considera 
que els valors de força relacionats amb la pressió de la cambra no poden variar gaire els 
teòrics dels reals.  

Pel que respecta al fregament, el fabricant ha estimat el coeficient de fregament en 0,3.  
Aquest valor, vist els resultats amb aquests tipus de terreny, ha de ser inferior a la realitat.  

Pel que respecta als valors que relacionats amb les eines de tall, poden ser correctes en 
terrenys consistents com les pantalles, però en terrenys poc consistents com aquests no 
s’ajusten a la realitat. 

 

 

 

 

 

Funcionament 
normal 
P=0,22 MPa 

Força total 
cilindres 
(kN) 

Força de 
fregament 
(kN) 

Força eines 
cap de tall 
(kN) 

Força 
arrossegamen
t (kN) 

Força 
pressió 
cambra (kN) 

Teoria 34510 10404 8186 750 15170 

Real 24000 - - 400 - 

Diferència 10510 - - 350 - 
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5.3. Parell resistent 

Per a que la roda de tall pugui girar, ha de superar: la força de fricció de les eines de tall i la 
força de fricció de tota la superfície del cap de tall, tant per davant com per darrere. 

Per a fer això possible es disposa d’un accionament format per 19 motors hidràulics, que 
estan impulsats per 8 bombes hidràuliques associades cadascuna a un motor elèctrics de 
400 kW. 

Tenim una potencia instal·lada de 8 · 400kW, o sigui 3200kW. Però aquestes bombes 
hidràuliques associades a aquests motors de 400kw, tenen una eficiència global del 68% 
segons el fabricant. 

Peff = η · P inst = 0,68 · 3200kW  = 2448kW       (Eq. 5.8) 

Aquestes bombes hidràuliques ens impulsen els 19 motors, que segons el fabricant tenen 
una velocitat nominal de 51,42rpm i aporten 1,91kN/rev a 240bars (0,24 MPa). Si també 
sabem que la relació de transmissió de cada motor amb el rodament principal és i=206/17 , 
podem calcular el parell que ens aportarà. 

ΓT =19 motors ·K · n · i = 19 motors · 1,91kN/rev · 51,42rev/min · 206/17 = 22612  kNm girant 
el cap de tall a 1rpm         (Eq. 5.9) 

 

5.3.1. Valors teòrics 

Tot seguit es descompassarà el parell entre el necessari per moure la roda de tall i el que 
necessiten les eines per excavar [Ref.11]: 

Parell per moure les eines tall 

Per a les 138 piques, els 16 scrapers, i els 21 discs, tenint en compte que segons el fabricant 
tenen tant els uns com els altres una resistència al tall de 3,05kN i un braç de força mig de 
2,8 m obtenim: 

Γeines = (138piques + 16 scrapers + 21 discs) · Fx · d = 175 · 3,05kN · 2,80m = 1494,5 kNm 

(Eq. 5.10) 

 

 



Pág. 66  Aleix Marcé Raventós 

 

Parell per moure el cap de tall 

Per calcular el parell, multiplicarem la força de fricció que ha de vèncer el cap de tall per 
poder girar per la distància promig a la que s’aplica que és de 6,5m. La força de fricció vindrà 
determinada per la força horitzontal que rep el cap de tall, que segons el fabricant pot arribar 
a ser de 18.506 kN i pel coeficient de fricció que el fabricant estima en 0,15.  

Γcap de tall = Fx · µ · d = 18.506kN · 0,15 · 6,5m = 18.043 kNm            (Eq. 5.11) 

Parell teòric total 

Així obtenim que el parell teòric total hauria de ser: 

Γeines = Γeines + Γeines  = 1.494,5 + 18.043 = 19.537,5 kNm            (Eq. 5.12) 

5.3.2. Valors reals 

Pel que fa a tots els valors que s’experimenten realment a la màquina podem observar a la 
figura 5.11 com els valors són força més baixos del màxim previst que pot produir la 
tuneladora. En cap moment se superen els 9.500 kNm.  

 

Figura 5.11 Valors del parell entre els anells 1 i 1.383 
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En els primers trams els valors es mouen entre els 2.500 i els 3.000 kNm. Aquests valors es 
poden veure augmentats fins a 7.000 kNm en els trams de jet-grouting i pantalles just abans 
d’entrar als pous.  

En canvi a l’hora de sortir del pou, el parell no és tan elevat degut a que es surt amb molt de 
compte, fent girar el cap de tall a menys velocitat de la habitual. Ja que al estar l’escut en 
contacte només per la part inferior amb el terreny, la força de fricció que es genera contra 
aquest parell pot no ser suficient i per tant hi ha risc de que es clavi el cap de tall contra el 
terreny i sigui la tuneladora el que giri, poden produir desperfectes. Fixem-nos en la figura 
5.12 per a observar-ho: 

 

Figura 5.12 Valors del parell en el pou 3A 

Si ens fixem en el tram de la estació de Sant Cosme, els valors del parell comencen a 
augmentar degut a que l’estació es troba a menys profunditat que a la resta del tram, i aquí el 
material és més compacte. El fet que augmenti el parell, no afecta a la força que han de 
realitzar els cilindres d’empenta. 

En cap moment el parell assoleix valors que ens facin pensar que hi pot haver cap tipus 
d’avaria. 
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6. Gestió del manteniment i les avaries 

Com s’ha vist, una tuneladora és una màquina complexa formada per diversos sistemes 
elèctrics, mecànics i hidràulics. La gran quantitat d’elements que la conformen i les dures 
condicions de treball fan que el manteniment sigui un factor crític pel correcte funcionament 
de la tuneladora.  

Ha de quedar molt clar que el cost econòmic d’una aturada de la tuneladora és elevat, per 
tant s’ha de procurar que siguin només les estrictament necessàries i sobretot que durin el 
menor temps possible. Per tant això influirà en el tipus de manteniment i reparacions que s’hi 
durà a terme.  

El cost total de la construcció d’un túnel depèn en gran mesura del temps que es trigui a 
finalitzar-lo. Això es degut a que la majoria dels seus costos són fixes. 

Un dels costs fixes més important són els salaris. Per tal de que la tuneladora funcioni, hi ha 
diversos operaris treballant a la tuneladora i als exteriors les 24 hores, més tot el personal 
tècnic i administratiu de les oficines. Però també té un pes important el lloguer de les 
instal·lacions i la maquinària que també son costs fixes que haurem d’assumir encara que la 
tuneladora no funcioni. 

Tot seguit veurem quin és el manteniment necessari i com es gestiona per reduir tant com 
sigui possible les aturades. També cal observar com afecta això a la realització de comandes 
i la gestió de l’estoc del magatzem. 
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6.1. Organigrama: 

Per tal de dur a terme aquest manteniment, i solucionar les possibles incidències en el menor 
temps possible es disposa de tot un equip de professionals dedicats a aquesta funció.  

A la tuneladora que funciona les 24 hores del dia, a part dels operaris necessaris per a la 
construcció del túnel, sempre hi ha personal de manteniment, tant mecànics com elèctrics. 
Duen a terme les diverses tasques de manteniment que se’ls hi encomanen, i sobretot 
resolen les diferents incidències que sorgeixen diàriament. Aquest personal de manteniment 
depèn directament del cap de mecànics, del cap d’elèctrics i de l’enginyer de torn. Es pot 
observar a la figura 6.1 de forma esquemàtica com s’organitza aquest equip i les funcions de 
cadascú:  

Figura 6.1 Organigrama manteniment de la tuneladora 

 

Cap Maquinària

Enginyers maquinària de la 
tuneladora 

Enginyers d’instalacions exteriors 

Enginyers de 
torn 

Cap dels mecànics de 

 la tuneladora 

Cap dels elèctrics de 

 la tuneladora 

Cap dels 
mecànics 
d’exteriors 

Cap dels 
elèctrics 

d’exteriros 

  Operaris 
Operaris 
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Cap maquinària: Coordinar el manteniment tant de les tuneladores com de les instal·lacions 
exteriors necessàries per al funcionament de la tuneladora.  

Enginyer de maquinària: Dissenyar el pla de manteniment dels diferents equips bastant-se 
en les instruccions dels fabricants. Establir les diferents tasques de manteniment i reparació. 
Definir les tasques prioritàries basant-se en els informes realitzats pels enginyers de torn i les 
diferents reunions amb els caps de mecànics i elèctrics. Encarregar-se de l’aprovisionament 
de material, recanvis i eines necessàries, així com de la gestió d’estocs del magatzem.   

Cap de mecànics / elèctrics: Dur a terme amb el seu equip, el manteniment i les 
reparacions de la tuneladora, així com també les diferents modificacions necessàries per a 
un millor funcionament de la màquina.   

Enginyer de torn: Entre altres funcions, elaboració d’un informe sobre cada torn de treball 
on s’especifiquin de les tasques encomanades, les que s’han pogut realitzar i les que queden 
pendents. També les diferents incidències sorgides al llarg del torn, material consumit i 
material necessari per a futures accions. També qualsevol proposta sobre millora del 
funcionament. 

El pla de manteniment s’ha creat seguint les instruccions dels diferents fabricants i ajustant-lo 
a les necessitats d’aquesta obra en concret. El intervals de revisió del pla de manteniment 
del fabricant de la tuneladora estaven dissenyats per a un funcionament de la màquina de 
24h/dia i durant 5 dies a la setmana. Degut a que es treballa tots els dies de la setmana o 
també hi ha la possibilitat d’estar aturats, aquests intervals de revisió s’han redimensionat i 
s’expressen fen referència a les hores de funcionament de la tuneladora com es pot observar 
al pla de manteniment que s’adjunta a l’annex D. En el moment d’arrencar després d’una 
llarga aturada són revisats tots els elements independentment del que digui el pla de 
manteniment i de l’últim cop que van ser revisats. 
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6.2. Manteniment preventiu i avaries: 

6.2.1. Manteniment preventiu 

És bàsic realitzar un bon manteniment per a tal de detectar els problemes just quan 
comencen i poder així intervenir i evitar mals majors. Amb un bon manteniment els equips 
treballen millor i duren més. Dintre del que anomenem manteniment preventiu de la 
tuneladora podem incloure: la revisió de tots els equips i les seves juntes, el greixatge, el 
canvi d’oli, el canvi filtres i l’observació del desgast de les eines del cap de tall. 

Una part important del manteniment consisteix a revisar els equips periòdicament, ja sigui 
visualment o fent provés per comprovar si han perdut potència o cabal. En cas de que sigui 
així, es comproven els seus elements de desgast com juntes i rodaments i en cas de que 
estiguin malmesos són substituïts. 

Greixatge: La màquina disposa de diverses bombes que s’encarreguen del greixatge de la 
majoria dels elements per reduir-ne la fricció i el desgast. Aquestes bombes són revisades 
periòdicament. També hi ha diversos elements que son greixats manualment pels mecànics 
de torn. 

Filtres: És també un factor important a tenir en compte, ja que els filtres quan finalitzen la 
seva vida útil, normalment s’obstrueixen reduint el cabal que permeten passar. En total la 
màquina entre filtres d’aire, d’oli i de greix en té instal·lats 23. 

Poden ser revisats de diferents maneres, en funció de quin tipus són i com estan muntats. Si 
formen part d’un circuit que es pot tancar, l’habitual es que els mecànics els desmuntin i els 
revisin visualment. Però hi ha filtres als que a simple vista no es pot apreciar el seu estat, o 
que per a poder revisar-los s’ha d’aturar el sistema al que pertanyen poden disposar d’un 
indicador de colmatatge, que ens indica quan s’han de netejar o substituir. 

Degut a les greus conseqüències que podria arribar a tenir funcionar amb un filtre en mal 
estat o pitjor, sense filtre, al magatzem sempre es té un estoc mínim de tots els filtres, tenint 
en compte la quantitat que n’hi ha instal·lats, la seva vida mitja, i el termini de lliurament del 
proveïdor. 

Oli hidràulic: També s’ha de prestar atenció a l’oli hidràulic. Periòdicament es fan anàlisis 
químiques de l’oli dels 19 motoreductors, del vis sens fi, de l’oli del rodament del cap de tall i 
de l’oli del tanc. Aquests anàlisis són importants tant per comprovar l’estat de l’oli, com per a 
observar si aquest conté quantitats elevades de partícules metàl·liques que podrien ser 
degudes a un desgast de l’equip per un mal funcionament. També es podria trobar partícules 
de sorra al rodament, fet que indicaria que les juntes estan deteriorades. És important 
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detectar aquestes imperfeccions a temps, ja que poden prevenir avaries greus com la del 
rodament del cap de tall, la reparació del qual comportaria aturar tota la obra durant diverses 
setmanes amb un cost molt elevat. 

Observació del desgast de les eines: Les inspeccions visuals que es realitzen tant en 
intervencions hiperbàriques (figura 6.2) com quan la màquina surt als diversos pous, tenen 
un doble benefici. Primer evitar desperfectes en els suports de les eines o el propi cap de tall, 
que suposarien llargues aturades. I segon, al mantenir sempre les eines en bon estat, la 
màquina necessitarà menys potència per funcionar i s’allargarà el temps de vida dels seus 
components. Tot el referent al manteniment de les eines ha estat tractat a l’apartat 4(Eines) 
d’aquest projecte. 

 

Figura 6.2 Inspecció de les eines en hiperbàric 

6.2.2. Avaries 

Per desgràcia, amb el manteniment preventiu no és suficient. Les condicions de treball de la 
majoria d’equips són dures, poden estar contínuament en funcionament, o arrencant i 
aturant-se diverses vegades per minut. 

Es interessant sempre que sigui possible detectar les avaries just quan comencen per evitar 
avaries majors. Una manera de detectar aquests inicis de les avaries, es estudiant els 
paràmetres de funcionament de la tuneladora. Qualsevol paràmetre que assoleixi uns valors 
fora dels esperats pot indicar que alguns dels components d’aquest sistema pateix una 
avaria i per tant és necessari revisar-lo. Tot el referent als paràmetres de funcionament ha 
estat tractat a l’apartat 5(Paràmetres de funcionament) d’aquest projecte. 
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Tot i el manteniment i l’estudi dels paràmetres, és estrany el dia en que no es produeixen 
diverses avaries. Però per això es disposa d’un equip de mecànics i d’elèctrics en tots els 
torns de treball de la màquina, capaços de solucionar la majoria d’incidències en un curt 
espai de temps. Però per a que puguin solucionar aquestes incidències, molts cops 
necessiten material de recanvi. Per això s’han buscat diverses solucions com es veurà a 
continuació. 

 

6.3. Gestió aprovisionament i estoc 

Per a poder dur a terme aquest manteniment i les reparacions necessàries fa falta material. 
Tot seguit veurem com s’intenten realitzar sempre que siguin possible les comandes i en 
quin moment es realitzen. 

6.3.1. Tramitació habitual d’una comanda 

S’ha d’aclarir el procediment a través del qual es realitza una comanda, ja que al tractar-se 
d’una empresa gran, es vol tenir un control estricte sobre totes les despeses. Aquest fet pot 
ocasionar diverses complicacions. A la figura 6.3 es descriu el procés que segueix una 
comanda des de que es decideix realitzar fins que arriba al proveïdor: 

 
Enginyer: realitza la 

comanda        
            
  Administratiu: la introdueix al programa informàtic     
          Enginyer  
    Administratiu: s'encarrega que la signin     
          Cap de tram  
            
      Departament compres: envia per fax al proveïdor

Figura 6.3 Tramitació d’una comanda 

Aquest procés que sembla simple, es pot arribar a dilatar força en el temps degut a que hi 
intervenen diverses persones que solen tenir preocupacions més importants que estar 
constantment pendents de les comandes. Per això a vegades s’han de buscar alternatives. 
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6.3.2. Material ús habitual 

Podem saber amb força exactitud el consum de tot el material que es fa servir per al 
manteniment de manera habitual, així com també dels elements constructius del túnel. Ja 
que el seu consum per metre lineal de túnel es constant.  

En principi la construcció del túnel també funciona a un ritme constant. Per aquest fet es va 
optar per una gestió per aprovisionament periòdic [ Ref.12 ]. Així es va arribar a un acord 
amb diversos proveïdors, perquè a principi de cada mes subministressin les quantitats 
acordades. Però van sorgir diversos problemes, per diferents motius la construcció del túnel 
no va a ritme constant, hi ha èpoques de gran producció i èpoques en que la producció és 
molt baixa. També es va constatar que diversos proveïdors no eren efectius amb aquest 
funcionament i s’havia d’estar molt a sobre seu. 

Com es va estar a punt de produir un trencament d’estoc d’algun d’aquests materials, es va 
decidir canviar a una gestió d’aprovisionament per punt de comanda [ Ref.12 ]. Com que ja 
sabíem el consum, simplement tenint clars els períodes d’aprovisionament de cada 
proveïdor, es van establir els punts de comanda dels diferents materials. 

 

6.3.3. Gestió dels filtres 

Els filtres són un cas a part, ja que el seu consum es variable depenent de factors exteriors 
com la qualitat de l’aigua o l’aire. Es va establir un estoc mínim de cada filtre en funció de la 
quantitat de filtres instal·lats a la màquina i el seu període d’aprovisionament. 

Però el fet que fa que prestem una especial atenció als filtres, es degut a que a la tuneladora 
hi ha instal·lats 23 filtres diferents, entre filtres d’aire, d’aigua de greix i d’oli. Alguns d’ells són 
molt similars entre si, però no iguals. Això ha produït diverses confusions a l’hora de canviar-
los, ocasionant les corresponents pèrdues de temps. 

Pensem que els filtres de recanvi estan al magatzem, i aquests per arribar a la tuneladora 
s’han de agafar al magatzem, baixar-los fins a l’entrada del túnel i enviar una locomotora per 
a que els porti. No hauria de ser complicat, però al intervenir-hi més de 3 persones és 
habitual que es produeixin retards. Si a més un cop arriba a baix, aquest no és el correcte i 
s’ha de tornar a demanar, en alguns casos pot ser desesperant. 

La causa principal d’aquestes confusions eren degudes a un problema de comunicació entre 
els mecànics de la tuneladora i els operaris del magatzem. Els filtres els demanen els 
mecànics de la tuneladora per telèfon al magatzem. Per demanar-los, els mecànics 
normalment no fan referència ni a la marca ni al model del filtre, que és el que necessita 
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saber l’operari del magatzem; els mecànics fan referència a la seva ubicació i aplicació a la 
màquina. 

Per a solventar aquestes incidències, es va editar un catàleg on apareixien tots els filtres, la 
seva aplicació, marca, model i ubicació al magatzem per a evitar qualsevol tipus de confusió. 
A la figura 6.4 en tenim un exemple: 

 
Filtro centralita de la grúa de dovelas 

  
 

Figura 6.4 Catàleg de filtres 

 

Tipo Aceite hidráulico 
Aplicación Centralita grúa de dovelas 
Marca MP FILTRI 
Modelo MF 0202P10NB 
Grupo constructivo Grúa de dovelas Ubicación Filtro de retorno
Referencia tuneladora 27000533 
Cantidad elementos 1 Control/Mantenimiento 125 h. 
Nr. Plano 1479-501-020-10 Posición 1 
Ubicación  Módulo 104 Estante 3 
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6.3.4. Gestió de les avaries 

Un dels problemes que tenim amb les avaries es que es necessita el material ràpidament. 
Aquí comencen a sorgir diversos problemes, la majoria deguts a que gran part de les 
instal·lacions de la tuneladora són molt específiques. Són instal·lacions que no tenen 
aplicació en altres camps de la indústria, o si les tenen són similars però no iguals. Ni tant 
sols dins del camp de les tuneladores hi ha uns estàndards. Cada tuneladora és única, i tot i 
que poden compartir la majoria d’elements bàsics, després cadascuna està adaptada a les 
seves dimensions i condicions de treball. El fet de ser equips tant específics provoca que hi 
hagi un número limitat de proveïdors, i que els terminis de lliurament d’aquests recanvis 
siguin molt més llargs del que seria desitjable. 

Uns solució en aquest cas és buscar el recanvi entre els proveïdors habituals i si algun el té 
en estoc, ens saltem el protocol de realització de comandes. Es realitza telefònicament al 
proveïdor i si es necessari es passa a recollir el material directament pel magatzem del 
proveïdor per reduir al màxim el temps de reparació.  

Però per no arribar sempre a aquestes situacions, es disposa al magatzem de l’obra dels 
recanvis més crítics i bàsics.  

Recanvi en consigna: A l’hora d’adquirir la tuneladora es va arribar a un acord amb el 
fabricant per tal de tenir material de recanvi en consigna al mateix magatzem de l’obra. 
Aquest material tot i estar al magatzem de l’obra, és propietat del fabricant, Herrenknecht. 
Només es factura en cas de que hagi estat utilitzat. Tot i que el seu cost pot ser més elevat, 
molts cops no hi ha més remei que utilitzar-lo. 

El material de consigna es decideix al principi de l’obra juntament amb el fabricant, i s’hi 
inclouen els recanvis per diferents motius. Generalment són peces bàsiques per al 
funcionament de la tuneladora, que tot i que no solen tenir avaries, si se’n produís una seria 
desastrós, ja que s’hauria d’aturar la màquina. Per aquest motiu per exemple és té en 
consigna un cilindre d’avanç de la tuneladora, que tot i que es difícil que s’hi produeixi cap 
avaria, el seu termini de lliurament és de 90 dies. 

També s’inclou en consigna tot el material que per l’experiència del propi fabricant o dels 
enginyers es creu que pot ser més susceptible de patir avaries o un desgast important. 

Per tal de gestionar aquest material, s’ha realitzat un catàleg similar al de filtres, indicant tots 
els elements en consigna, la seva utilitat i ubicació a la màquina i la seva ubicació dins del 
magatzem. Tant bon punt es consumeix qualsevol element de consigna es comunica al 
fabricant per a que procedeixi a facturar-ho i sobretot per a que ho reposi en el menor temps 
possible. Ja que si es tornés a produir la mateixa avaria aquest material tornaria a ser 
necessari. 
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Altres recanvis: Però a part d’aquest recanvi que hi ha en consigna, també es disposa de 
divers material de recanvi que s’ha anat adquirint quan s’ha observat en algun manteniment 
que començava a estar a afectat, o si es sap d’altres tuneladores i excavacions en que 
equips similars han donat problemes. 

Ara com és lògic, no es pot tenir recanvi de tot, ja que sortiria més car que tenir una altra 
tuneladora. Quan es produeix una avaria que no havia estat prevista, no hi ha més remei que 
buscar als diferents proveïdors de que es disposa o buscar-ne de nous..  

Reparació de flexibles hidràulics: Per a una avaria força comú com podria ser el 
trencament d’un flexible hidràulic, no és pot tenir recanvi de tots els flexibles instal·lats a la 
màquina. Ja que n’hi de diversos tipus i longituds. Per a aquests casos, es disposa de 
diversos proveïdors que poden solucionar aquestes incidències en un curt període de temps. 

 Però degut al funcionament ininterromput de la màquina, i l’elevat cost de les seves 
aturades s’ha de tenir previst que s’ha de fer en cas de que una avaria important d’un flexible 
hidràulic succeeixi  a la nit, en cap de setmana o festiu. Per a aquests casos els enginyers de 
torn disposen del telèfon d’un servei d’urgències que treballa 24h els 365 dies de l’any i que 
poden solucionar en poques hores la majoria d’incidències d’aquest tipus. 
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7. Impacte ambiental 

La realització d’aquest projecte no ha suposat cap impacte significatiu pel medi ambient. En 
la seva elaboració s’ha consumit el paper imprescindible per a elaborar esborranys, que 
posteriorment s’han reciclat. Aquest paper ha sigut fabricat sense clor complint les 
normatives ISO 14001, ISO 9706 i ISO 9001.  El tòner utilitzat per a realitzar aquestes 
impressions també ha sigut reciclat. Altres aspectes com el consum elèctric entren dins els 
impactes normals en el funcionament de les oficines.  

Pel que respecta a la tuneladora, sí que té un impacte ambiental considerable i per tant ha 
de complir les disposicions estatals i autonòmiques relatives a la protecció medi ambiental. 
Els procediments de l’empresa es realitzen seguint les instruccions del fabricant, eliminant 
adequadament els residus resultants. 

Un dels punts més crítics seria el tractament de l’oli hidràulic, que no és completament 
biodegradable, i per tant no pot arribar al medi ambient de manera incontrolada. Per això 
s’emmagatzema en cubetes amb pintura especial resistent a l’oli fins a poder ser eliminat 
conforme a la normativa legal per una empresa autoritzada segons indica el Reial Decret 
679/2006, de 2 de juny, pel que es regula la gestió dels olis industrials usats (BOE nº 132, de 
3 de junio de 2006) [ Ref.13 ]. 

S’ha d’evitar qualsevol tipus de penetració de l’oli en desaigües mitjançant barreres de sorra 
o terra o qualsevol mesura apropiada. Si es produeix una fuita s’ha de recollir amb aglutinant, 
sorra o material absorbent. En cas de que una fuita d’oli arribi a aigües superficials, o al 
subsòl s’ha de notificar obligatòriament a les autoritats competents.  

Tota la ferralla generada a l’obra és emmagatzemada en un contenidor. Quan aquest 
s’omple s’avisa una empresa de reciclatge de ferralla que s’encarrega de substituir-lo per un 
altre. Aquest reciclatge a part del benefici ecològic per a la societat, també aporta un benefici 
econòmic per a l’empresa. 

Un altre factor a tenir en compte, seria tot el material excavat que s’extreu, i es pot portar a 
abocadors, o a altres obres on pot ser necessari per reomplir terrenys. S’ha de tenir en 
compte que pot contenir bentonita. També pot contenir un percentatge considerable de calç, 
ja que en terrenys poc consistents, se li sol afegir calç per aconseguir solidificar el material, i 
que es pugui transportar.    

També s’ha de tenir present l’impacte de l’emissió de partícules a l’aire com a conseqüència 
del moviment de terres que es produeix a l’obra. 
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8. Pressupost  

El pressupost del PFC s’ha calculat comptabilitzant les hores de treball dedicades a 
cadascuna de les fases en que s’ha realitzat el projecte. El preu per hora de cadascuna de 
les fases s’ha extret de manera orientativa de  l’annex IV de la Orden ITC/593/2006 [ Ref.14] 
on es fa referència als preus per hora que paga l’estat als tècnics en les ajudes que atorga a 
la petita i mitjana empresa. 

S’assigna a la direcció i supervisió del projecte aproximadament el 10% del cost total. A la 
taula 8.1 es mostra el pressupsot: 
 

Fase del projecte 
Especialista 

necessari 

Nombre 
d'hores 

aproximat 

Preu per 
hora 
(€/h) 

Cost 
estimat 

(€) 

Cerca d'informació Tècnic júnior 100 29,41 2.941,00 €
Estudi e interpretació de la 

informació Tècnic júnior 150 29,41 4.411,50 €

Realització càlculs Tècnic júnior 100 29,41 2.941,00 €

Redacció del projecte Tècnic superior 200 37,24 7.448,00 €

Direcció i supervisió del PFC Director tècnic - - 2.000,00 €

Total - 550 - 19.741,50 €
 

Taula 8.1 Pressupost 

Així el cost total del projecte és de 19.741,50€.  
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Conclusions 

Després de la realització d’aquest projecte, podem dir que les tuneladores de pressió de 
terres ja són el present i seran el futur pel que respecta a la construcció de túnels en zones 
urbanes. Ja que són el mètode més segur per a la realització de túnels en terrenys de poca 
consistència. 

Pel que respecta a les eines del cap de tall de la tuneladora, es vol destacar la importància 
de realitzar-ne un control tant estricte com sigui possible. És important mantenir les eines en 
bon estat, i si cal per assegurar-se’n, aturar la tuneladora i realitzar un intervenció 
hiperbàrica. Així s’evitarà causar desperfectes als suports de les eines i al propi cap de tall, la 
reparació dels quals podria produir llargues aturades. 

És important l’estudi dels diferents paràmetres de funcionament de la tuneladora per tal 
d’assegurar-ne un funcionament òptim. El seu estudi permetrà detectar qualsevol alteració 
dels valors esperats i reaccionar ràpidament. Així es podran evitar majors desperfectes.  

Pel cas d’una tuneladora de pressió de terres, cal destacar la importància de comprovar 
periòdicament els elements de mesura de la pressió de la cambra d’excavació, donada la 
seva importància en el funcionament de la tuneladora. Una lectura incorrecta d’aquests 
valors podria produir petits esborrancs o esquerdes a la superfície. 

S’observa que el cost econòmic d’una aturada de la tuneladora és molt elevat, fet que 
condicionarà el manteniment de la tuneladora i la gestió dels seus recanvis. És important 
realitzar un bon manteniment per tal de prevenir avaries. També s’ha de preveure qualsevol 
possible avaria per tal de poder resoldre-la després amb el menor temps possible. Es 
recomana disposar de recanvis en estoc dels elements més crítics per al funcionament de la 
tuneladora. 
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Annex A : La L9 del Metro de Barcelona 
L'L9 serà la línia de metro més llarga de tot Europa, amb 46,6 
quilòmetres de recorregut.  

És la inversió més gran que el Govern català ha fet fins ara. Al 
mateix temps, és la infraestructura més important inclosa al Pla 
director d’infraestructures 2001-2010 (PDI), aprovat per 
l’Autoritat del Transport Metropolità el 25 d’abril de 2002. 

La nova línia creuarà Barcelona amb la finalitat de connectar 
barris de la ciutat amb una gran demanda de transport públic, 
com ara l’eix Carles III-Ronda del Mig-Travessera de Dalt-
Sagrera, i unirà Badalona i Santa Coloma de Gramenet amb 
la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port, la Zona Franca i 
l’Aeroport del Prat.  

L'L9 tindrà dues línies de servei bàsiques que aniran de 
l'aeroport a Can Zam i de la Zona Franca a Gorg. A més, per a 
cobrir la demanda de la zona central hi haurà una tercera línia 
de servei entre les estacions de Sagrera/Meridiana i La 
Torrassa. 

El traçat enllaça estratègicament amb la resta de línies del 
Metro, de ferrocarril (Renfe i FGC), amb el tren de alta velocitat 
(TGV) i amb infraestructures tan importants com la Fira de 
Barcelona, l’Aeroport del Prat o la futura Ciutat Judicial de 
l’Hospitalet de Llobregat.  
La nova línia tindrà una demanda de 90 milions de viatgers a 
l’any durant els primers 12 mesos de funcionament.  
 
Longitud total  46,600 km  
Nombre d’estacions 51 
Trànsit esperat  90 milions viatgers/any  
Connexions 
importants  

Aeroport del Prat 
Ciutat Judicial 
Fira de Barcelona 

Enllaços  Metro, FGC, Renfe, TGV  
Profunditat  De 0 a 90 metres  
Període de 
connstrucció  

2002-2013 

Inversió total  3.467 MEUR  
Termes municipals Badalona, Barcelona, el Prat de 

Llobregat, l'Hospitalet de 
Llobregat i Santa Coloma de 
Gramenet 

Taula A.1 Caracterísitques L9 del metro de Barcelona 
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Totes les estacions estaran adaptades a les persones amb mobilitat reduïda. La seguretat és 
el factor més important i s’ha previst escales d’emergència amb sortida independent. A 
més, les andanes estan protegides amb portes de vidre. L’aturada del tren és totalment 
precisa i obre simultàniament les portes dels vagons i les de l’andana.  

 

Figura A.1 Futur plànol del metro 

Les estacions de l'L9 tenen una fondària d’entre 35 i 70 m ja que la línia ha de creuar totes 
les altres línies del metro. En la major part del traçat,el túnel s'ha dissenyat de manera que 
permet col·locar una via damunt de l’altra. Les dues meitats estan separades per una llosa 
però es connectaran mitjançant escales d’evacuació equipades amb portes antifoc. Així, 
cada meitat actua com a galeria d’evacuació de l’altra meitat. 

Els combois de l'L9 circularan sense conductor gràcies a un innovador sistema de control 
automàtic. Els trens tindran una longitud de gairebé 100 metres i 5 vagons continus, 
on cabran 960 persones per unitat. 

La construcció de les estacions de l'L9 està condicionada per tres factors: la profunditat del 
subsòl, el creuament amb la resta de línies de metro i serveis i l'alt grau d'urbanització dels 
territoris per on passa. En funció d'això, s'han dissenyat tres models d'estació: 

L'estació tipus de l'L9: hi ha estacions dissenyades amb forma de gran pou cilíndric que 
tenen un vestíbul superior (amb accessos a l'exterior) i un vestíbul inferior (connectat a les 
andanes) que es comuniquen entre si mitjançant ascensors de gran capacitat i escales 
mecàniques i d'emergència.  
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Figura A.2 Estacions 

L'estació subterrània convencional: estacions situades en trams poc profunds estan previstes 
amb túnels soterrats convencionals.  

L'estació de superfície convencional: la Zona Franca acull tres estacions projectades a 
l'exterior sobre un viaducte amb vies paral·leles i andana central.      

L'L9 destaca per la comoditat i la seguretat  de les seves estacions. Malgrat les diferències 
de construcció, totes tenen accessos innovadors i moderns sistemes de seguretat: 

Per a arribar des del vestíbul fins a l'andana, hi ha ascensors d'alta velocitat adaptats a 
persones amb mobilitat reduïda que tenen un eficaç sistema de seguretat. En cas d'avaria, 
els ascensors s'aturen en una zona entre pis i pis amb accés directe a la sortida 
d'emergència.  

La construcció de l’L9 del Metro constitueix un gran repte pel que fa a grans infraestructures 
subterrànies a l’Estat espanyol. Les condicions del terreny, que engloba totes les tipologies 
de sòl, des dels sorrals dels deltes del Besòs i del Llobregat fins al terreny rocós de 
Collserola, fa que s’hagin d’emprar les tecnologies i els dissenys més innovadors en aquest 
tipus de construccions. 

Davant la complexitat i varietat del terreny en un recorregut de més de 40 quilòmetres, amb 
el condicionant que això suposa per dur a terme les obres, s’ha optat per dividir la línia en 4 
trams de característiques uniformes: 
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TRAM I : Des de l’Aeroport del Prat fins al Parc Logístic (ZAL) - 13,9 km 

Constarà d’un túnel de doble via, habitual en les línies de metro de la ciutat de Barcelona. 
Les estacions, algunes construïdes a cel obert, tindran andanes laterals convencionals 
soterrades.  

TRAM II : Des de l'estació de Zona Franca fins a Zona Universitària - 12,3 km 

Al tram de la Zona Franca el traçat és amb viaducte fins a l’encreuament amb la ronda 
Litoral, on passa a ser un túnel amb vies superposades.  

TRAM III : Des de Zona Universitària fins a Sagrera | TGV - 9,4 km 

Túnel amb vies superposades.  

TRAM IV : Des de Sagrera fins a Badalona i Santa Coloma de Gramenet - 11 km 

Túnel amb vies superposades.  

Per a perforar els diferents trams, i atesa la gran diversitat geològica dels sòls que hi ha al 
llarg d’aquests 46,6 quilòmetres, s’utilitzaran tres tipus de tuneladores: una de més petita, per 
a treballar a l’àrea de l’aeroport, una de gran que permetrà treballar amb subsòl de roca i una 
altra, també de grans dimensions, per a sòls més tous. 

La tuneladora que s’utilitzarà per als trams II i IV correspon al tipus EPB (Earth Pressure 
Balance Shield,  amb escut de pressió a terra), que perfora sòls compostos majoritàriament 
per sorres i material més tou que la roca. Amb un diàmetre de 12 metres, aquesta és la 
tuneladora EPB més gran que s’ha construït fins ara.  
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Annex B : Informes de canvi i revisió d’eines  

B.1. Treballs de manteniment al pou 3A 
 

1. Introducció 
 
El dia 25 de Gener de 2008 es van revisar totes les eines de la Roda de Tall amb 
la TBM en el Pou 3A. En els punts posteriors es descriuen les actuacions per cada 
tipus d’eina. 
 
A més a més de la revisió d’eines de tall, s’aprofita la parada per comprovar el 
correcte funcionament del greixatge del laberint de les juntes de la motorització, 
per comprovar que la comporta davantera del vis sense fi tanca completament, 
per revisar les boquilles d’injecció d’aigua a alta pressió a la cambra de tall, per 
comprovar el greixatge de les juntes de l’articulació, i per desembussar un punt 
d’injecció de morter inert. 
 
 
 

 
 

Figura  B.1: Roda de Tall al Pou  3A 
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2. Estat dels scrapers 
 
A l’inspeccionar els scrapers es va observar que la fila de pastilles de carbur de 
tungstè més perifèriques, les que determinen el gàlib de la màquina, s’havia 
danyat al interceptar amb les bigues del bressol quan s’estava acabant d’excavar 
la pantalla d’entrada al pou. 
 
Es decideix canviar tots els scrapers. 
El canvi es va dur a terme durant la setmana 5. 
 
 

  
 

Figura B.2: Scraper danyat 
 
 
 

3. Estat dels scrapers addicionals 
 

Els scrapers addicionals no presenten cap tipus de desgast. Alguns han perdut les 
plaques de carbur de tungstè de les cantonades. Això és degut a que les plaques 
de les cantonades sobresurten una mica més que les plaques dels scrapers 
normals. Sobresurten quasi tant com els discos de tall, per el que reben impactes 
al travessar les pantalles. Es decideix no canviar-ne cap. 
 
 

4. Estat de les piques 
 
L’estat de les piques és molt bo. El desgast resulta pràcticament imperceptible. 
Només es nota en algunes piques de la perifèria. Com en les quatre files més 
perifèriques es van instal·lar piques amb una protecció addicional en forma de 
recarrega dura, es pot apreciar l’inici de rentat d’aquesta soldadura. Però, sota la 
soldadura de protecció, la pica es troba en perfecte estat.  
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Després d’inspeccionar les 174 piques es troben 10 amb danys, més o menys 
lleus, deguts a impactes contra les pantalles de formigó. 
 

 
Figura B.3: Pica de las files perifèriques 

 
Es tracta de les piques muntades en las següents posicions: 
 
Braç 1 Fila 27 Dreta (recarregada) 
Braç 3 Fila 32 Dreta  (recarregada) 
Braç 3  Fila 34 Dreta (recarregada) 
Braç 5 Fila 27  Esquerra (recarregada) 
Braç 5 Fila 31  Dreta  (recarregada) 
Braç 7 Fila 14 Esquerra  
Braç 11 Fila 17 Esquerra   
Braç 11 Fila 30 Esquerra (recarregada) 
Braç 13 Fila 33 Esquerra (recarregada) 
Braç 15 Fila 32 Dreta (recarregada) 

 
Taula B.1 Piques canviades 

 
Aquestes han sigut substituïdes per piques d’iguals característiques durant 
la setmana 5. 
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Estat de les Piques Frontals 
 
A l’inspeccionar les Piques Frontals, afegides a la Roda de Tall durant l’última 
reparació, es va observar que moltes havien sofert forts impactes al travessar les 
pantalles. Es lògic, doncs sobresurten de la Roda de Tall quasi tant com els 
discos. 
En total hi ha 10 unitats amb forts impactes. Han perdut part de la recarrega, i 
alguna inclòs ha perdut part de la pastilla de carbur de tungstè. No obstant, es 
decideix no canviar-les, ja que tot i l’impacte, el cos de les piques esta en bon 
estat, de manera que segueixen aportant una protecció addicional al cap de tall. 

 

 
 

Figura B.4: Estat de les Piques Frontals 
 
5. Estat dels discos 
 

Els 21 discos de la Roda de Tall es troben en molt bon estat. Després de medir el 
desgast amb galgues, s’aprecia un desgast màxim de 4 mm i una lleu pèrdua de 
la forma del contorn, efecte afilat. Encara que es veu a simple vista, es comprova 
que no hi hagi cap gripat fent-los girar un a un. També es verifica que cap tingui 
una fuga d’oli. Es decideix no canviar cap disc. 

 
 

Figura B.5: Disc de Tall 
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6. Llances d’Espuma 
 

Durant la inspecció es troben quatre de les vuit llances d’espuma amb les 
membranes trencades. Corresponen a les quatre més perifèriques, 5, 6, 7 i 8. Es 
decideix desmuntar, netejar i substituir membranes en la totalitat de les llances per 
garantir un millor funcionament. 
 

 
 

Figura B.6: Membrana de llança d’espuma danyada 
 
 

 
 

Figura B.7: Llança d’espuma amb membrana nova 
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7. Raspalls de la cua de l’escut 
 

Es va fer una inspecció dels raspalls de la cua de l’escut després de realitzar 
l’avanç de l’anell 326 havent muntat només dues pedres del 325 i desmuntant-les.  
Es va trobar un raspall danyat en la tercera fila i la resta en la segona. 
El raspall danyat de la tercera fila estava en el sector més baix, entre les parelles 
de cilindres 6 i 7. 
Los raspalls danyats de la segona fila es trobaven en tres sectors. Entre les 
parelles de cilindres 12 i 13, des de l’exterior de la parella 13 fins l’exterior de la 
parella 3, i entre les parelles 5 i 6. 
En total s’han substituït 37 raspalls. 

 
 

  
 

Figura B.8: Detall raspalls entre parelles  decilindres 12,13 i 2,3 
 

 
 

Figura B.9: Treballs de canvi de raspalls 
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B.2. Treballs de manteniment al pou 3B  

1 -OBJECTIU 

El objecte d’aquest Informe es deixar constància dels treballs de manteniment de 
Tuneladora realitzats durant el pas del Pou 3B. (A689-A699) 

 2- TREBALLS REALITZATS 

2.1. Treballs realitzats en la Roda de Tall 

2.1.1 Revisió  / Canvi d’eines de tall 
 

El 12-3-2008 la totalitat de les eines de la Roda de Tall de la TBM S-279 ha sigut 
inspeccionada per el Jefe de Maquinaria de la Tuneladora S-279, el seu Ajudant i un 
Enginyer de Maquinaria de Torn. Aquesta inspecció continua i amplia la realitzada el 
04-03-2008 per l’Enginyer de Maquinaria del Torn.  

 
Scrapers 
 

Els scrapers estan en el mateix estat que es va observar en la intervenció hiperbòlica 
de l’anell 494. Es va observar un desgast mínim. Es tracta únicament un lleuger netejat 
de la soldadura addicional de recarrega dura que protegeix les plaques de carbur de 
tungstè. El perfil dels scrapers està intacte, conserva la seva forma original. No es va 
apreciar cap tipus de desgast per la cara posterior dels scrapers. No hi ha cap 
diferencia entre el desgast dels scrapers que giren a dretes i els que giren a 
esquerres.  

Es decideix no canviar-ne cap. 

 
Scrapers addicionals 
 

Els scrapers addicionals estan en el mateix estat que es va observar en la intervenció 
hiperbòlica de l’anell 494. No es va trobar cap desgast significatiu. Ambdues cares del 
scraper conserven íntegrament la soldadura antidesgaste, i el perfil de les pastilles de 
carbur de tungstè esta intacte. Tampoc hi ha diferencia entre els que excaven a dretes 
i els que ho fan a esquerres. 

Sí s’aprecia, al igual que se es va veure durant el pas del Pou 3A, que alguns han 
perdut les plaques de carbur de tungstè de les cantonades. Això es degut a que les 
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plaques de les cantonades sobresurten una mica més que les plaques dels scrapers 
normals. Sobresurten quasi tant com els discos de tall, per el que reben impactes al 
travessar les pantalles. 

Es decideix no canviar-ne cap. 

 
Piques 
 

L’estat de les piques es molt bo. El desgast resulta pràcticament imperceptible. Només 
es nota en algunes piques de la perifèria. Com en les quatre files més perifèriques es 
van  instal·lar piques amb una protecció addicional en forma de recarrega dura, es pot 
apreciar l’inici de rentat d’aquesta soldadura. A pesar d’això, sota la soldadura de 
protecció, la pica es troba en perfecte estat.  

Després d’inspeccionar les 174 piques es troben 7 amb danys, més o menys lleus, 
deguts a impactes contra les pantalles de formigó. 

Es tracta de les piques muntades en les següents posicions: 

 Braç 1 Fila 33   Dreta (recarregada) 
 Braç 5 Fila 29   Dreta (recarregada) 
 Braç 7 Fila 32   Dreta (recarregada) 
 Braç 9 Fila 33   Dreta (recarregada) 
 Braç 11 Fila 30 Esquerra (recarregada) 
 Braç 11 Fila 32 Esquerra (recarregada) 
 Braç 15 Fila 32 Dreta (recarregada) 

 

  
 
Figura B.10 Pica Braç 9 Fila 33 Dreta i Pica Braç 5 Fila 29 Dreta 

 
Aquestes han sigut substituïdes per piques d’iguals característiques durant la nit del 
12-03-2008 
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Figura B.11 Pica Braç 1 Fila 33 Dreta i Pica Braç 5 Fila 29 Dreta 

Al inspeccionar les Piques Frontals, afegides a la Roda de Tall durant l’última 
reparació, es va observar que molts havien sofert forts impactes al travessar les 
pantalles. Es lògic, doncs sobresurten de la Roda de Tall quasi tant com els discos. 

Han perdut part de la recarrega dura, i alguna inclòs ha perdut part de la pastilla de 
carbur de tungstè. No obstant, es decideix no canviar-les, ja que tot i l’impacte, el cos 
de les piques esta en bon estat, de manera que segueixen aportant una protecció 
addicional a la Roda de Tall. 

   
Figura B.12 Piques Frontals Braç 14 i Pica Frontal Braç 15 

 
Discs 
 

Els 21 discs de la Roda de Tall es troben en molt bon estat. El poc desgast que 
presenten es homogeni, sense cares planes, el que indica que giren correctament. No 
s’observen taques d’oli que poguessin indicar algun fallo en els retenidors. 

Es decideix no canviar cap disc. 
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2.1.2. Revisió / Manteniment de les llances d’espuma 
 

S’ha aprofitat el pas del pou per netejar els conductes de totes les línies d’espuma des 
del pas giratori fins l’exterior de la Roda de Tall. Així mateix, s’han desmuntat les 8 
llances de la Roda de Tall i se li han canviat tots els elements danyats. Aquest treball 
es va realitzar el dia 05-03-2008. 

   
Figura B.13 Llances d’espuma 

 
2.1.3. Revisió /canvi de les boquilles d’injecció d’aigua a pressió 
 

S’han revisat les boquilles d’injecció d’aigua a alta pressió instal·lades a la mampara 
de la cambra de tall. Estan en perfecte estat, per el que no han sigut substituïdes. 

 
2.1.4. Control de la trampilla davantera del vis sense fi 

 

S’ha comprovat, amb la cambra de tall buida, que la trampilla davantera del tornillo 
sinfín obre i tanca perfectament. 

 
2.1.5. Comprovar el greixatge del laberint 
 

S’observa com la grasa HBW banya tot el perímetre de la juntes de sellat de 
l’accionament de la Roda de Tall. Aquesta comprovació es fa tant en les juntes 
interiors com en les exteriors. 

2.1.6. Revisió dels censors de pressió de terres 
 

No s’observa cap anomalia en les dades obtingudes per la lectura dels censors de 
pressió de terres. S’aprofita per fer una inspecció visual ja que la cambra de tall esta 
buida. 
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2.2. Treballs realitzats en l’escut 

 
2.2.1. Revisió dels punts d’injecció del morter inert 
 

Els punts d’injecció de morter inert a través de l’escut van ser utilitzats per injectar 
espuma Geofoam durant la sortida de l’escut. Una cop fora, s’han netejat tots els 
conductes i s’han substituït les vàlvules de bola obturades. 

2.2.2. Inspecció / Canvi de raspalls 
 

Es va fer una inspecció dels raspalls de la Cua de l’Escut després de realitzar l’avanç 
de l’anell 695 havent muntat només dues pedres del 694 i desmuntant-les.  Es van 
trobar raspalls danyats en les tres files.  

En la primera fila 2 unitats entre les parelles de cilindres 2 i 3, i 14 unitats entre les 
parelles de cilindres 6 i 10.  

Total primera fila 16 unitats. 

En la segona fila 17 unitats entre les parelles de cilindres 2 i 4, 30 unitats entre les 
parelles de cilindres 6 i 10, i 13 unitats entre les parelles de cilindres 12 i 1.  

Total segona fila 60 unitats. 

En la tercera fila 14 unitats entre les parelles de cilindres 7 i 9, i 15 unitats entre les 
parelles de cilindres 12 i 1.  

Total tercera fila 29 unitats. 

Total raspalls substituïts, en les tres files, 106 unitats. 

   

Figura B.14 Raspalls danyats 
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Figura B.15 Raspalls danyats 

 
 
2.2.3. Inspecció / Canvi xapes deflectores de morter 

  
Gran part de les xapes deflectores de morter, instal·lades a la cua de l’escut, ja 
s’havien perdut al arribar al Pou 3A. Durant el pas del Pou 3B s’han instal·lat de nou, 
en la seva totalitat. 

 

   
Figura B.16 Raspalls 
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B.3. Treballs de manteniment al pou 4 

1 -OBJECTIU 

El objectiu d’aquest informe es deixar constància dels treballs de manteniment de 
tuneladora realitzats durant el pas del Pou 4. 

2 –TREBALLS REALITZATS 

2 2.1. Treballs realitzats en la Roda de Tall 

 
Figura B.17 Eines canviades fins al moment 
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2.1.1 Revisió / Canvi d’eines de tall 
 
El 27-8-2008 la totalitat de les eines de la Roda de Tall de la TBM S-279 ha sigut 
inspeccionada per el Cap de Maquinaria de la Tuneladora S-279 i un Enginyer de 
Maquinaria de Torn.  
 
 
Scrapers 
 
Els scrapers tenen desgast per la cara posterior, especialment en la part corba. La 
protecció anti-desgast (soldadura addicional de recàrrega dura) ha desaparegut i 
s’ha consumit part del material base del scraper entre la primera i segona filera de 
carbur de tungstè. Les plaques de carbur de tungstè no presenten desgast, 
excepte en algun scraper en que s’han trencat per impacte contra la pantalla. 
 
El desgast entre els scrapers que giren a dretes i els que giren a esquerres es 
pràcticament igual. Es decideix canviar tots els scrapers. 
 

 
Figura B.18 Scraper danyat 

 
 
Scrapers addicionals 
 
La majoria de scrapers addicionals han perdut les plaques de carbur de tungstè 
de les cantonades, i algun ha perdut inclòs les centrals. Es degut als impactes 
rebuts al travessar les pantalles. Les plaques de les cantonades sobresurten una 
mica més que les plaques dels scrapers normals, quasi tant com els discos de tall, 
per el que reben més cops. 
Es decideix no canviar-ne cap per que encara aporten una protecció addicional als 
scrapers. 
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Piques 
 
 
L’estat de les piques és molt bo. El desgast només es nota en les piques de la 
perifèria, on la soldadura de recàrrega dura s’está netejant. Però, sota la 
soldadura de protecció, la pica es troba en perfecte estat. Després d’inspeccionar 
les 174 piques es troben 23 amb danys, més o menys lleus, deguts a impactes 
contra les pantalles de formigó. 
Es tracta de les piques muntades en les següents posicions: 
 

Braç 1 Fila 7 Esquerra 
Braç 1 Fila 9 Esquerra 
Braç 1 Fila 27 Dreta 
Braç 1 Fila 29 Dreta 
Braç 1 Fila 31 Dreta 
 
Braç 3 Fila 24 Esquerra 
Braç 3 Fila 32 Dreta 
Braç 3 Fila 32 Esquerra 
Braç 3 Fila 34 Esquerra 
 
Braç 5 Fila 27 Esquerra 
Braç 5 Fila 31 Dreta 
Braç 5 Fila 31 Esquerra 
 
Braç 9 Fila 21 Esquerra 
Braç 9 Fila 27 Dreta 
Braç 9 Fila 31 Dreta 
Braç 9 Fila 31 Esquerra 
 
Braç 11 Fila 13  Esquerra 
Braç 11 Fila 30  Dreta 
Braç 11 Fila 32  Dreta 
Braç 11 Fila 32  Esquerra 
 
Braç 13 Fila 33  Esquerra 
 
Braç 15 Fila 10  Esquerra 
Braç 15 Fila 30  Dreta 
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Figura B.19 Piques Braç 1 Files 27, 29 i 31 Dreta i Pica Braç 3 Fila 32 Dreta 

 

  
Figura B.20 Piques Braç 3 Files 32  i 34 Esquerra i Pica Braç 11 Fila 13 Esquerra 

 
 

Es substitueixen  totes les piques citades per piques amb protecció anti-desgast 
(soldadura addicional de recàrrega dura). 
 
 
Piques Frontals   
 
Al inspeccionar les Piques Frontals, afegides a la Roda de Tall durant la reparació 
de la TBM a Mas Blau, es va observar que moltes havien sofert forts impactes al 
travessar les pantalles. És lògic, doncs sobresurten de la Roda de Tall quasi tant 
com els discos. 
Han perdut part de la recàrrega dura, i alguna inclòs ha perdut part de la pastilla 
de carbur de tungstè.  
Tenint en compte que es tracta d’un element el qual la seva missió és donar una 
protecció addicional a la Roda de Tall, es canvien les piques més danyades per 
piques normals utilitzades. En total es canvien 23 unitats. 
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Figura B.21Piques Frontals danyades i substituïdes 

 
 

Piques Especials 
 
Es tracta de 4 piques que reemplacen a les del sistema de detecció de desgast 
que es va utilitzar en el túnel de Fira. Aquest sistema va ser per la seva poca 
fiabilitat. El desgast d’aquestes piques es repara amb soldadura. 
 

 
Figura B.22 Piques Especials Braç 1 

 
Discs 
 
S’ha valorat el desgast dels 21 discos dobles de la Roda de Tall amb galgues. 
S’utilitzen dos tipus de galgues, en funció del proveïdor al que correspongui el disc 
inspeccionat. 
  
En general presenten poc desgast, homogeni i sense cares planes, el que indica 
que giren correctament. No s’observen taques d’oli que poguessin indicar algun 
fallo en els retenidors. 
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El màxim desgast s’observa en els discos perifèrics. Es tracta d’un desgast lateral, 
com si s’hagués afilat l’arc de tall. En altura el desgast pot aconseguir 7 mm, però 
lateralment afecta a la totalitat de l’arc de tall. 
 

  
Figura B.23 Desgast en discs 42 i 41 

 

  
Figura B.24 Desgast en discs 38 i 37 

 

  
Figura B.25 Desgast en discs 36 i 35 
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Figura B.26 Desgast en discs 34 i 33 

 

  
Figura B.27 Desgast en discs 22 i 21 

 
Es decideix canviar els 9 discos més perifèrics, és a dir, el 25-26, 27-28, 29-30, 
31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40 i el 41-42. 
 
 
2.1.2. Revisió / Manteniment de les llances d’espuma 
 
S’ha aprofitat el pas del pou per netejar els conductes de totes les línies d’espuma 
des del pas giratori fins l’exterior de la Roda de Tall. Aquests conductes estaven 
parcialment obstruïts per la grassa que s’introdueix en el pas giratori. Per netejar 
la grassa s’han desmuntat les 8 llances de la Roda de Tall i s’ha injectat abundant 
aigua. També s’han canviat totes les membranes danyades de les llances. 

 
 

2.1.3. Revisió /canvi de les boquilles d’injecció d’aigua a pressió 
 
S’han revisat les boquilles d’injecció d’aigua a alta pressió instal·lades a la cambra 
d’excavació. L’orifici de sortida de l’aigua ha començat a engrandir-se degut a 
l’erosió. S’han substituït totes les boquilles. 
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Figura B.28 Boquilla injecció aigua a la cambra d’excavació i al taller                      

   
 

2.1.4. Control del funcionament de les trampilles del vis sens fi 
 
S’ha comprovat, amb la cambra d’excavació buida, que la trampilla davantera del 
vis sens fi obre i tanca correctament. 
 

   
Figura B.29 Vis sens fi 

 
També s’ha comprovat el bon funcionament de la trampilla trasera. 
 

   
Figura B.30 Part del darrere de vis sens fi 
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2.1.5. Comprovació del greixatge del laberint 
 
S’observa com el greix HBW banya tot el perímetre de les juntes de sellat de 
l’accionament de la Roda de Tall. Aquesta comprovació es fa tant en les juntes 
interiors com en les exteriors. 
 
2.1.6. Revisió dels sensors de pressió de terres i morter 
 
Amb la cambra d’excavació buida s’observa que els sensors P3, P4, P5, P6 i P7 
indiquen una pressió residual. Es desmunten tots els sensors per a la seva revisió. 
Després de netejar els sensors amb desincrustants, s’aconsegueix eliminar la 
pressió residual del sensor 5, però els altres segueixen tenint-la. Es proven els 
sensors en un banc de proves aplicant pressions des de 0 fins a 6 bars. La 
pressió residual que indica el sensor desapareix quan s’arriba al seu valor. A partir 
d’aquí el sensor es comporta linealment indicant la pressió aplicada. 
 
La pressió residual esta causada per la deformació de la membrana del sensor 
que està en contacte amb la cambra d’excavació. Aquesta membrana esta 
exposada als cops del terreny, i és habitual que es deformi en els sensors més 
profunds de la camera. Les pressions residuals són 0,4 , 0,3 , 0,7 i 0,8 bar per els 
sensors P3 , P4, P6 i P7, respectivament. 
 
Donat que el rang de treball d’aquests censors esta entre 2 i 3,5 bar, i que els 
sensors indiquen la pressió aplicada en aquest rang, es decideix no canviar cap 
censor, garantitzant sempre que es tornin a muntar en la mateixa posició. Aquesta 
mateixa revisió s’ha fet en els censors de pressió de morter. Després d’una neteja 
a fons i un canvi de la junta tòrica, tots indiquen la pressió aplicada sense cap 
desviació remarcable. 

 
Figura B.31 Banc de proves per sensors de pressió 
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2.2. Treballs realitzats en  l’escut 

2.2.1. Revisió del sistema d’injecció del morter inert 
 
S’ha comprovat que els orificis d’injecció de morter inert a través de l’escut no 
estiguin obstruïts per cap pedra o deixalla.  
 
Es comprova també el funcionament de les bombes. Es detecta que el número 3 
no reté el fluid. Es corregeix actuant sobre l’antiretorn. 
 
2.2.2. Inspecció / Canvi de raspalls 
 
Es va fer una inspecció dels raspalls de la Cua de l’Escut després de realitzar 
l’avanç de l’anell 1386 havent muntat només dues pedres del 1385 amb anell 
metàl·lic i desmuntant-les. Es van trobar raspalls danyats en les tres files.  
 
En la primera fila 8 unitats en la posició de la parella de cilindres 6, i 26 unitats 
entre les parelles de cilindres 10 i 12. Total primera fila 34 unitats (23%). 
 
En la segona fila 95 unitats entre les parelles de cilindres 10 i 6, i 9 unitats en la 
posició de la parella de cilindres 8. Total segona fila 104 unitats (72%). 
 
En la tercera fila 75 unitats entre les parelles de cilindres 3 i 10, i 23 unitats entre 
les parelles de cilindres 12 i 2. Total tercera fila 98 unitats (68%). 
 
Total raspalls substituïts, en les tres files, 236 unitats (54%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.32 Raspalls substituits 
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Figura B.33 Cepillos part superior esquerra i dreta 

 

   
Figura B.34 Cepillos zona cilindres 1 i 4 

 
2.2.3. Inspecció / Canvi xapes deflectores de morter 

  
Gran part de les xapes deflectores de morter han desaparegut. S’han  instal·lat de 
nou la totalitat. 
 

     
Figura B.35 Escut sense i amb escames 
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2.2.4. Calibració de les bàscules 
 
Les bàscules es calibraran en els pròxims dies amb les seves peces, i es 
comprovarà el funcionament pesant unes cadenes tarades. 
 
 
2.2.5. Revisió dels detectors de fum i gasos nocius 
 
Tècnics d’una empresa especialitzada revisaran els sensors en els pròxims dies. 
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Annex C : Característiques tècniques de la 
tuneladora “Hades” de Herrenknecht 

 

  Descripción S-279 

01.- Marca HERRENKNECHT 
02.- Modelo EPB 9370  mm (sin recargue duro) 
03.- Diseño de máquina EPB  
04.- Potencia total instalada (kva) 6.000 
05.- Diámetro (mm) 9370 (sin recargue duro) 
06.- Presión maxima de trabajo (bar) 4 
07.- Longitud radial de sobrecorte de gálibo (mm) 50 
08.- Tipo de sobrecortadores  Sobrecortadores Hidráulicos 

09.- Longitud aproximada del escudo (mm) 9.310, sin cabeza de corte  

10.- Longitud total aproximada incluyendo Back-up (m) 95 
11.- Peso aproximado de: escudos + cabeza de corte +  motorización 
+              erector de dovelas (t)   700 

12.- Peso aproximado del Back-up (t) 400 
13.- Radio mínimo en planta del escudo y back-up (m) 200 
14.- Radio del acuerdo mínimo vertical del escudo y back-up (m) 750 

 0
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15.- Máximo gradiente ejecutable  4% 
01.- Tipo de accionamiento Hidráulico  
02.- Número de motores eléctricos del accionamiento 9 
03.- Potencia eléctrica total instalada 3.600 
04.- Número de bombas hidráulicas del accionamiento 9 
05.- Tipo de bombas A4V750 
06.- Velocidad angular nominal (r.p.m.) 1.485 

07.- Desplazamiento (l/rev.) 0,75 

08.- Caudal nominal (l/min) 9756 (η = 0,97) 
09.- Presión nominal de trabajo (bar) 240 
10.- Presión máxima de trabajo (bar) 300 (Desbloqueo) 
11.- Número de motores hidráulicos del accionamiento 20 
12.- Tipo de los motores hidráulicos A6VM500 
13.- Potencia hidráulica máxima total instalada (kW) 3600 (potencia eléctrica) 
14.- Velocidad angular nominal de cada motor (r.p.m.) 623 @ 1 rev. de la cabeza de corte 
15.- Desplazamiento de cada motor hidráulico (l/rev) 0,500 / 0,375 
16.- Caudal nominal (l/min) 6231 l/rev 
17.- Par motor de cada motor de hidráulico (kNm) 1,91 KNm / 240 Bar / Teórico 
18.- Tipo de acoplamiento entre motor y reductor Mecánico 
19.- Relación de transmisión de cada reductor  51,42 
20.- Par de salida del reductor (kNm) 98,21 
21.- Diámetro primitivo del piñón de ataque a la corona (mm) 340 
22.- Número de dientes del piñón de ataque  17 
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23.- Diámetro primitivo de la corona (mm) 4.120 
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24.- Número de dientes de la corona 206 
25.- Norma de cálculo utilizada para la corona Niemann 
26.- Diseño del rodamiento principal Dentado interior, 3 filas de rodillos  
27.- Diámetro del rodamiento principal (mm) 5.000 
28.- Vida del rodamiento (h) 17.000 
29.- Norma de cálculo utilizada para el rodamiento Hoesch o RKS  
30.- Empuje máximo soportado por rodamiento (kN) 75.000 KN estático  
31.- Tipo y número de sellos interiores del rodamiento 4 juntas de labio simple 
32.- Tipo y número de sellos exteriores del rodamiento 4 juntas de labio simple 
33.- Tipo de refrigeración de los sellos No 
34.- Tipo de lubricación de los sellos Grasa perdida / Aceite 
35.- Sustitución superficie contacto sellos. (Fijo ó móvil) Movil 
36.- Tipo de lubricación de los reductores Aceite   
37.- Tipo de lubricación del rodamiento Aceite 
38.- Tipo de lubricación de la corona Aceite   
39.- Inspección del rodamiento (Sí/No) si 
40.- Máxima presión que pueden soportar los sellos (bar) 8 Bar Dinámico  
41.-Tipo de refrigeración de los reductores  Agua  
01.- Diámetro nominal (mm) 9.400 sin cortadores 
02.- Longitud (mm) 600mm / 1480mm  
03.- % de superficie abierta 31,4% 
04.- Par (kNm) / revoluciones 22.617 KNm @ 1,03 rpm (Teórico) 
05.- Par de desbloqueo (kNm) 26.386 KNm @ 0,75 rpm (Teórico) 

06.- Rendimiento de la cadena cinemática según fabricante 
(Motorización) 0,68 

07.- Velocidades (r/min) 0 - 3,2 rpm 
08.- Potencia neta en cabeza de corte  / Rendimiento 2.448kW/0,68 
09.- Peso (t) 125 
10.- Tipo de acero S355J2G3 
11.- Número de boquillas inyección  agua / espuma 8 
12.- Copy cutters: Nº / Longitud (mm)  2 / 50 
13.- Número de orificios para sondeos A travez aberturas de la RC 

14.- Diseño de la junta giratoria  8 pasos para Espuma, 4 + 1 para 
sobrecortadores 

15.- Tipo de unión entre cabeza de corte y rodamiento principal 
(atornillada y/o soldada) Atornillada  

16.- Sistema de recogida de escombros Rastreles  

17.- Distancia entre el plano de los cortadores y el plano del frente de 
la cabeza de corte (mm) 150 (Schälmesser) 

18.- Ajuste axial ó longitudinal (mm) 200/400 
19.- Ajuste hacia arriba (mm) - 
20.- Ajuste hacia abajo (mm) - 
21.- Ajuste lateral (mm) - 
22.- Tipo de movimiento de la cabeza axial 
23.- Empuje máximo recomendado (kN) 8.000kN sin cortadores 
24.- Sentido de giro de la cabeza para EPB Horario / Antihorario  

25.- Control desgaste cabeza de corte 6 Unds,  4 frontal + 2 scraper / 
electrico 

26.- Retracción de la cabeza: nº de cilindros  6 
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27.- Dimensiones de los cilindros de empuje (camisa/vástago/carrera) 
(mm) 320/220x200(400) 
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28.- Retracción de la cabeza: presión máxima de trabajo (bar) nominal 350  
29.- Retracción de la cabeza: fuerza máxima de empuje (kN) nominal 16.900  

30.- Protección de la cabeza de corte, material y espesor Hardox 400 / 12mm / Botones en 
periferia 

31.- Compuertas hidráulicas de cierre de ventanas en cabeza de 
corte No 

01.- Tipo de cortadores 17" Doble Anillo 
02.- Cantidad de discos de corte 21 
03.- Espacio entre huellas de cortadores (mm) 100 
04.- Empuje máximo recomendado por cortador (kN) 250 
05.- Cantidad de herramientas para sobrecorte 2 
06.- Accionamiento de la carrera del sobrecorte Hidráulico  
08.- Número / tipo de otros cortadores  1 / Util Central 
09.- Otro tipo de herramientas de corte 21 Ripper sustitución de discos 

10.- Número de picas 
48 picas frontales soldables 

64 picas soldables en soportes del 
desescombrador 

11.- Número de cuchillas sustituibles 174 
12.- Espacio entre huellas de herramientas de corte (mm) 100 
13.- Empuje máximo recomendado para cada herramienta de corte 
(kN) 50 
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14-  Rastreles o recogedores 16+16 (en dos piezas)  
01.- Diámetro exterior (mm) 9.370 
02.- Espesor (mm) 80 
03.- Tipo de acero S355J2G3 
04.- Longitud (mm) 2.520 
05.- Número de sensores de presión de tierras 7 
06.- Situación horaria de los sensores de presión de tierras 1,2,4,5,7,8,10 
07.- Número de sinfin de extracción de escombro 1 
08.- Situación del sinfin de extracción de escombro Inferior 
09.- Número de estabilizadores  - 
10.- Fuerza máxima de empuje de los estabilizadores (kN)  - 
11.- Superficie de apoyo de cada estabilizador (m2)  - 
12.- Presión hidráulica de los estabilizadores (bar)  - 
13.- Peso del escudo delantero (t) 326 
14.- Sistema de contrarrotación Horario/ Antihorario 
15.- Posición de la tolva de descarga de escombros (si existe)  - 
16.- Desplazamiento de la tolva de escombros (Sí/No)  - 
17.- Nº de grippers/Empuje unitario (kN) (si existen)  - 
18.- Nº de barras mezcladoras  14 
19.- Barras mezcladoras: diámetro (mm) 8 dinámicas + 6 estáticas  
20.- Agitador de tierras: sistema  de accionamiento  -  
21.- Agitador de tierras: potencia  de accionamiento (kW)  - 
22.- Agitador de tierras: velocidad angular (r/min)  - 
23.- Agitador de tierras: par de accionamiento (kNm)  - 
24.- Número de cámaras hiperbáricas para el personal, Capacidad 1x3 + 1x2( Emergencia) DN 1600 
25.- Presion de trabajo de cámara ( Bar ) 4 
26.- Número de cámaras hiperbáricas para materiales 1, DN 600 
27.- Presion de trabajo de cámara ( Bar ) 4 
28.- Articulado(sí o nó). No 
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29.- Nº de cilindros de empuje  - 
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30.- Dimensiones de los cilindros de empuje   - 
30.- Carrera de los cilindros de empuje (mm) - 
31.- Fuerza de empuje( KN) - 
01.- Diámetro exterior (mm) 9.360 
02.- Espesor (mm) 60 
03.- Longitud (mm) 3.050 
04.- Número de cilindros para el empuje 26 
05.- Carrera de los cilindros de empuje (mm) 2.300 
06.- Fuerza de empuje (kN) 84.687 
07.- Empuje máximo (kN) 105.859 
08.- Presión hidráulica del circuito de empuje (bar) Nominal / maxima 320 / 400  

09.- Velocidad máxima de empuje con todos los cilindros (mm/min) 80 

10.- Velocidad máxima de recogida (mm/min)  3.000 retraccion / 2.000 extension 
(4 cilindros)  

11.- Dimensiones de  cilindros de empuje (camisa/vástago/carrera) en 
mm 360 / 280 / 2.300  

12.- Número de orificios para taladros de sostenimiento 12 
13.- Diámetro orificios para taladros de sostenimiento. (mm) 100 
14.- Peso del escudo (t) 305 
15.- Excentricidad del empuje (mm) 75 
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16.- Superficie de contacto de zapatas sobre anillo (m2) 4,16 
01.- Diámetro exterior (mm) 9.350 
02.- Espesor (mm) 50 
03.- Longitud (mm) 4.435 
04.- Peso del escudo de cola (t) 65 
05.- Sistema de unión con el escudo intermedio Cilindros de articulación 
06.- Número de filas de cepillos 3 
07.- Deflector de cierre superior en la cola Sí / 270º 
08.- Número tubos de inyección de mortero (activos) 6 
09.- Número de tubos de reserva de inyección de mortero 6 
10.- Número de tubos de inyección por cámara de grasa 12 
11.- Nº de cilindros de articulación  22 

12.- Dimensiones de los cilindros de articulación (camisa/vástago) en 
mm  180 / 80  

13.- Carrera de articulación  250 
14.- Tracción / Empuje total de articulación (kN) 17.970 (400 bar) 
15.- Angulo articulación 1,64 
16.- Tipo de articulación  pasiva  
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17.- Sensor de medición del Gap entre dovela-y escudo trasero No 
01.- Carga estática (kN) 60 KN, SF 3:1 
02.- Carga dinámica (kN) 60 KN 
03.- Accionamiento 2 Motores hidráulicos  
04.- Velocidad de rotación (r/min) 0-1,5 rpm 
05.- Ángulo de rotación  + / - 200º  
06.- Par de rotación (kNm) max. 950KNm (Estático) 
07.- Potencia eléctrica (kW) 90 
08.- Carrera del desplazamiento (mm) 1800(+250) 
09.- Tipo de cogida de la dovela Vacío con laser  

08
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10.- Tipo del control de mando Radiomando + Cable  
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11.- Velocidad del movimiento de traslación (m/min) 8 
12.- Velocidad radial aproximada (m/min) 8 
13.- Número total de movimientos 6 
14.- Peso del erector (t) 54 
15.- Capacidad de la ventosa principal (kN) Según diseño dovela  
16.- Capacidad de la ventosa para la llave (kN) Según diseño dovela  
17.- Factor de seguridad del sistema de vacío 3 

18.- Valor de la depresión (mbar) Diseño calculado con  -800 
Operación >-900 

19.- Posibilidad de desmontar anillo para cambio de cepillos Sí 
20.- Superficie de contacto vacío (Nº de zapatas/total m2) 3 / 2,2; segun diseno dovela 
21.- Sistema complementario de montaje del anillo - 
22.- Engrase Automatico. Si 
01.- Número total de cintas 2 
02.- Longitudes aproximadas: con cinta continua con vagones 77 / 6 
03.- Anchos de banda (mm) 1.200 
04.- Velocidades de banda (m/s) 2,3 
05.- Potencias (kW) 55 / 30 
06.- Caudales (t/h) 1.750 
07.- Tipos de banda EP500 / 3-S 
08.- Desplazamiento para acceso a la cabeza de corte  - 
09.- Sistema de pesada Basculas 
10.- Número de básculas integradoras 2 
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11.- Sistema de medición laser del volumen de escombro  Si, 1 en cinta  
01.- Número de unidades 1 
02.- Accionamiento, tipo y Nº motores  Hidráulico, 1  
03.- Diámetro interior (mm) 1.000 
04.- Diámetro exterior (mm) 1.110 
05.- Longitud (mm) 16175 (Con motorización) 
06.- Potencia (kW) 400 
07.- Velocidades (r/min) 0-22,04 rpm  
08.- Paso de la hélice (mm) 630 
09.- Rendimiento  máximo (m3/h) 650 
10.- Tamaño máximo de piedra admisible (mm) 500 x 350  
12.- Número de sensores para EPB 2 
13.- Par máximo (kN) 277,5 
14.- Carrera de retracción de la camisa (mm) 1.500 
15.- Posición del tornillo en la cámara de escombros Inferior 
16.- Pérdida de presión por paso de hélice (bar) 0,2 
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17.- Presión máxima de diseño (bar) 4 
01.- Tipo de back-up y nº de remolques Doble vía / 6 

02.- Sistema de rodadura Boogies orientables 

03.- Longitud total aproximada (m) 85 

04.- Sistema del Back-up  (abierto / cerrado) Abierto 
05.- Montaje de vía Con grúa de dovelas  

06.- Ancho de vía (mm) 900 
07.- Longitud aproximada de vía 9 

08.- Longitud aproximada de rampa (m) - 12
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09.- Carga máxima por boggie (t) 70 
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10.- Distancia desde la cola del escudo al primer apoyo 8 anillos 

11.- Guiado de los boggies de remolques (manual/hidráulico) Hidráulico  

12.- Sistema de remolque del Back-up Hidráulico / Remolque 1º  
01.- Capacidad de almacenamiento 1 anillo  
02.- Sistema de descarga de las mesillas, Nº Grúa  
03.- Tipo de polipasto Eléctrico  
04.- Capacidad de elevación de cada polipasto (KN) 51 
05.- Velocidad de elevación de cada polipasto (m/min) 12,50 
06.- Velocidad de traslación de cada polipasto (m/min) 23 
07.- Sistema de mando y control Radiomando + Cable  
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08.- Sistema de cogida de la dovela Vacío con laser  
01.- Nº bombas inyección mortero  marca/modelo 3 Unds  Doble piston  KSP 12  
02.- Caudal cada bomba inyección mortero (m3/h) 10 
03.- Presión de inyección de mortero (bar) Max 30bar 
04.- Diámetro de la tubería de mortero (mm)  65 
05.- Número de puntos de inyección de mortero 6 + 6 reserva 
06.- Sistema de almacenamiento del mortero Tanque  agitador  
07.- Capacidad almacenamiento de mortero  (m3) 10 
08.- Potencia eléctrica para inyección mortero  (kW) 55 
09.- Sistema de trasvase de mortero desde tren a agitador Bombas de tipo a piston KSP 45 
10.- Nº y tipo de bombas de transvase   2 unds   
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11.- Caudal  de bombas de transvase (m3/h) 2 x 40m3 
01.- Potencia total (kW) 3.600 
02.- Presiones (bar) 350 
03.- Capacidad del tanque hidráulico (m3) 10 
04.- Caudal de agua para refrigeración (m3/h) 40 
05.- Potencia del sistema de empuje (kW) 160 
06.- Caudal del sistema de empuje (l/min) 212 15
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07.- Presión del sistema de empuje (bar) 325 
01.- Tensión primaria (V) 20KV 
02.- Potencia total instalada (kW) 5800 Kw 
03.- Tensión de los motores de accionamiento de la cabeza (V) 400V 
04.- Tensión alimentación resto motores (V) 400V 
05.- Tensión de alumbrado (V) 230V 
06.- Número y potencia aparente de los transformadores (kVA) 1 x 1.000 + 2 x 2.500 KVA 
07.- Capacidad de cable MT en tambor (m) enrollador 300, cable 320 
08.- Sección del cable de MT (mm) 12/20 kV, 3x95 + 3x50/3 
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09.- Potencia grupo electrógeno auxiliar (kVA) 150 

01.- Caudal primario de aire fresco recomen. (m3/s) 25 

02.- Caudal de aire ventilación secundaria (m3/s) 28 

03.- Presión total (pa) 55 

04.- Potencia eléctrica de los ventiladores (kW) 45 

05.- Nivel sonoro (dB(A)) 85 

06.- Diámetro de la tubería de ventilación (mm) 1.000 

07.- Cassette de repuesto para tubería (Nº/ Æ tubería) 2 / 1600  18
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08.- Capacidad casette tubería (m) 150 

01.- Caudal mínimo necesario (m3/h) / a temperatura (ºC) 130/25ºC 

02.- Capacidad del depósito de reserva (m3) Circuito cerrado (5 m3) 19
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03.- Capacidad del enrollador de la manguera (m) 30 
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04.- Diámetro de la manguera del enrollador (mm) 100 

05.- Potencia eléctrica instalada (kW) 22+37+37 

06.- Red de distribución,  Nº de bombas y caudal(m3/h) 1, 150m3/h @ 6bar 

07.- Sistema de refrigeración Nº bombas / caudal (m3/h) 90 m3/h @ 6 bar (cirquito cerrado)  

01.- Caudal de la bomba de elevación al exterior (m3/h) 100 - 150 

02.- Nº de bombas submergibles/caudal (m3/h) 4 x 30  

03.- Caudal de la bomba de emergencia (m3/h) 100 - 150 

04.- Capacidad del depósito de decantación (m3) 10 

05.- Capacidad del enrollador de manguera (m) 30 

06.- Diámetro de la manguera del enrollador (mm) 150 

20
.- 

Si
st

em
a 

de
 

ac
hi

qu
e 

de
 a

gu
a 

07.- Potencia eléctrica instalada (kW) 200 

01.- Número de compresores 2 

02.- Caudal de aire (m3/min) 2 x 9,25 

03.- Presión de trabajo (bar) 8 

04.- Capacidad de depósito de reserva de aire (m3) 2 x 1  

05.- Potencia eléctrica instalada (kW) 2 x 55 

06.- Tipo de refrigeración,Caudal de agua.  Agua  

07.- Capacidad enrollador manguera (m) - 
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08.- Diametro de la manguera del enrollador  (m) - 

01.- Marca VMT GmbH 

02.- Modelo SLS-T APD 
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01.- Número de sensores 4 
02.- Gases cuya presencia se mide  CH4, O2,  CO, CO2 
03.- Situación de los sensores Esclusa personal y salida sinfín 
04.- Concentración de gas para activación sistema Según norma CEN 
05.- Unidad central  1, en la cabina de mando 
    

23
.- 

Si
st

em
a 

de
 

de
te

cc
ió

n 
de

 g
as

 

    

01.- Superficie (m2) 8 

02.- Climatizada Sí 

03.- Insonorizada Sí 

04.- Parámetros de adquisición > 75  

05.- Sistema de registro de datos Si 

24
.- 

C
ab

in
a 

de
 

m
an

do
 

    

01.- Nº de puntos de inyección en cabeza de corte 8 

02.- Nº de puntos de inyección en cámara 4 

03.- Nº de puntos de inyección en el tornillo sin fin 8 

04.- Nº de generadores de espuma  10 

05.- Nº de generadores de polímero  4 

06.- Máxima capacidad de espuma a presión de cámara (m3/h) 350 

25
.- 

In
ye

cc
ió

n 
de

 
es

pu
m

as
 

07.- Nº de aditivos Espuma+polimero, generad. Indep. 
01.- Nº de líneas de inyección y sus posiciones 10 (cabeza,cámara,tornillo,escudo) 
02.- Caudal (m3/h) 3 x 10 
03.- Presión de inyección (bar) 6 26

.- 
In

ye
cc

ió
n 

de
 

be
nt

on
ita

 

04.- Capacidad del depósito  (m3) 6m3, + 2 x 2m3(Equipo de regulación 
de presión) 
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01.- Equipo de perforación para sonda con recuperación de testigos Si 

02.- Equipo de perforación para sostenimiento Aro S 4600 2650 
03.- Rotopercusión  SIG HBM 150 S 
04.- Compresor aire respirable, Nº y caudal   No 
05.- Sistema de Aire respirable, Caudal Filtro carbon Activo  40m3/m 
06.- Cortina de agua antincendios  Sí 

07.- Mortero inerte, Nº lineas, caudal, agitador 7 x1,1 m3/h / 3,5 m3 

27
.- 

O
tr

os
 

08.- Equipo de inyección de Filler. Común con Bentonita, Tanque 
mezclador 6m3 

01.- Duración 15  meses desde recepción en  
fábrica 

02.- Del rodamiento principal   
    28

.- 
G

ar
an

tia
 

    

01.- Sistema de megafonia. Incluido 

02.- Equipo de cámaras de vídeo. Incluido 

03.- Cortina de agua Incluido 

04.- Juego inicial de cortadores Incluido 

05.- Juego de Ripper para alojamientos de cortadores  Incluido 

06.- Sistema inyección de mortero Incluido 

07.- Sistema inyección de espuma Incluido 

08.- Equipo perforación sonda Incluido 

09.- Equipo perforación sostenimiento  Incluido 

10.- Equipo detección metano Incluido  

11.- Sistema protección contra incendios Incluido  

12.- Sistema de telefonía interna Incluido  

13.- Sistema de adquisición de datos Incluido 

14.- Ventilación secundaria  Incluido 

15.- Cable eléctrico de la tuneladora Incluido 

16.- Grupo electrógeno  Incluido 

17.- Pesaje de escombros(Laser Scanner) Incluido 

18.- Sistema de limpieza de mortero con  agua alta presión  Incluido 

19.- Equipo  de inyeccíon de bentonita radial Incluido 

20.- Sistema de desague  Incluido 

21.- Sistema de descarga rápido de dovelas Optional 

22.- Enrolladores manguera Incluido  

23.- Cámara hiperbárica para personas Incluido  

24.- Cámara hiperbárica para material Incluido  

25.- Cassette de ventilación  Incluido 

26.- Programa de construcción del anillo integrado en la SLS-T Incluido 

27.- Transmisión de datos a la oficina Incluido 

28.- Aumento de fuerza de empuje Incluido 

29.- Aumento de carrera  cilindros de articulación Incluido  

30.- Engrase automatico del rodamiento del erector Incluido 

31.- Sistema de vacio para elevación de dovelas  incluido 

32.- Illuminación de emergencia  incluido 

33.- Inyección de mortero inerte a traves de escudo contra 
asentamientos  

Incluido 

29
.- 

In
ve

rs
ió

n 
(€

) 

34.- Equipo de inyección para polímeros  Incluido 
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35.- Instalación de aire respirable (filtros) Incluido 

36.- Sistema de guiado  Incluido 

37.- Radiomando en polipasto dovelas  Incluido 

38.- Equipo de inyección de filler  Incluido 

39.- Equipo de transvase de mortero  Incluido 
40.- Espacio para ubicación de contenedor antiincendios (Safety 
room) 

Incluido 

41.- Enrollador de cable telecomunicaciones  Incluido 

42.- Portabobinas de cable provisional de M.T. Incluido 

43.- Taller, almacen, comedor, WC Incluido 

44.- Protecciones antidesgaste en cabeza de corte, Frente, Grill bar, 
parte interior y exterior de la periferia   

Incluido 
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Annex D: Pla de manteniment 

Els intervals de peridiocitat de revissió dels components s’han establert en funció de les 
hores de funcionament de la tuneladora. Tot seguit es mostra el pla de mantneniment de la 
tuneladora: 

 

nº Inspección 
Periodicidad 
(Por horas 
de funcion.) 

1.- Motorización cabeza de corte 
1.1 Nivel de aceite reductores 25h 
1.2 Ruidos inusuales y fugas reductores 25h 
1.3 Nivel de aceite motorización 25h 
1.4 Comprobación visual filtro lubrificación 125h 
1.5 Sacar muestras de aceite motorización para realizar análisis 500h 
1.6 Horometro de lubrificación (anotar lectura) 25h 
1.7 Comprobación visual fiiltro magnético 125h 
2.-Erector de dovelas 
2.1 Comprobar y limpiar camino de rodadura y ruedas. Engrase 25h 
2.2 Engrase mesa del erector, cilindros de giro, cabeceo, etc.. 25h 
2.3 Revisar luces  25h 
2.4 Revisar mangueras y juntas de placa de succión 25h 
2.5 Nivel aceite de bomba de vacío 25h 

2.6 Lubricar el rodamiento giratorio, piñón, rueda de rodadura y racor de 
engrase colectivo 25h 

2.7 Revisar el depósito de vacío en cuanto a acumulación de agua y si es 
necesario, drenar 125h 

2.8 Revisar tornillos de sujección del rodamiento 500h 

2.9 Limpiar el filtro de la placa de succión, cambiarlo y realizar una prueba 
de fuga, limpiar la coladora de aspiración 500h 

2.10 Arañazos en vástagos de los cilindros (visual) y limpieza 25h 
2.11 Revisión de apriete de la tornillería  500h 
3.- Gatos de empuje 
3.1 Comprobar arañazos, golpes sobre los vástago y limpieza 25h 
3.2 Comprobar buen estado de bulones y zapatas 125h 
3.3 Revisar rótulas y tornillos de sujección zapata 500h 
3.4 Comprobar que no existen fugas internas en ninguno de los gatos 125h 
3.5 Engrase de rótulas de las zapatas de los gatos de empuje 25h 
4.-Gatos de articulación 
4.1 Comprobar buen estado de orejetas sujección de gatos 125h 
4.2 Comprobar arañazos y golpes sobre vástagos y zapatas y limpieza 25h 
4.3 Lubricar el rodamiento articulado y cabeza esférica 125h 
5.- Cinta 1 
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5.1 Realizar engrase en puntos manuales (silletas y tambores motriz y 
móvil) 25h 

5.2 Revisar estado de baberos 25h 
5.3 Revisar rodillos 25h 
5.4 Comprobar ajuste y estado de rascadores y guias laterales 25h 
5.5 Revisar estado de la banda, centrado y tensado 25h 
5.6 Nivel de aceite de reductores 125h 
5.7 Comprobar si hay grietas en la cinta 25h 
5.8 Revisar estado de la tolva 25h 
6.-Sinfín 
6.1 Comprobar nivel de aceite en reductor 25h 
6.2 Lubricar engranaje del rodamiento esférico con grasa NLGI clase 2  25h 

6.3 Lubricar engranaje de la compuerta con grasa NLGI clase 2 (50 cm3 por 
cada punto) 25h 

6.4 Lubricar guía del telescópico (50 cm3 por cada punto) 125h 
6.5 Medición del espesor de pared del sinfín mediante medición ultrasónica 500h 
6.6 Cambio de aceite engranaje sinfín Semestral 
6.7 Ruidos inusuales y fugas en motor hidraulico (Visualización) 25h 
6.8 Engrase manual de gatos de la trampilla sinfín 125h 

6.9 Revisar estado de los vástagos de los gatos de las trampillas del sínfin y 
limpieza 125h 

6.10 Comprobar desgaste de placas del sinfín 500h 
6.11 Comprobar desgaste en guías de trampilla 500h 

6.12 Protección contra desgaste de segmentos. Lado frontal y radial cada 6 
mm Trimestral 

6.13 Protección contra desgaste del tubo s=10 mm Trimestral 
7.-Cinta 2 Transversal y cinta Túnel 
7.1 Realizar engrase en puntos manuales (silletas y tambores motriz y 

móvil) 25h 

7.2 Revisar estado de baberos 25h 
7.3 Revisar rodillos 25h 
7.4 Comprobar ajuste y estado de rascadores 25h 
7.5 Revisar estado de banda, de su centrado y tensado 25h 
7.6 Revisar nivel de aceite del reductor de rotación de la cinta 125h 
7.7 Revisar guiado de la cinta 125h 
7.8 Revisar estado de las tolvas 25h 
8.-Mesa de dovelas 
8.1 Engrase 25h 
8.2 Revisar estado de los calzos de los gatos de elevación 25h 
8.3 Revisar estado de los calzos fijos 25h 
8.4 Revisar estado de los vástagos de los gatos de elevación y limpieza 125h 
8.5 Revisar estado de los vástagos de los gatos de traslación y limpieza 125h 
8.6 Revisar estado tuberia engrase y fugas 25h 
9.-Polipasto de dovelas y de solera 
9.1 Nivel de aceite de los reductores de rotación y traslación de los motores  125h 
9.2 Revisar estado de cables de elevación 25h 
9.3 Engrase del mecanismo de tralación 25h 
9.4 Revisar estado de poleas de elevación 25h 
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9.5 Revisar topes de traslación 25h 
9.6 Lubricar el gato de traslación 125h 
9.7 Lubricar rodamiento y cables 125h 
9.8 Estado ruedas de dirección 25h 
9.9 Revisar soldaduras de estructura del polipasto 25h 
9.10 Revisar nivel de aceite de bomba de vacío de astronave 25h 
9.11 Limpieza de filtros 125h 
9.12 Revisar junta de vacío 25h 
9.13 Revisar frenos de motores de traslación 125h 

9.14 Revisar el depósito de vacío en cuanto a acumulación de agua y si es 
necesario, drenar 125h 

10.-Descarga rápida de dovelas 
10.1 Revisar el estado de los vástagos de los gatos despiladores 125h 

10.2 Comprobar que no existen fugas internas de ninguno de los 
desapiladores 125h 

10.3 Comprobar que no existen fugas en el circuito hidráulico 25h 
10.4 Revisar estado y engrase del cable del cabestrante de tiro 25h 
11.-Sistema hidraulico-Filtración principal 
11.1 Comprobar presión en filtro principal 25h 
11.2 Soplado y limpieza del enfriador de aceite 125h 
11.3 Sacar muestra de aceite para análisis 500h 
11.4 Horómetro filtración (anotar lectura) 25h 
12.-Boogies 
12.1 Engrase de todos los boogies 125h 
12.2 Comprobar estado de boogies 25h 
13.-Agua industrial 
14.1 Limpieza de filtros 12h 
14.-Agua de refrigeración 
14.1 Comprobar caudal en bomba agua de refrigeración 25h 
14.2 Engrase acoplamiento motor-bomba agua industrial 25h 
14.3 Revisar estado de intercambiadores de calor (Limpieza) 125h 
14.4 Revisar estado enrollador  25h 
14.5 Limpiar filtro motorización 125h 
15.-Agua de achique 
15.1.- Revisión líneas y bombas 125h 
15.2 Engrase acoplamiento motor-bomba agua residual 125h 
15.3 Revisar estado enrollador  25h 
15.4 Revisar estado del tanque 25h 
16.-Aire industrial 
16.1 Comprobar estado compresores 25h 
16.2 Comprobar enrollador y líneas 25h 
16.3 Drenar filtros y calderines 12h 
16.4 Limpieza filtros aspiración aire 125h 

16.5 
Revisar conjuntos neumáticos decantadores, reguladores y 
lubrificadores existentes en toda la máquina (Inyección de mastic, 
fabricación de espuma, ...) 

125h 
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17.-Inyección de mortero 
17.1 Agitador. Comprobar el espesor de la chapa en diferentes puntos 500h 
17.2 Agitador. Comprobar estado de las palas 125h 

17.3 Agitador. Comprobar si existe fuga de mortero por ejes. Si es necesario 
sustituir la estopa (engrase de ejes delantero y trasero) 25h 

17.4 Comprobar estado de guillotinas de mortero 25h 
17.5 Comprobar nivel de aceite en reductor 125h 

17.6 Bombas de mortero. Revisar estado de vástagos y émbolos de empuje. 
Comprobar sedimentación y cuba de refrigeración de vástagos) 125h 

18.-Inyección de mastic (WR89) 
18.1 Comprobar que las electroválvulas de las lineas abren y cierran 

perfectamente 25h 

18.2 Revisar bomba de mastic 25h 
19.-Inyección de espuma 

19.1 Comprobar ruidos inusuales y fugas en bombas de agua fabricación de 
espuma 25h 

19.2 Comprobar ruidos inusuales y fugas en bombade tensoactivo 25h 
19.3 Comprobar ruidos inusuales y fugas en bombas de polímero 25h 
19.4 Comprobar que no existen fugas en las líneas 25h 
20.-Inyección de grasa (HBW y GR-130) 
20.1 Comprobar que las electroválvulas de las lineas abren y cierran 

perfectamente 25h 

20.2 Limpieza de bombas Vogel distribuidoras de GR 130 25h 
21.-Inyección de bentonita 
21.1 Comprobación  funcionamiento del sistema 125h 
21.2 Agitador. Comprobar el espesor de la chapa en diferentes puntos 500h 
21.3 Agitador. Comprobar estado de las palas 125h 

21.4 
Agitador. Comprobar si existe fuga de bentonita por ejes. Si es 
necesario sustituir la estopa (engrase de rodamientos delantero y 
trasero) 

25h 

21.5 Comprobar nivel de aceite en reductor 125h 
21.6 Comprobar estado bomba trasvase 125h 
22.-Inyección de mortero inerte 
22.1 Comprobación  funcionamiento del sistema 25h 
22.2 Agitador. Comprobar el espesor de la chapa en diferentes puntos 500h 
22.3 Agitador. Comprobar estado de las palas 125h 

22.4 Agitador. Comprobar si existe fuga de inerte por ejes. Si es necesario 
sustituir la estopa (engrase del rodamiento delantero y trasero) 25h 

22.5 Comprobar nivel de aceite en reductor 125h 
22.6 Bombas de inerte. Revisar estado de vástagos y émbolos de empuje 125h 
22.7 Comprobar estado de caudalímetros 500h 
23.-Polipastos de cadena 

23.1 Revisar estado de polipastos de cadena (Casette de ventilación, barriles 
de grasa..) 25h 

 


