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Resum 
Sistema d’auscultació en l’excavació d’un túnel en massís rocós. 
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Els túnels són necessaris per al pas de les xarxes de comunicacions. La incertesa existent en 
el moment de projectar-los sobre les característiques del terreny a travessar fan necessària 
l’auscultació del comportament de l’obra per a comprovar que es compleixen les exigències de 
projecte. 
La seguretat és una de les finalitats bàsiques de l’auscultació però no la única. Com a part del 
mètode empíric, l’auscultació de túnels és clau per a la investigació, tot aconseguint millores en 
la tècnica, i això portarà un benefici econòmic. Aquest benefici justifica l’ús de sistemes 
d’auscultació més enllà dels estrictament necessaris per a la seguretat. 
Els diferents aspectes a analitzar en una auscultació es poden organitzar al voltant de tres 
eixos: l’objecte de l’auscultació, els instruments de mesura i el procés de mesura. Del anàlisi 
del objecte de l’auscultació caldrà definir en primer lloc quines són les variables importants per 
el model de càlcul i sobre les que existeix certa incertesa, per tal de poder definir a continuació 
quines mesures s’hauran de realitzar per tal de poder-ne conèixer el valor. Caldrà acotar els 
valors previsibles de les mesures per establir un rang apropiat. També serà clau establir el 
valor a partir del qual una variació de la mesura resulta significativa per a determinar la precisió 
del aparell de mesura. Dels instruments caldrà escollir l’apropiat al objecte de la mesura. De 
manera general la simplicitat serà una característica avantatjosa per un instrument de mesura 
ja que resultarà en un menor cost i major robustesa. La robustesa d’un instrument és un 
aspecte molt més important en l’enginyeria civil que en altres branques donada la llarga vida 
útil dels seus productes. És recomanable definir ja en fase de projecte d’auscultació tots els 
factors que intervenen en el procés de mesures. S’ha de dissenyar un procediment d’anàlisi 
adaptat a l’obra concreta i establir també els processos de tractament de dades i interpretació 
de les mesures d’acord amb la realitat concreta. 
En auscultacions de túnels les principals variables mesurades són tensions i moviments. Les 
tensions a mesurar més comunes són: tensions “in situ” a les parets de les galeries, l’empenta 
en el revestiment, les reaccions en elements estructurals, esforços en perns d’ancoratge, 
pressions intersticials i la determinació de mòduls de deformació. Entre els moviments a 
determinar destaquen el control de la deformació del túnel mitjançant cintes de convergència, 
els moviments pròxims a l’excavació, els assentaments i moviments horitzontals superficials i 
els moviments horitzontals del terreny. 
Els sistemes d’instrumentació estan generalment formats per tres elements amb 
característiques funcionals diferents: el sensor, la transmissió de dades i el sistema de 
processament de dades. Cadascun d’aquests elements ha d’esser escollit, entre els existents 
en el mercat, en funció del cas concret on es preveu la seva utilització. En general els 
progressos de les tecnologies de comunicacions i informàtica han obert noves possibilitats i 
han permès un abaratiment de costos de l’auscultació. 
Els coneixements fins aquí descrits s’apliquen en un cas particular en què l’autor ha treballat 
directament: els túnels del Guixaró a l’Eix del Llobregat. En aquesta obra es planteja un 
sistema d’auscultació especialment adaptat i en funció dels resultats de l’auscultació realitzada 
es modifica el projecte constructiu, adaptant sosteniment i revestiment a la realitat observada. 
De l’experiència adquirida en aquest estudi pràctic es plantegen noves possibilitats per a 
l’auscultació de túnels que s’haurien de desenvolupar amb més profunditat posteriorment. Entre 
les propostes estan l’auscultació en situacions d’emergència, l’auscultació de terrenys amb 
característiques evolutives, l’ús de la visió per ordenador en auscultació i l’ús de tècniques 
d’endoscòpia per al reconeixement de terrenys en la construcció de túnels. 




