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Introducció 

Auscultació i instrumentació 

Aquestes dues paraules acostumen a utilitzar-se de manera indistinta en el 
camp de l’enginyeria civil tot i que existeix una diferencia semàntica entre elles. 

L’auscultació, com la seva arrel indica, fa referència a escoltar, a aconseguir 
informació sobre l’obra i el seu comportament, sense afectar-la. Un sistema 
d’auscultació és el conjunt de dispositius i procediments utilitzats amb la finalitat 
d’auscultar una obra. 

La instrumentació és la branca de l’enginyeria que estudia la construcció i la 
utilització d’instruments, o sistemes d’instruments (especialment instruments de 
mesura) per a detectar, observar, mesurar, analitzar, comprovar, calibrar, 
controlar i regular fenòmens físics i per a enregistrar, processar i comunicar les 
dades corresponents a aquests fenòmens. 

Per tant, podem concloure que la auscultació parla d’aconseguir informació i la 
instrumentació és un dels mitjans per aconseguir-ho, però no l’únic. 
L’auscultació és el que volem i la instrumentació és una manera d’aconseguir-
ho. 

En aquest text es parla de sistemes d’auscultació amb un significat encara més 
ampli incloent totes les activitats destinades no solament a conèixer l’obra i el 
seu comportament sinó també a avaluar i actuar d’acord a l’avaluació 
realitzada. 

Els túnels 

En la construcció dels túnels la repercussió dels supòsits geotècnics és molt 
important, els esforços que s’obtenen en el sosteniment són funció directa de 
les característiques resistents i deformacionals del massís rocós i de l’estat 
inicial de tensions en el massís. 

Alhora existeix una gran dificultat en l’estimació dels paràmetres del terreny. 
Amb l’estat de coneixement actual no pot determinar-se, almenys de forma 
rigorosa, les característiques resistents i deformacionals del massís rocós de la 
mateixa forma que es fa en un càlcul d’estructures. L’estat tensional inicial del 
massís, que és el qual major influència té sobre els esforços, s’obté en general 
a partir d’una mera hipòtesi de càlcul. 
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L’objectiu de la auscultació de la construcció de túnels és establir clarament el 
comportament real del túnel, resolent les incògnites que es presenten en el 
moment de projectar l’obra. L’auscultació permet donar la senyal d’alarma en 
cas d’un comportament imprevist i per tant resulta bàsica per  la seguretat. 
També gracies al coneixement del comportament real de l’obra és possible 
establir les modificacions necessàries en la mateixa per adaptar-la a les 
característiques reals del massís. 

Actualment la tendència actual del sector de la construcció d’obra civil és la 
subcontractació. Aquesta tendència està basada en una especialització del 
treball cada vegada més gran, un especialització que ja no es limita al nivell 
personal sinó que ha traspassat al nivell empresarial. Així ja no parlem del 
paleta que aixecava un mur, parlem del encofrador o del ferrallista, és més, 
parlem de l’empresa de la ferralla o de la dels encofradors. 

En el cas de l’auscultació de túnels passa quelcom semblant però amb el 
condicionant del gran nivell d’especialització que implica la instrumentació. En 
un extrem tenim els fabricants d’instruments i en el altre el enginyer projectista. 
No obstant, es pot dir que les idees actuals sobre l’amidament de variables i la 
seva interpretació van encaminades a contemplar el problema com un tot 
indissoluble, encara que les fases de realització puguin ser desdoblades 
perquè les portin a terme el personal o empreses més adequades. 

La tesina: continguts i objectiu 

És a partir d’aquesta visió conjunta del problema, des de el punt de vista d’un 
enginyer de camins que es planteja aquest treball. És per això un treball extens 
que vol abarcar aspectes molt diversos al voltant d’un mateix tema. És només 
des de una visió de conjunt que és possible solucionar els diversos problemes 
que es presenten i plantejar millores i solucions innovadores. 

En un primer capítol el treball ressegueix els principals punts a tenir en compte 
en una auscultació. El conjunt del capítol exposa una metodologia de treball 
que engloba la totalitat dels aspectes d’una auscultació. En cadascun d’aquests 
punts es realitza un comentari crític, generalment fonamentat en l’experiència, 
pròpia i aliena, de la realitat d’aquest aspecte en una obra. Es realitzen 
consideracions de caràcter general i s’analitzen amb més detall alguns 
aspectes concrets.  

A continuació es realitza un repàs dels sistemes d’instrumentació a partir dels 
seus components, sempre enfocant-ho a la instrumentació de túnels. Aquest 
repàs no és exhaustiu sinó orientat a la seva aplicació en túnels. 

En la part final del treball s’analitza el sistema d’instrumentació dels túnels de 
Casserres situats en el eix del Llobregat a partir de l’experiència pròpia en 
l’obra. En aquest punt es dissenya un sistema d’instrumentació per a l’execució 
dels túnels comentadament d’acord amb la metodologia explicada 
anteriorment. 
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Per acabar es plantegen algunes propostes de nous sistemes d’instrumentació 
a partir del estudi realitzar i l’experiència practica recollits en els capítols 
anteriors. 

Actualment de manera generalitzada els túnels en roca es construeixen 
mitjançant el nou mètode austríac i per tant moltes de les afirmacions en aquest 
text suposen implícitament que aquest és el mètode utilitzat. La majoria de 
sistemes de construcció utilitzats són força semblants, exceptuant el cas de 
l’excavació amb tuneladora que porta grans diferencies en el procés 
constructiu. En molts casos les afirmacions aquí presents seran completament 
valides i en altres casos caldrà una petita adaptació una adaptació dels 
sistemes d’auscultació al mètode constructiu. 

L’objectiu d’aquesta tesina és fer una anàlisi crítica de l’auscultació de túnels en 
obra, concretada en el cas del túnel del Guixaró, a l’Eix del Llobregat, en que 
l’autor ha participat directament. 
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1 Anàlisi crític de l’auscultació de túnels en roca 

En el cas dels esforços en el sosteniment d’un túnel, el terme “valor 
característic” no té el mateix significat que en els càlculs d’estructures 
habituals. 

En un càlcul d’estructures convencional, les accions tenen un valor característic 
perfectament determinat, fixat en les normatives corresponents, sobre la base 
de determinats criteris estadístics, mitjançant els quals pot establir-se una 
probabilitat d’ocurrència d’una acció inferior a un determinat valor amb gran 
fiabilitat. 

En un túnel, els esforços que s’obtenen en el sosteniment són funció directa de 
les característiques resistents i deformacionals del massís rocós, de l’estat 
tensional inicial del massís, i de la rigidesa relativa del sosteniment respecte al 
massís. Amb l’estat de coneixement actual no pot determinar-se, almenys de 
forma rigorosa, el valor característic dels dos primers factors de la mateixa 
forma que es fa en un càlcul d’estructures. En particular, l’estat tensional inicial 
del massís, que és el qual major influència té sobre els esforços, i introduït a 
través del valor K0, s’obté en general a partir d’una raonable hipòtesi de càlcul. 

1.1 Finalitat de la auscultació 

Abans que res cal definir clarament quin és la finalitat que ha d’assolir 
l’auscultació per guiar, a partir d’aquí, tots els passos subsegüents en la 
direcció de l’objectiu que es persegueix. Es defineixen a continuació els 
objectius generals de l’auscultació en el camp de l’enginyeria civil. La majoria 
de sistemes d’auscultació de túnels persegueixen aquestes finalitats tot i que 
no es pot descartar l’existència de sistemes amb usos més particulars. Altres 
finalitats genèriques com podrien ser un ús miner, industrial o militar, tot i poder 
donar-se en una obra civil no estan incloses aquí per allunyar-se del propòsit 
civil de l’obra 

1.1.1 La seguretat 

En l’enginyeria civil, com en tantes altres enginyeries i branques de la ciència, 
no existeixen veritats absolutes, existeix sempre una incertesa. Aquesta 
incertesa es troba tant en les sol·licitacions com en la resposta de la 
construcció. És a raó d’aquestes incerteses que es compta amb coeficients de 
seguretat tant per als materials com per a les accions considerades. Avui dia, 
des de l’aparició de la teoria del caos, resulta raonable pensar que el 
determinisme total mai resultarà possible, i que, per tant, l progrés de la ciència 
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per aconseguir major seguretat s’encaminarà a reduir el marge d’incertesa tant 
com sigui possible. 

Algunes vegades la seguretat pot aconseguir-se a base d’augmentar els 
coeficients de seguretat aplicats a les accions previsibles. Però aquest augment 
de seguretat acostuma a traduir-se en un augment del cost de l’obra. Cal doncs 
trobar un punt d’equilibri entre els mitjans utilitzats i el risc assumible. 

1.1.1.1 El risc 

Existeix molta literatura referent al risc i no és l’objectiu d’aquest treball 
analitzar-lo però si que resulta interessant, parlant de la seguretat, plantejar el 
tema del risc assumible. El risc s’avalua com la probabilitat de incórrer en uns 
costos excessius. En el nostre cas aquests poden ser econòmics, humans, 
socials, mediambientals o polítics. 

Es possible que basant-nos en criteris purament econòmics el nivell de risc 
assumible sigui molt major que el que actualment es considera. Es podria 
obtenir un estalvi en molta longitud de túnel a canvi d’un col·lapse puntual. Sinó 
hi hagués més implicacions aquesta concepció podria ser econòmicament 
assumible en molts casos. Fins i tot podria ser més econòmic esfondrar un 
edifici i reconstruir-lo a posteriori que incórrer en els costos altíssims que pot 
generar assegurar el contrari. Però l’economia no és l’únic factor important. 

Els túnels són obres singulars, però no solament des del punt de vista 
d’enginyeria, sinó també psicològicament. Es tracta d’obres subterrànies que 
desperten fòbies a les persones.  

Finalment tots aquests costos es tradueixen en responsabilitats, en 
responsabilitats per als tècnics però també per als representants de la societat, 
encarregats d’encarregar, pressupostar i controlar les obres publiques i per tant 
apareix el cost polític. És aquest cost el que afecta als responsables últims de 
prendre decisions i per tant cal que es doni per millorar l’avaluació dels riscos. 

1.1.1.2 La tècnica 

Moltes vegades, però, una construcció més cara no resulta directament més 
segura encara que a primera impressió sembli el contrari. Un exemple clar 
d’aquest raonament és el Nou Mètode Austríac (NMA) d’excavació de túnels en 
que, per el fet de fer col·laborar part del massís en la funció de sosteniment, 
s’aconsegueix una resistència molt més gran amb un cost menor que el que 
resultaria d’utilitzar un altre mètode a base d’una volta de formigó que aguanti 
tots els esforços. 

Una bona manera de reduir la incertesa és observant el comportament real de 
disseny executat i comparant-lo amb el previst adequar la previsió a la realitat 
observada. Aquesta observació del comportament real és l’auscultació de l’obra 
i les mesures preses permeten avaluar les variables significatives per al model 
de càlcul. També es pot donar el cas que els resultats d’observacions sobre 
l’element real portin a modificacions en el mateix model de càlcul, aconseguint 
sempre una major correspondència entre previsions i comportament real. 
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1.1.1.3 Conclusió 

La instrumentació d’obres civils permet reduir la incertesa existent en el seu 
comportament i per tant augmentar la seguretat de la mateixa. En funció del 
perill que comporta una fallada i de la incertesa existent en el comportament 
s’avalua la necessitat d’un determinat nivell d’auscultació.  

1.1.2 Foment de la investigació a través de l’auscultació 

La investigació en el camp de l’enginyeria civil presenta, com en altres ciències 
i tècniques, dues vessants diferenciades i complementaries, la teòrica i la 
empírica. La investigació teòrica requereix de la falsació empírica de les seves 
conjectures i alhora es basa en ella per a elaborar noves teories. Per la seva 
banda la investigació empírica requereix d’un marc teòric per portar-la a cap, un 
marc de previsió de resultats que dirigeixi la presa de resultats. 

Aquesta part empírica presenta alhora dos camps de treball ben diferenciats, 
per un costat tenim la enginyeria de materials, on els assaigs es realitzen sobre 
una mostra representativa del material a analitzar i per l’altre les estructures, en 
el sentit més ampli de la paraula, o sigui la disposició d’aquests materials en 
l’espai. 

Els assaigs sobre materials s’acostumen a realitzar sobre mostres bastant 
petites, i tot i requerir de potents aparells i algunes grans infraestructures és 
factible, en general, realitzar-los en un laboratori. 

Pel que fa a les estructures, s’acostumen a fer repliques a escala de l’element a 
assajar, per tal de poder realitzar els assaigs corresponents en un laboratori. 
Aquestes repliques no són iguals que l’estructura que vol provar empíricament i 
l’assaig perd representativitat del que es vol estudiar. En alguns casos és 
completament impossible reproduir a escala el fenomen a estudiar i en altres és 
fins i tot impossible reproduir-lo a tamany real o traslladar-lo del seu entorn 
natural per al assaig. Aquest últim és el cas del terreny. Per el simple fet 
d’extreure mostres ja es veuen afectades les propietats d eles mateixes, i si 
aquestes es poguessin mantenir intactes es veuria afectat l’estat de tensions 
present en el terreny. D’altra banda no resulta factible reproduir o traslladar una 
estructura geològica completa. 

En tots aquests casos d’estudi empíric, tan si el fenomen a estudiar és 
modelitzable i escalable com si no, resulta imprescindible sotmetre els models 
de càlcul a la falsació en casos reals. Per tal de portar a terme aquesta 
investigació la presa de dades dels estudis és realitza per mitjà de la 
instrumentació. És, per tant, totalment imprescindible la instrumentació d’obres 
reals per tal d’aconseguir un avanç científic i tecnològic en el camp de 
l’enginyeria civil. Així doncs, el progrés en el camp de l’enginyeria civil hauria 
de ser sempre un finalitat a perseguir per la instrumentació d’obres, o fins i tot 
motiu suficient per a la implantació de sistemes d’auscultació. 
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1.1.3 Cercle virtuós de l’auscultació 

El desenvolupament de l’auscultació dona lloc a un cercle virtuós (Fig.1) en el 
qual tots els elements que en formen part aconsegueixen una evolució positiva. 

L’auscultació d’obres dona la informació experimental necessària per al 
desenvolupament del coneixement de l’enginyeria. Aquest porta alhora a un 
desenvolupament tecnològic de l’enginyeria. Les millors tecnologies permeten 
realitzar dissenys més ajustats a les necessitats reals i per tant significaran 
estalvis econòmics. Els dissenys més ajustats requeriran d’una millor 
auscultació per comprovar el seu comportament a llarg termini i els estalvis 
econòmics en la construcció proporcionaran els fons necessaris per a 
l’auscultació. 

Si es miren els aspectes negativament també serà vàlid el cercle viciós 
resultant. Si no es realitzen auscultacions no s’obtindrà informació experimental 
i per tant no es millorarà el coneixement d’enginyeria, no es podran ajustar els 
dissenys a la realitat perquè no la coneixerem i no podran haver-hi estalvis 
econòmics sense perjudicar la seguretat i per tant ni caldrà ni es podrà millorar 
l’auscultació. 
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Fig. 1 Cercle virtuós de l’auscultació. 

El recórrer repetidament el cicle virtuós portarà inequívocament a una millora 
de tot els elements que l’integren. En cas contrari, negar l’auscultació, pot 
portar a un estancament de part de l’enginyeria civil i a sobrecostos 
innecessaris. Per tant invertir en auscultació és altament recomanable.  

Complementàriament al cercle anterior es dona també un altre cercle virtuós 
més reduït, que afecta únicament a factors interns de la pròpia auscultació 
(Fig.2). 
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Fig. 2 Cercle virtuós intrínsec de l’auscultació. 

És un cicle econòmic que és vàlid en molts casos incloent el de l’auscultació 
d’obres. En estar la auscultació basada en l’ús de sistemes d’instrumentació el 
cost d’aquests és un factor determinant en el cost de la auscultació. 

És de preveure que la fabricació d’instruments de mesura es vegi afectada per 
les regles normals de l’economia de mercat i per tant un augment del mercat 
indueixi una millora tecnològica alhora que aquesta provoqui una disminució de 
preus per l’abaratiment de costos que representi. Les economies d’escala 
també poden provar una disminució dels costos. I la unió d’aquestes 
disminucions de costos i el augment de la competència hauria de dur a una 
baixada de preus. 

La baixada de preus dels sistemes d’instrumentació afectarà directament el 
cost de les auscultacions. Un menor cost de les auscultacions pot quedar-se en 
un estalvi econòmic o es pot conduir cap a una millora de les mateixes 
reiniciant el cicle. Vistes les conseqüències altament positives de la millora de 
l’auscultació sembla aquesta la millor opció realitzant la recollida de beneficis 
en els estalvis en obra. 

1.1.4 Control d’execució 

Tot i mantenir les mateixes finalitats bàsiques de seguretat i investigació al llarg 
de tota la vida de l’obra, les finalitats concretes de l’auscultació varien segons si 
es tracta de la construcció de l’obra o la seva explotació. Aquí es detallen les 
finalitats concretes que motiven l’auscultació de l’excavació d’un túnel durant la 
seva execució. 
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En el moment de projectar una obra subterrània, especialment un túnel, existeix 
una gran incertesa respecte dels terrenys que es travessaran i el seu 
comportament. Molts dels paràmetres basics per al disseny són desconeguts 
en el moment de realitzar el projecte, per tant cal comprovar que el 
comportament de la solució que s’està executant s’adiu amb les hipòtesis 
realitzades en el moment de projectar. En cas que el comportament no sigui 
l’esperat caldrà actuar en conseqüència i adaptar tan els mètodes d’excavació 
com els sosteniments dissenyats a la realitat observada. 

El risc d’esfondrament és, doncs, màxim durant l’execució de l’obra i abans que 
les deformacions s’estabilitzin. Per aquest motiu és imprescindible mantenir un 
control del túnel, de la seva evolució, i així poder actuar en cas de preveure 
fenòmens d’inestabilitat i evitar accidents tràgics. 

Les deformacions que es produeixen en el materials del massís travessat tenen 
lloc en els primers instants després de l’obertura del túnel. Per tal de conèixer 
el comportament del massís és indispensable realitzar mesures en aquest 
moment, en concret just després de l’excavació de cada passada. 

En general les excavacions subterrànies s’estabilitzen al cal d’un cert temps de 
la seva execució. En cas contrari és probable el col·lapse. És per això que la 
instrumentació del les excavacions acostuma a mantenir-se poc temps després 
de l’obertura de l’excavació, fins a l’estabilització de les deformacions i no es 
solen trobar instrumentacions pensades per a la totalitat de la vida útil de l’obra.  

1.1.5 Control d’explotació 

Una vegada en explotació ja s’han assolit els objectius d’estabilitat de la 
construcció, o bé l’obra no hauria pogut entrar mai en servei. Per tant les 
finalitats de l’auscultació en fase d’explotació difereixen de les que té en fase 
de construcció. 

La primera finalitat de realitzar una auscultació durant l’explotació és comprovar 
que realment s’han complert els objectius d’estabilització de la construcció i que 
per tant cap factor imprevist està afectant l’estabilitat de l’obra. Aquest tipus 
d’auscultació es realitza de la mateixa manera que l’auscultació d’obra 
disminuint les freqüències de lectura, per exemple realitzant mesures de 
convergències cada 6 mesos o 1 any. 

Una altra finalitat de l’auscultació en explotació és comprovar el manteniment 
de l’obra per tal d’adequar-lo a la realitat i així garantir el seu nivell de servei 
fins al final de la vida útil. Per exemple, si es detecten esquerdes en el 
revestiment caldrà avaluar l’afectació que aquestes tenen en l’estructura 
resistent, en cas d’aparèixer degoters d’infiltracions en la possible aparició de 
degoters, examinar la seva causa i prendre les reparacions de manteniment 
necessàries. 

El control de fenòmens evolutius en el massís fa molt aconsellable el disseny 
d’una auscultació en explotació. Aquests fenòmens poden ser deformacions 
plàstiques del massís, que tot i estar previstes en projecte cal controlar i 
estudiar doncs l’experiència en aquests casos és molt limitada i cada cas és 
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diferent. També pot donar-se el cas d’haver-hi en les proximitats del túnel 
litologies inestables que es vegin alterades d’alguna manera per la presencia 
d’aquest, per la qual cosa resultarà molt aconsellable el manteniment d’algun 
tipus d’auscultació del fenomen i de la reacció del túnel a aquest. 

Un altre motiu que justifica la instal·lació d’auscultació en fase d’explotació és el 
control del comportament de l’estructura en cas de situacions extraordinàries 
que suposin sol·licitacions superiors a les previstes en projecte o causes 
accidentals com poden ser terratrèmols, explosions, incendis,... També és 
necessària per al control de danys posterior al esdeveniment excepcional. 

La investigació associada al comportament de túnel justifica en si mateixa el 
manteniment de sistemes d’auscultació a llarg termini. 

Al final de la vida útil de l’obra l’auscultació s’utilitza per a estudiar possibles 
reforços i millores per tal de mantenir les seves capacitats de servei i així 
allargar-ne la vida útil. 

També pot ser necessària l’auscultació al final de la vida útil en cas de voler 
donar altres usos a l’obra no previstos en el moment de la seva construcció per 
preveure l’impacte que aquests tindrien en la mateixa. 

En cas d’haver-se determinat d’acord amb l’auscultació realitzada la necessitat 
de reparacions per algun dels motius abans esmentats, caldrà també realitzar 
una auscultació posterior per tal de comprovar la idoneïtat de les operacions 
realitzades. 

1.2 Organització d’una auscultació 

Una auscultació s’organitza en tres fases: El anàlisi del problema, el disseny de 
la instrumentació i la realització. 

En el anàlisi del problema cal en primer lloc definir el propòsit de l’auscultació, 
la seva finalitat concreta. A continuació cal estudiar el cas. A partir del model de 
càlcul cal estimar el valor de les diferents variables i a partir d’aquesta 
estimació definir els nivells de perillositat. 

Una vegada analitzat el problema s’ha de dissenyar la instrumentació 
necessària per dur a terme l’auscultació. Aquí s’han de definir les variables a 
mesura i tots els aspectes relacionats. Els instruments utilitzats i el seu control 
també han de quedar definits així com la freqüència de presa de dades. 

Finalment s’ha de portar tot a la pràctica. S’ha de realitzar les instal·lacions 
previstes i prendre les mesures. A partir d’aquest resultats s’estableixen dos 
nivells d’anàlisi. Un de primari, basat en el sentit comú i utilitzat per al control de 
riscos i un de secundari per a l’anàlisi detallada. 

Tot això es pot veure representat esquemàticament en la figura 3. 



 19

     

Fig. 3 Organigrama esquemàtic d’actuacions en una auscultació. (CEDEX) 

1.3 Aspectes a tenir en compte 

Esquemàticament podem definir un sistema d’instrumentació al voltant de tres 
eixos: 

• Objecte de l’auscultació 

• Aparell de mesura 

• Procés de mesura 

1.3.1 Objecte de l’auscultació 

L’auscultació es realitza per tal d’obtenir informació de quelcom que es vol 
conèixer. Es poden voler conèixer les característiques d’un element o d’un 
conjunt en unes determinades condicions. També pot ser objecte de 
l’auscultació la variació d’aquestes característiques al llarg del temps o a causa 
d’unes accions. 

Al voltant d’aquest eix giren una sèrie d’aspectes d’una auscultació directament 
relacionats amb el objecte de la mateixa, amb el que es vol conèixer. 
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1.3.1.1 Variables que es desitja conèixer i amidar 

El model utilitzat per al disseny i càlculs del projecte es basa en diverses 
hipòtesis que cal comprovar que es compleixin en la realitat. Algunes 
d’aquestes hipòtesis són bàsiques per a l’elecció d’un model de càlcul 
determinat, no s’utilitzen els mateixos models per un túnel en roca que per un 
en sorra. Altres hipòtesis no impliquen canvis en el model de càlcul però si en 
variables que afecten més o menys dràsticament al seu resultat, com per 
exemple la resistència i mòdul elàstic de la roca. El valor real d’aquestes 
variables és el que pretén determinar el sistema d’instrumentació utilitzat.  

Cal, doncs, definir, en base al model de càlcul les variables que resulten clau 
per a la validesa dels resultats dels càlculs i definir la instrumentació per a la 
determinació del valor real d’aquestes variables. 

1.3.1.2 Definició de les mesures a realitzar 

En general no és possible realitzar una mesura directa de les variables que es 
desitja conèixer. Per tant cal definir unes altres mesures a realitzar que estiguin 
directament relacionades amb la variable que volem conèixer. Cal que 
aquestes mesures es vegin molt afectades per variacions en la variable a 
mesurar i alhora siguin insensibles a altres canvis.  

A aconseguir aquesta sensibilitat exclusiva tampoc és possible en molts casos. 
En aquestes circumstancies el problema es resol prenent altres mesures 
complementaries per tal de mesurar el efecte d’altres variables sobre la mesura 
principal i així poder deduir a posteriori el valor de la variable a estudiar. 

Algunes mesures es poden veure afectades per factors impredictibles, 
desconeguts, o accidentals. Per tal d’evitar que aquests provoquin un error en 
la valoració de la variable que es vol amidar cal recórrer a la redundància. El 
grau de redundància serà major en funció de la importància de la variable a 
mesurar dins el model de càlcul utilitzat. Cal poder realitzar determinacions de 
les variables per mitjà de mesures diverses que no puguin veure’s afectades 
per interferències de la mateixa naturalesa. Un exemple de redundància fora la 
determinació del nivell d’aigua en un pou per mitja d’un piezòmetre que mesuri 
la pressió i d’un sistema d’ultrasons que mesuri la distancia de la superfície 
lliure a ell. 

Cal per tant definir a priori de manera completa el conjunt de mesures a 
realitzar per a la determinació amb seguretat de les variables desitjades així 
com la relació entre unes i altres. També es poden definir mesures addicionals 
a ser utilitzades en cas de imprevistos que impossibilitin la determinació de les 
principals. 

1.3.1.3 Temps de resposta 

Cal definir el temps que passa entre que es produeix el estímul i el sensor 
facilita el resultat. En processos estàtics o quasiestàtics el temps de resposta 
no és un factor clau. Cal evitar, sensors amb temps de resposta excessivament 
llargs en mesures on els seu valor sigui clau, per motius de seguretat. 
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En les mesures dinàmiques és important tenir en compte que les variables 
mesurades depenen del temps i que un temps de resposta excessivament llarg 
podria implicar perdre informació, resultant totalment inútil la mesura. Són 
d’aquest estil tots els fenòmens de naturalesa ondulatòria. Un cas de variació 
especialment ràpida és la mesura de deformacions en estructures sotmeses a 
vibracions. 

En les mesures dinàmiques cal tenir present el soroll. El soroll és una desviació 
aleatòria del senyal que varia amb el temps. No afecta directament al temps de 
resposta d’un sensor però si al resultat final que se’n obté. El soroll pot ser 
reduït pel processament de senyal, mitjançant un filtrat, però això normalment 
afecta el comportament dinàmic del sensor, i per tant perdem el que es 
buscava amb un temps de resposta menor. 

1.3.1.4 Rang de mesura de les variables 

A partir del model de càlcul utilitzat cal definir quins seran els valors màxim i 
mínim previstos per cadascuna de les mesures a realitzar. Per exemple per a 
un sensor de mesura de tensions embegut en formigó en massa s’hauria de 
preveure un rang de mesura entre 0 i la resistència última prevista per el 
formigó. 

1.3.1.5 Toleràncies i precisions admissibles 

Es necessari definir les toleràncies i precisions en funció de la importància que 
una variació de la mesura realitzada té en el comportament del model realitzat 
prèviament.  

Moltes vegades la precisió estarà en funció del rang de mesura ja que és de 
preveure que el valor de la mesura recorri tot el rang previst i per tant la 
precisió serà la necessària per apreciar aquest recorregut. Altres vegades el 
que interessa son les variacions de la mesura en un petit sector del rang i per 
tant la precisió no estarà compensada amb el rang. Un exemple d’aquest últim 
cas és la mesura de convergències en que el rang de mesura pot ser de 0 a 
20m i l’interval de mesures significatives estar comprès en 10mm. 

Per tant, com a regla general és aconsellable que la precisió permeti veure 
clarament les variacions significatives en la propietat mesurada. Per tant cal 
que la resolució sigui com a mínim de la meitat del menor canvi significatiu. 

1.3.2 Instruments de mesura 

1.3.2.1 Recomanacions generals 

Moltes vegades el millor sistema d’instrumentació no és el més sofisticat sinó el 
més simple. Tot i que no sempre és així, en general el preu d’un instrument és 
proporcional la seva complexitat. L’excepció són instruments de principis molt 
simples fabricats amb tecnologies o materials molt avançats que poden resultar 
costosos. per tant amb el mateix pressupost es poden aconseguir més mesures 
i un millor coneixement del fenomen observat utilitzant instruments més 
simples.  
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La robustesa del sistema acostuma a anar lligada a la simplicitat del mateix. En 
general els instruments més simples són els que menys avaries presenten, ja 
que per la seva pròpia simplicitat són menys els components susceptibles 
d’avaria.  

La facilitat d’operació és un altre avantatge dels aparells més simples. En 
general un aparell més simple serà mes simple d’utilitzar i requerirà de 
persones amb menys formació per aconseguir el seu òptim funcionament i 
manteniment. Això comportarà un estalvi en ma d’obra altament qualificada. La 
facilitat d’ús disminueix el nombre d’errors operatius comesos i es poden 
detectar més fàcilment possibles errors de funcionament que amb un altre 
aparell més complex. Un exemple d’instrumentació extremadament simple és la 
tradicional confecció de testimonis col·locant una massa de guix a l‘esquerda 
de la que es pretén controlar. 

Tenir clar quines són les mesures realment necessàries, la precisió requerida i 
l’espaiament entre mesures evitarà augmentar el cost de la instrumentació per 
tal de realitzar mesures innecessàries o amb una precisió excessiva. En aquest 
sentit no sempre resultarà a compte disposar d’un sistema d’auscultació que 
inclogui la recopilació i enviament de dades si cal realitzar visites periòdiques 
per comprovar visualment l’estat de la zona d’estudi i en aquestes és possible 
enregistrar les dades recopilades. 

La disposició de punt de venda de material especialitzat en les proximitats de 
l’obra pot permetre realitzar un programa de mínims a augmentar en cas 
necessari. Tot i que no és recomanable operar d’aquesta manera, la política 
d’estalvi de costos a que esta sotmesa qualsevol empresa pot forçar aquesta 
situació. Cal en aquest cas tenir preparat el pla extraordinari d’instrumentació i 
comprovar la disponibilitat dels instruments escollits així com la seva instal·lació 
per tal de poder reaccionar ràpidament davant les possibles eventualitats. 

1.3.2.2 Principi de funcionament del instrument de mesura 

Per tal d’aconseguir la fiabilitat dels equips cal que el fenomen físic en que es 
basa el instrument de mesura no es vegi afectat per altres condicions 
ambientals presents en el lloc d’utilització. Aquestes condicions poden variar 
molt d’una obra a una altre i cal que els equips s’adeqüin al cas particular en 
que es troben. Per exemple, un sistema de mesura de tensions que es vegi 
afectat per canvis de temperatura pot ser en general acceptable per obres de 
túnels on l’aïllament i la inèrcia tèrmica de la roca mantenen unes condicions de 
temperatura molt estables però pot donar-se el cas d’un túnel on l’excavació 
intercepti una zona amb activitat geotèrmica i aquesta invalidi totalment les 
mesures. 

Errors de mesura deguts a interferències poden resultat en la inutilitat del 
aparell però el cas més greu és desconèixer que hi ha un error de mesura i per 
tant prendre decisions que poden afectar directament a la seguretat sobre 
supòsits falsos. Per tant resulta imprescindible conèixer el principi de 
funcionament en que es basen els parells de mesura utilitzat per tal de 
preveure possibles afectacions en els mateixos. 
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De tota manera és en general recomanable l’ús de sistemes d’instrumentació 
basats en fenòmens físics que sofreixin la mínima afectació per efectes 
diferents al que es vol mesurar. 

En el cas de buscar redundàncies resulta apropiat preveure equips basats en 
diferents fenòmens físics per tal de poder detectar fallades pròpies de la 
naturalesa del equip. 

1.3.2.3 La robustesa dels aparells de mesura 

La robustesa necessària dependrà de les condicions ambientals a que es 
preveu que es sotmeti l’aparell i dels temps de servei esperat fins a la seva 
substitució o donada de baixa. 

També es fixarà el nivell de robustesa necessària en funció de la importància 
de la mesura realitzada per dit aparell per el conjunt de la obra. Aquesta podrà 
ser menor donada la redundància existent tant en nombre d’aparells com en 
instruments diferents per a la determinació de la mateixa variable. 

La freqüència de determinació de la mesura necessària també afectarà al nivell 
de robustesa exigit, ja que una presa de mesures molt dilatada permetria la 
seva substitució en cas de fallada sense perdre mesures imprescindibles. 

Es requerirà una major robustesa per als aparells d’impossible substitució o 
difícil accés per tal d’assegurar el seu funcionament en condicions més 
adverses a les previstes en casos excepcionals. 

La robustesa del aparell vindrà determinada per la naturalesa del principi físic 
en que es basi la seva construcció, la qualitat de fabricació, i per els elements 
de protecció addicional que incorpori.  

La simplicitat acostuma a ser un element clau per tal d’evitar les avaries en els 
aparells. Generalment la majoria d’avaries acostumen a provenir de peces 
mòbils que són les que estan més sotmeses al desgast. Aquests mecanismes 
han de presentar unes un  baix fregament i poca massa per tal d’aconseguir 
una menor afectació al fenomen observat i una menor inèrcia de resposta. 
Aquestes dues qualitats que preferides per als aparells de mesura acostumen a 
penalitzar la durabilitat mecànica. Per tant són preferibles els sistemes que 
minimitzin o evitin les peces mòbils. 

A l’hora de valorar la robustesa d’un aparell cal prestar especial atenció a la 
deriva a llarg termini que indica un deteriorament de les capacitats del sensor al 
llarg del temps. Aquest factor pot ser poc important en altres aplicacions 
industrials on es poden realitzar comprovacions i tarats, però en el cas de 
l’enginyeria civil moltes vegades no es possible recalibrar el sensor. D’altra 
banda una de les característiques pròpies de la enginyeria civil és la vida útil 
del objecte instrumentat que pot arribar a 100 anys i per tant l’eficàcia d’un 
sensor es veuria molt afectada per una deriva a llarg termini, arribant a 
inutilitzar-lo. 
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En cas que la propietat mesurada presenti variacions cícliques la histèresi 
també influirà en el comportament a llarg termini. Quan la propietat mesurada 
presenta un comportament cíclic i la resposta del sensor no és simètrica 
respecte els dos sentits de variació té lloc a una descompensació en un dels 
sentits de variació de la mesura. 

1.3.2.4 Rang de mesura 

S’ha d’adequar al rang de valors previst per a les mesures a prendre deixant un 
marge de seguretat. Aquest marge de seguretat haurà de ser especialment 
important en aparells d’impossible substitució o difícil accés per tal de permetre 
la presa de dades en situacions excepcionals. 

Pot ser recomanable certa uniformització de sensors per tal de facilitar la seva 
intercanviabilitat en cas d’incidències però una uniformització total implicaria en 
general un sobrecost innecessari. 

1.3.2.5 Sensibilitat de l'instrument 

És el mínim canvi en la propietat mesurada que el sensor és capaç d’apreciar. 
Un sensor té un error major a la seva sensibilitat, així un sensor de temperatura 
pot tenir un error d’un grau i una sensibilitat de una centèsima de grau. En 
alguns casos no es tant important conèixer el valor absolut de la mesura com 
les variacions que s’esdevenen. Per exemple en una mesura de convergències 
el valor absolut de la longitud mesurada no té cap mena d’importància mentre 
que les variacions en aquest ens donen informació cabdal sobre les 
deformacions del massís rocós. 

1.3.2.6 Calibratge i comprovació dels instruments de mesura. 

Els instruments de mesura s’han de mantenir en bon estat de conservació i 
correctament calibrats d’acord amb els patrons de referència per tal que les 
mesures obtingudes siguin fiables. 

Cal tenir en compte que molts dels sensors utilitzats en enginyeria civil no són 
accessibles després de l’execució de l’obra i per tant no podran ser recalibrats 
ni comprovats. Per això és molt important assegurar una bona instal·lació i 
comprovar a fons els aparells abans de donar la instal·lació per finalitzada. 

1.3.3 Procés de mesura 

1.3.3.1 Disseny d’un procediment d’anàlisi 

En general el professional responsable dels càlculs no estarà present a peu 
d’obra, probablement ja estarà treballant en un altre projecte i per tant no serà 
possible recórrer a ell de manera immediata en el moment de dubte. La 
necessitat de torns i vacances del personal encarregat del control fa molt 
probable que en el moment de produir-se una emergència el professional amb 
el màxim nivell de coneixements i poder de decisió no sigui el que es trobi amb 
la tasca d’interpretar les mesures. Per tant cal que la persona present disposi 
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d’un procediment d’anàlisi capaç d’interpretar les dades proporcionades per les 
mesures.   

És recomanable que el procediment d’anàlisi de resultats estigui definit des del 
projecte del sistema d’auscultació. La interpretació dels resultats ha de ser molt 
clara, sense lloc a dubtes, ja que el dubte implica temps per resoldre’l i en molts 
casos la capacitat d’actuació immediata és vital. En aquests moments 
d’indecisió la pressió per les conseqüències d’una decisió no encertada pot ser 
molt important i afectar a la capacitat del professional encarregat. Per tant 
podríem dir que un sistema clar d’interpretació de dades i presa de decisions 
permet alleujar aquesta responsabilitat i per tant la pressió i evitar errors per 
aquest motiu. S’acostumen a definir protocols d’actuació es en la majoria 
d’activitats en que la pressió i el nerviosisme pot provocar errors d’actuació com 
poden ser serveis d’emergències, metges o controladors aeris. 

En general aquest sistemes d’anàlisi immediata de mesures es concreten en la 
definició d’uns nivells d’alarma per cadascuna d eles mesures observades. 
Assolir un d’aquests nivells d’alarma implica que el resultat està fora de les 
previsions per extrem de la inseguretat. No vol dir que necessàriament hagi de 
produir-se un col·lapse sinó que s’ha donat alguna de les condicions que 
podrien anunciar-lo. 

Cal definir també un protocol d’actuació a seguir en cas de donar-se un nivell 
d’alarma. Ha d’assegurar l’autoritat de la persona encarregada de donar 
l’alarma i les responsabilitats de tots els que hi intervinguin. És important que 
totes les persones relacionades amb l’obra coneguin el procediment a seguir i 
les mesures a prendre en cas donar-se l’alarma. Resulta recomanable realitzar 
assaigs per tal de comprovar el funcionament del sistema, detectar mancances 
i millorar-lo. 

Una vegada resolt el problema immediat hi haurà temps per realitzar exàmens 
minuciosos de les dades obtingudes, realització de mesures addicionals, 
consultes a experts i formulació d’hipòtesis i possibles solucions.  

1.3.3.2 Freqüència de les lectures 

La mateixa naturalesa del fenomen a estudiar defineix una velocitat de variació 
de les mesures que es volen prendre. A aquest efecte cal definir un espaiament 
de les mesures d’acord amb la velocitat amb que es preveu que es succeeixin 
els canvis en les mesures. No és raonable mesurar les convergències d’un 
túnel cada 5 segons ni tampoc la deformació per vibracions d’una biga de 
formigó en el mateix interval, però per raons oposades. 

Aquesta freqüència marcarà juntament amb la sensibilitat del instrument la 
precisió de la informació obtinguda de les variacions de les mesures. Per tant 
cal que estigui en consonància amb la sensibilitat exigida a l’aparell. En general 
seria erroni prendre mesures amb un espaiament tant petit que la variació de la 
propietat mesurada fos menor que la sensibilitat del aparell. La excepció seria 
que lectura tingués per objectiu la comprovació de la invariabilitat de la mesura. 
Tampoc fora en general apropiat exigir una sensibilitat molt major a les 
variacions previstes de la mesura en el espaiament entre dues lectures 
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consecutives doncs el sobrecost en el aparell no es traduiria en una informació 
millor. 

Aquesta velocitat pot ser modificada en vista dels resultats obtinguts per tal 
d’ajustar-la a la velocitat real de variació de les mesures o bé per tal de millorar 
la precisió de les dades obtingudes. 

Cal definir aquesta freqüència clarament doncs la interferència d’altres 
processos, en especial durant la construcció de túnels, podria fer decantar cap 
a un espaiament entre lectures major que el realment necessari per a la 
correcta auscultació del mateix. 

1.3.3.3 Temps disponible per al procés i tractaments de dades 

Determinades mesures requereixen d’una resposta pràcticament instantània 
per les conseqüències que impliquen per la seguretat. Aquest seria, per 
exemple, el cas d’un element de formigó que ha assolit la seva resistència 
última i per el que, per tant, es preveu la seva fallada d’una manera imminent. 

Cal, doncs, definir clarament en el projecte d’auscultació quin serà el temps 
disponible per al procés de les dades i entrega de resultats per cadascuna de 
les mesures a realitzar. Aquest punt cal que es vegi reflectit també en els 
contractes que es realitzin amb les diferents empreses encarregades de 
l’execució per tal que sigui exigible per part dels responsables de la presa de 
decisions. 

En aquest sentit resultarà indispensable, en determinades mesures, l’ús de 
sistemes de processament i tractament informàtic integrats en el conjunt del 
sistema d’instrumentació per tal d’aconseguir el processament instantani de les 
mesures. 

1.3.3.4 Procediment d’interpretació de les mesures 

La interpretació de les mesures obtingudes constarà de diverses fases que 
poden ésser desenvolupades per diferents professionals amb diferent grau 
d’especialització. 

• Execució del procediment d’anàlisi previ i avaluació rapida dels 
resultats obtinguts segons el mateix procediment.  

Cal ser capaç de treure conclusions rapides de les dades obtingudes, 
sense necessitat de recórrer a processos llargs de càlcul. Per a aquesta 
avaluació rapida cal que s’estableixin en projecte els nivells d’alerta. A 
partir del coneixement d’aquests nivells cal que el mateix tècnic 
encarregat de les lectures tècnic sigui capaç de determinar si s’ha donat 
una lectura que impliqui un nivell d’alarma. En aquest cas haurà de 
comunicar-ho immediatament a la persona responsable. 

• Presa de decisions immediates d’acord amb el protocol d’actuació 
definit. 
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En cas que d’acord amb les resultats obtinguts es doni un nivell d’alarma 
la persona responsable de la seguretat en el túnel haurà de respondre 
ràpidament segons el protocol d’actuació definit. 

És molt important tenir present la possibilitat d’una fallada del sistema 
d’auscultació i, per tant, cal tenir una visió de conjunt i altres mesures de 
redundància en els paràmetres clau per a la seguretat. 

La correcta presa de decisions serà clau per la seguretat del personal 
present i per tant ha ser encarregada a una persona amb els suficients 
coneixements i autoritat per portar-la a terme. 

Cal, com s’ha comentat anteriorment que un sistema d’avaluació i un 
protocol d’actuació clarament definits recolzin aquesta presa de 
decisions per evitar els efectes negatius de la pressió inherent. 

• Anàlisi de les dades obtingudes amb els diferents mesuraments 
dels diferents equips i realització dels informes corresponents. 
En aquest moment, una vegada resolt el tema de la seguretat imminent 
és possible realitzar anàlisis detallades de comportaments observats 
mitjançant una visió de conjunt de tot el sistema d’auscultació, incloent 
les visites d’obra. En aquest punt és possible realitzar càlculs adaptant 
les hipòtesis al comportament observat. 
A partir d’aquest anàlisi s’haurien de realitzar prediccions sobre el 
comportament futur per tal d’anticipar-se als possibles problemes que 
poguessin donar-se. 

El anàlisi detingut de les dades obtingudes ha d’ésser realitzat per 
experts ja que els resultats obtinguts poden implicar conclusions no 
previstes en el programa d’instrumentació. És fonamental que el 
personal encarregat d’aquest anàlisi tingui una amplia base de 
coneixements i una experiència professional contrastada per a sostenir 
les seves conclusions ja que aquestes poden tenir importants 
implicacions en seguretat o pressupost 

• Modificacions, si escau, del sistema d’execució o de la definició de 
la pròpia estructura. 

La conseqüència de tot el procediment d’anàlisi és l’aplicació dels 
resultats obtinguts a l’execució de l’obra i per tant l’adaptació d’aquesta 
al comportament real observat. 

A partir d’aquí caldrà que noves dades corroborin la idoneïtat de les 
modificacions adoptades. 

1.4 Programa d’actuació 

A la vista del que s’ha exposat, es posa de manifest la necessitat d’elaborar 
uns programes d’actuació perquè la mesura es realitzi en les condicions 
adequades i amb els instruments precisos, la qual cosa porta implícit 
l’establiment els següents passos: 



 28

1.4.1 El projecte d’auscultació 

Els sistema d’auscultació a utilitzar no es pot descriure d’una manera genèrica, 
sinó que és necessari adaptar-lo a cada cas concret. 

Actualment s’imposa el sistema de treball basat en considerar la mesura de 
variables i la seva interpretació com un tot indissoluble. Malgrat que les fases 
de la realització puguin ser desdoblades per tal que les dugui a terme el 
personal més adequat el plantejament ha de ser unitari. Així doncs el projecte 
d’instrumentació o auscultació inclou la totalitat de la informació necessària per 
a dur a terme la instrumentació. 

El projecte hauria de preveure la intervenció de professionals d’àmbits molt 
diferents per a la fabricació dels instruments, la col·locació, la realització de les 
mesures i la interpretació de les mateixes. És important que s’estableixin ja 
aquí les relacions contractuals previstes entre els diferents agents implicats per 
tal d’evitar que problemes de desacords entre els implicats resultin en el fracàs 
del sistema. 

Existeixen altres factors, a més de les mesures a realitzar, a tenir en compte: 
disponibilitat d’accés, presencia en obra de mitjans auxiliars, personal 
disponible, coordinació amb altres activitats, actuacions posteriors,... Tots els 
elements que previsiblement puguin influir en el procés d’instrumentació han 
d’ésser tinguts en compte a l’hora de projectar-lo. 

En els casos en que la instrumentació vagi associada a un projecte constructiu, 
ja sigui una obra nova, o de rehabilitació, és recomanable que el projecte 
d’instrumentació formi part del projecte constructiu, aconseguint una 
coordinació entre totes les activitats compromeses. 

1.4.2 El pla d’instal·lació 

Component indispensable del projecte d’instrumentació. Es tracta bàsicament 
d’un projecte executiu d’instal·lacions. Inclou la obra civil necessària per a la 
col·locació dels instrument, la col·locació dels instruments, instal·lació dels 
sistemes de transmissió de dades, centres de processament, col·locació de 
proteccions en cas necessari i desmuntatge del sistema un cop hagi finalitzat la 
seva missió. Defineix la situació de la totalitat de sistemes a utilitzar i el 
programa d’instal·lació. 

El pla d’instal·lació ha d’incloure plànols que defineixen clarament la situació 
dels diversos instruments i les característiques pròpies del seu sistema 
d’instal·lació. Aquests han de concordar amb el plànols de l’obra evitant 
contradiccions que puguin donar lloc a errors de col·locació o problemes 
d’incompatibilitat amb altres elements propis de l’obra. 

El pla d’instal·lació ha d’incloure també el programa d’execució dels treballs en 
ell detallats. En cas de coincidir amb l’execució de l’obra civil a auscultar cal 
que existeixi coordinació entre ambdós programes de manera que no es 
superposin activitats incompatibles o que activitats posteriors a la col·locació 
del instrumental puguin danyar-lo. 
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Tot el pla ha de ser clar i concís i fàcilment interpretable per el personal 
encarregat de la seva instal·lació.  

1.4.3 Les instruccions per a l’operació dels instruments 

En general els instruments de mesura son operats per personal especialitzat 
amb una bona formació i experiència en la seva manipulació. Cal també poder 
comprovar que les operacions s’estan duent a terme de la manera adequada. 
Aquestes comprovacions moltes vegades les han de dur a terme persones que 
no han estat especialment formades en la operació d’un o altre instrument. 

És per tant recomanable que el projecte d’auscultació inclogui la informació 
necessària per a la operació dels instruments previstos, quedant així a 
disposició de tots els implicats la totalitat de la informació al respecte. 

1.5 Variables mesurables i equipament utilitzat 

Com s’ha esmentat anteriorment l’auscultació d’un túnel no pot plantejar-se 
d’una manera genèrica. No són valides afirmacions de l’estil de “en un túnel cal 
utilitzar aquests instruments” sinó que cal adaptar-les a les característiques 
pròpies de cada túnel. No obstant això és pràctic realitzar un recull dels 
sistemes d’instrumentació més utilitzats com un catàleg que serveixi de guia a 
l’hora de dissenyar una auscultació. De manera esquemàtica es veuen en la 
figura 4 que segueix: 
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Fig. 4 Mesures més usuals en excavacions subterrànies. (CEDEX) 

1.5.1 Tensions  
• Determinació de tensions "in situ" en les parets de les galeries 

La relació de tensions entre la component vertical i horitzontal de 
l’empenta al buit és un paràmetre fonamental en el disseny d’obres 
subterrànies. Aquest és molt difícilment mesurable en assaigs i no 
s’acostuma a poder conèixer fins que s’està executant l’obra. Per tant en 
molts casos serà recomanable la seva mesura. 

Per a la seva determinació acostumen a utilitzar-se aparells per a la 
mesura de forces o pressions entre la paret de la galeria i una reacció 
externa col·locada a aquest efecte. La reacció s’acostuma a aconseguir 
per mitjà d’un tornapuntes horitzontal o vertical en funció de la direcció a 
determinar. 
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És important que les mesures es prenguin tot just després de l’obertura 
de la galeria si es desitja conèixer l’estat inicial de tensions abans no es 
produeixin deformacions i una relaxació de tensions. 

• Empenta en el revestiment. Cèl·lules de pressió total 

En cas de col·locar un revestiment amb funció estructural acostuma a 
resultar adient conèixer l’empenta que el terreny realitza sobre aquest. 
Aquesta empenta dons una idea de l’eficàcia del sosteniment utilitzat. La 
variació en aquesta empenta pot preveure la acció aplicada sobre el 
revestiment i per tant anticipar una fallada estructural del mateix. 

• Reaccions en elements estructurals. Cèl·lules de càrrega i 
extensòmetres 

Es vol comprovar el comportament dels elements estructurals del túnel 
mesurant la carrega aplicada i la deformació resultant. La conjunció de 
les dues mesures dona idea del comportament elàstic o plàstic del 
material. Per aquestes mesures i la seva variació al llarg del temps 
també és possible preveure deficiències estructurals i fallada dels 
elements instrumentats. 

• Esforços en perns d’ancoratge. Cèl·lules de càrrega 

La col·locació de cèl·lules de carrega en elements d’ancoratge dona una 
idea des les tensions en que està treballant aquest element. 

En elements ancorats en tota la seva longitud els resultats poden ser 
enganyosos ja que una part pot estar transmetent esforços a la roca més 
exterior i per tant el punt de màxima tensió no trobar-se en el extrem de 
la barra. 

• Pressions intersticials. Piezòmetres 

Importants abans de realitzar l’excavació la presencia d’aigua a pressió 
pot afectar d’una manera decisiva la estabilitat de l’excavació. Aquesta 
serà especialment perjudicial en el front d’excavació per el fet de ser una 
gran superfície sense reforç. En la majoria de casos es pot alleugerir la 
pressió realitzat perforacions en les proximitats de la galeria i evacuant 
l’aigua que es presenti. 

En la fase d’explotació cal mantenir controlada la pressió en les 
proximitats de la galeria, especialment si el sosteniment no ha estat 
calculat per suportar-la doncs podria provocar esfondraments puntuals 
en cas de no funcionar correctament el elements de drenatge.  

• Determinació de mòduls de deformació. Assaigs de càrrega 

Els assaigs de càrrega es poden realitzar sobre tots els materials 
emprats en la construcció del túnel i sobre els materials del terreny 
travessat. 

En el cas dels material s’acostuma a preferir realitzar els assaigs en 
laboratori per comoditat de treball però en alguns casos això no és 
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possible, per exemple en el cas del perns d’ancoratge en que cal 
comprovar la resistència de la seva fixació al terreny mitjançant assaigs 
in situ. 

En el cas del terreny l’extracció de mostres pot implicar una modificació 
de les propietats del mateix per tant en alguns casos resulta 
recomanable contrastar els resultats dels assaigs en laboratori sobre el 
terreny. D’altra banda si es disposa del material necessari a peu d’obra 
pot resultar més ràpida una determinació in situ. Si les circumstancies 
justifiquen la necessitat de mesures ràpides i fiables pot resultar més 
recomanable fer directament determinacions in situ malgrat el 
entorpiment dels treballs que això pot comportar. 

1.5.2 Moviments  
• Control de la deformació del túnel. Cintes de convergència 

Es la mesura bàsica de les deformacions del túnel, dona una idea ràpida 
i fiable del comportament del massís i per tant de la seguretat de 
l’excavació. És el sistema d’instrumentació de túnels més antic i més 
emprat encara en l’actualitat. 

• Moviments del terreny prop de l’excavació. Extensòmetres 

La mesura d’aquests moviments permet caracteritzar el camp de 
deformacions que produeix la obertura del túnel i comprovar el l’encert 
del model de càlcul. Dona més informació que una mesura de 
convergències, mesurant la deformació a diferents punts i a diferents 
distancies del túnel. Permet comprovar el funcionament del sosteniment 
del mètode austríac coneixent l’estat deformacionals de la corona de 
roca reforçada amb perns. 

• Assentaments i de moviments horitzontals superficials. Topografia 
i cintes de convergència. 

En el cas d’existir estructures en la superfície pròxima al túnel aquestes 
mesures resulten clau per determinar l’afectació del túnel a aquestes 
estructures. 

També permeten caracteritzar el comportament del terrenys sense 
interferir directament amb les operacions que es duen a terme a la 
galeria. 

• Moviments horitzontals del terreny. Inclinòmetres 

Donen informació del camp de deformacions en les proximitats del túnel. 

Aquesta informació seria redundant, en part, amb la facilitada per 
extensòmetres en el interior de la galeria. 

Com tots el mitjans col·locats des del exterior presenta l’avantatge de no 
interferir amb les activitats de construcció. 
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1.6 Sistemes d’instrumentació 

D’acord amb el diccionari la instrumentació és la branca de l’enginyeria que 
estudia la construcció i la utilització d’instruments, o sistemes d’instruments 
(especialment instruments de mesura) per a detectar, observar, mesurar, 
analitzar, comprovar, calibrar, controlar i regular fenòmens físics i per a 
enregistrar, processar i comunicar les dades corresponents a aquests 
fenòmens. Per tant inclou  els instruments necessaris tant per la mesura en si 
mateixa com el registre i procés de la dades obtingudes. 

Instruments o sistemes d’instrumentació són aparells o sistemes d’aparells 
dissenyats i construïts amb la finalitat de mesurar una o varies magnituds 
físiques en un àmbit d’aplicació concret. Els sistemes d’instrumentació estan 
formats generalment per 3 unitats funcionalment diferenciades: 

• Sensors 

• Transmissió de dades 

• Recollida i procés de dades i presentació de resultats 

1.6.1 Sensor 

Un sensor és un aparell que mesura una quantitat física i el converteix en un 
senyal que pot ser marcat per un observador o per un instrument. Per exemple, 
un termòmetre de mercuri converteix la temperatura mesurada en expansió i 
contracció d’un líquid que es poden llegir en un tub de vidre calibrat. Un 
termoparell es converteix temperatura a un voltatge de producció que pot ser 
llegit per un voltímetre. 

En aquest sentit un sensor s’acosta a un transductor, aparell capaç de 
transformar una forma d’energia en un altre. La diferencia entre ambdós més 
que funcional és la finalitat del sensor que persegueix una mesura. La majoria 
de sensors tenen la seva base en un dispositiu transductor. Per a la precisió, 
tots els sensors necessiten ser calibrats contra nivells coneguts. 

La sensibilitat d’un sensor indica quant canvia la producció del sensor quan la 
quantitat mesurada canvia. Per exemple, si el mercuri en un termòmetre mou 1 
cm quan la temperatura canvia per 1°, la sensibilitat és 1 cm/1°. Els sensors 
que mesuren canvis molt petits han de tenir sensibilitats molt altes. Aquesta 
idea no es correspon amb la de precisió ja que la temperatura obtinguda por 
ser totalment errònia però la sensibilitat del sensor mantenir-se. 

Un bon sensor obeeix les regles següents: 

• El sensor hauria de ser sensible a la propietat mesurada. 

• El sensor hauria de ser insensible a qualsevol altra propietat. 

• El sensor no hauria d’influir la propietat mesurada. 

Cal no confondre sensors i instruments de mesura. Els instruments de mesures 
propis d’una instrumentació o auscultació contenen sempre un dispositiu 
sensor però són més que això, s’adapten a la finalitat de mesura per la que han 
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estat construïts incorporant altes sistemes i components. Així un mateix 
dispositiu sensor pot ésser utilitzat en molts diferents aparells d’instrumentació 
amb finalitats ben diferents, una galga extensomètrica és un sensor que serveix 
per mesurar deformacions, però també pot formar part d’una cèl·lula de carrega 
per a la mesura de forces. D’altra banda la majoria d’instruments de mesura de 
pressions acostumen a incorporar també un sensor de temperatura per corregir 
el efecte d’aquesta en les seves mesures i moltes vegades també integren un 
microprocessador que calcula la compensació i codifica digitalment la senyal. 

Els sensors a més de ser un component essencial dels instruments de mesura 
són àmpliament utilitzats en la indústria, tant en el disseny i comprovació de 
prototips, com a  part essencial de sistemes de control i regulació en una 
infinitat de processos productius. Es pot dir que el us de sensors per a la 
instrumentació d’obres d’enginyeria és escàs dins el mercat i per tant la 
fabricació dels instruments acostuma a adaptar-se als sensors dissenyats per 
altres aplicacions. 

Quan cal escollir un sensor per a un sistema d’auscultació utilitzat en 
enginyeria civil s’ha de tenir en compte l’error del mateix degut a la deriva a 
llarg termini. Aquest tipus d’error pot esser poc important en la majoria 
d’aplicacions però és fonamental en el cas de l’auscultació d’obres 
d’enginyeria. Les obres d’enginyeria estan generalment pensades per vides 
útils de 30, 50 o 100 anys i per tant en general cal que els sensors utilitzats 
presentin un bon comportament al llarg de tota la viada útil de l’obra. 

Els sensors basats en l’ús de la fibra òptica han experimentat un gran 
desenvolupament en els darrers anys, principalment a causa del 
desenvolupament de les tecnologies de comunicacions que utilitzen aquest 
mitjà de transmissió. Aquests no són d’us comú en la instrumentació de túnels 
però es podria arribar a dir que estan esdevenint un món apart dels sensors 
basats en transductors elèctrics. 

1.6.1.1 Sensors de temperatura 
• Termòmetres 

Mesuren l’efecte de la temperatura en la dilatació d’un líquid o metall. La 
lectura es realitza visualment. És possible fabricar termòstats a partir 
d’aquest principi que obren o tanquen un circuit elèctric a temperatures 
determinades. 

• Termoparells 

Un termoparell consisteix en dos metalls diferents units en un extrem. 
Quan la unió dels dos metalls s’escalfa o es refreda es produeix un 
voltatge que es pot correlacionar amb la temperatura. Hi ha disponibles 
termoparells amb diferents combinacions de metalls, cadascuna d’elles 
té un rang de temperatures diferent. 

Segons omega els termoparells tenen grans rangs de temperatures i 
poden arribar a temperatures de fins a 1250ºC. També son força 
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robustos, en especial a les vibracions. Però la sensibilitat és molt baixa, 
en general de l’ordre de 2ºC.  

• Termistors 

El nom ve de la característica essencial de l’aparell, una resistència 
tèrmicament sensible. Hi ha dos tipus essencials: NTC, amb un 
coeficient de temperatura negatiu, i PTC amb el coeficient de 
temperatura positiu. El de mes utilitzat per a la mesura de temperatura 
és el NTC que mostra una disminució de la resistència quan la 
temperatura augmenta 

La resistència del termistor canvia aproximadament tres ordres de 
magnitud en una variació de temperatura de 150°C. Això proporciona un 
mitjà per a mesurar molt acuradament variacions de temperatura molt 
petites. En comparació amb els altres sensors de temperatura elèctrics, 
els termistors són els aparells més sensibles disponibles. 

Uns altres avantatges de termistors inclouen una potència d’excitació 
molt baixa, robustesa, intercanviabilitat, flexibilitat en les seves 
característiques, i una varietat gran de mides. Els seus desavantatges 
essencials són una gamma de temperatura bastant limitada, i una 
resposta no lineal inherent.  

Són els sensors utilitzats per a mesurar la temperatura de la unió freda 
per compensar els termoparells automàticament, i es troben en molts 
aparells de mesura dins de circuits electrònics de compensació de la 
component deguda a fluctuacions de temperatura. 

• Piròmetres 

Un Piròmetre, o termòmetre de radiació, és un instrument que detecta la 
temperatura de superfície d’un objecte mesurant la temperatura de la 
radiació electromagnètica (infraroig o visible) que s’emet des de 
l’objecte. Els piròmetres són essencialment fotodetectors que són 
capaços d’absorbir energia, o mesurar la intensitat a una longitud d’ona 
particular o dins d’una certa gamma de longituds d’ona. La longitud d’ona 
de radiació tèrmica s’estén de 0.1 a 100 µm., des d’ultraviolat profund 
(UV) fins al mig de la regió infraroja (IR) passant per tot l’espectre visible.  

Els piròmetres no requereixen contacte amb l’objecte la temperatura del 
qual es vol mesurar, són molt estables i tenen un temps de resposta 
ràpid. En limita el seu ús el fet que son cars i que la precisió es pot veure 
afectada per l’ambient (per exemple si hi ha fum). 

• Sensors de fibra òptica 

A partir de les propietats de propagació de la llum en una fibra òptica i 
l’efecte de la temperatura en aquesta es construeixen sistemes de 
mesura distribuïda de temperatures. Aquests sistemes utilitzen feixos de 
fibra òptica com a sensors lineals de temperatura. La temperatura és 
mesurada al llarg de tot el cable no com un seguit de punts sinó com un 
perfil continu. S’aconsegueix una gran precisió en la determinació de 
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temperatures a través de llargues distancies fins a 30 Km, o més amb 
amplificadors de senyal. Normalment aquests sistemes permeten la 
determinació de la temperatura amb una resolució espacial d’un metre i 
una precisió en la mesura de +- 1ºC i una sensibilitat de 0.01ºC. 

Els principals avantatges dels sensors basats en la fibra òptica són: 

• Resistència a la interferència electromagnètica que assegura una 
major fiabilitat. 

• Baixa pèrdua de senyal. Els senyals es poden enviar a varis 
quilometres de distancia. 

• Multiplexat. Varis sensors poden ocupar una sola fibra. 

• Alta velocitat: Freqüències de resposta de fins a 10MHz. 

1.6.1.2 Sensors de pressió 

Cal esmentar que la major part dels sensors de pressió deriven de sensors de 
deformació. A partir d’una estructura en que és possible establir una relació 
fiable entre la pressió aplicada i la deformació resultant es mesura la 
deformació i per tant la pressió de manera indirecta. En general aquests 
sensors es veuen afectats per els efectes de la temperatura en la dilatació dels 
materials i per tant moltes vegades porten sensors de temperatura per 
compensar aquesta component de la mesura realitzada. 

La majoria d’aquests sensors es basen en 4 principis físics que permeten la 
transducció de la pressió en un senyal elèctric. En la taula 1 que segueix es pot 
veure la comparativa segons piezocryst entre els principis basics de detecció. 
Els nombres donen només una tendència per a les característiques generals. 

 
Principi Sensibilitat de Pressió (V/µ*) Llindar (µ*) Relació entre rang i llindar 

Piezoelèctric 5.0 0.00001 100.000.000 
Piezoresistiu 0.0001 0.0001 2.500.000 

Inductiu 0.001 0.0005 2.000.000 
Capacitiu 0.005 0.0001 750.000 

Taula 1. Comparació de principis de detecció més utilitzats (piezocryst) 

A continuació s’exposen de manera genèrica les principals tecnologies 
utilitzades sense voler entrar en detalls concrets dels sistemes que les 
implementen. 

• Desviació mecànica 

Aquesta tecnologia utilitza les propietats mecàniques d’un líquid per 
mesurar la seva pressió. L’efecte de la pressió sobre un sistema de 
molla i els canvis de compressió de molla es poden utilitzar per mesurar 
pressió. 

• Galga extensomètrica 
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Aquesta tecnologia es basa en els canvis de resistència elèctrica d’un 
conductor a causa de canvi a la seva extensió. Aquest conductor adherit 
a un element d’elasticitat coneguda permet mesurar forces  través de la 
mesura d’estiraments. Si la força prové d’una membrana de tamany 
conegut s’estarà mesurant indirectament la pressió exercida sobre 
aquesta membrana. 

• Semiconductor Piezoresistiu 

Aquesta tecnologia utilitza el canvi a conductivitat de semiconductors a 
causa del canvi a pressió per mesurar. 

• Sistemes microelectromecànics (MEMS) 

Aquesta tecnologia combina microelectrònica amb sistemes mecànics 
minúsculs com vàlvules, engranatges, i altres sistemes mecànics tots en 
una peça de semiconductor que utilitza nanotecnologia per mesurar 
pressió. Requereixen molt poca energia de la mesura per funcionar però 
son poc robusts ni resistents a canvis en el medi. Molta facilitat per 
incorporar circuits de processament. 

• Piezoelèctric 

Els sensors piezoelèctrics depenen de l’efecte piezoelèctric. Quan 
s’aplica una pressió a un material piezoelèctric, com per exemple el 
quars, es provoca una deformació mecànica i un desplaçament de 
carregues elèctriques. Aquestes carregues són altament proporcionals a 
la pressió aplicada. 

L’ús de tecnologia piezoelèctrica es relaciona directament amb un 
conjunt d’avantatges inherents. El alt mòdul d’elasticitat de molts 
materials piezoelèctrics és comparable al de molts metalls i arriba fins a 
105 N/mm2. Tot i que els sensors piezoelèctrics són sistemes 
electromecànics que reaccionen sobre compressió, els elements de 
detecció mostren gairebé desviació a zero. 

Els sensors piezoelèctrics són molt robusts, tenen una freqüència natural 
extremadament alta i un linealitat excel·lent sobre un rang ampli. Tampoc 
no es veuen afectats per variacions de temperatura en un rang ampli. 
Alguns materials utilitzats (especialment el fosfat de gali o turmalina) 
tenen una estabilitat extrema a la temperatura que permet sensors amb 
un rang de temperatures de treball de 1000°C. 

Addicionalment, la tecnologia piezoelèctrica és insensible a camps 
electromagnètics i radiació, permetent mesuraments sota condicions 
difícils.  

El desavantatge principal dels sensors piezoelèctrics és que no es poden 
utilitzar per a càlculs estàtics veritables. Una força estàtica ocasionarà 
una quantitat fixa de carregues al material piezoelèctric. Treballar amb 
electrònica convencional, els aïllants no perfectes, i la reducció en 
resistència interna dels sensors ocasionaran una pèrdua constant 
d’electrons, produint un senyal imprecís. 
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Les temperatures elevades provoquen una caiguda addicional en la 
resistència interna per el que només es poden fer servir materials 
específics amb una gran resistència interna. 

Els dos grups principals de materials s’utilitzen per a sensors 
piezoelèctrics són ceràmica piezoelèctrica i materials de cristall simples. 
Els materials ceràmics (p. ex. PZT ceràmic) tenen una relació entre la 
constant piezoelèctrica i la sensibilitat aproximadament dues ordres de 
magnitud més alta que els materials de cristall simples i poden ser 
produïts per un procés de síntesi barat. Desafortunadament, la seva 
sensibilitat alta sempre es combina amb una manca d’estabilitat a llarg 
termini. Els materials de cristall simples menys sensibles (fosfat de 
quars, turmalina i gal·li) tenen una estabilitat molt més alta a llarg termini, 
correctament manipulats gairebé infinita, i per tant són molt més útils en 
la majoria de mesures d’enginyeria civil on en general és important el 
comportament a llarg termini.  

• Corda vibrant 

Aquesta tecnologia utilitza el canvi de la freqüència de vibració d’un 
element degut a canvis de tensió en el mateix. Són dispositius d’una 
gran robustesa. 

• Capacitància variable  

Aquesta tecnologia es basa en la mesura de deformacions en una 
estructura de comportament conegut a través d’un sistema de 
capacitància variable per mesurar la pressió que provoca aquesta 
deformació. 

• Sensors de fibra òptica 

Aquesta tecnologia utilitza les propietats de fibres òptiques per a la 
propagació de la llum per formar sensors. Els sensors de pressió es 
poden fer construint interferòmetres de fibra òptica miniaturitzats per 
mesurar desplaçaments nanomètrics de membranes. També és es 
poden utilitzar els canvis que la pressió en una fibra òptica provoca en la 
transmissió de la llum per aquesta per construir sensors que mesurin la 
pressió. En aquest últim camp hi dos classes principals de sensors en 
funció de si es basen en enreixats de Bragg o en la reflexió de la llum de 
Brillouin. Els primers tenen una major precisió i realitzen mesures 
localitzades, per contra requereixin d’un tractament especial de la fibra 
òptica. Els segons utilitzen els mateixos principis que en l’auscultació 
distribuïda de temperatures, no tenen tanta precisió i el mesurament no 
està localitzat. A favor cal dir que poden realitzar mesures amb fibra 
òptica comercial de comunicacions. 

Els principals avantatges d’aquest sensors són els inherents en la fibra 
òptica ja enumerats en l’apartat de mesura de temperatures. 
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1.6.1.3 Sensors de força 

Donat que una força no és més que una integració de tensions en una 
superfície s’acostumen a mesurar a partir d’adaptacions de sensors de pressió 
per aquest fi. Per tant les tecnologies bàsiques utilitzades són les mateixes. 

1.6.1.4 Sensors de deformació 
• Galga extensomètrica 

Aquesta tecnologia es basa en els canvis de resistència elèctrica d’un 
conductor a causa del seu allargament. És probablement la tecnologia 
més utilitzada per a la mesura de deformacions a causa del seu baix 
cost. 

• Corda vibrant 

Aquesta tecnologia utilitza el canvi de la freqüència de vibració d’un 
element degut a canvis de tensió en el mateix. La construcció del 
instrument tradueix la deformació en la variació de tensió. 

• Capacitància variable  

Aquesta tecnologia utilitza el canvi de capacitància a causa de canvi de 
la distància entre els plats d’un condensador. 

• Sensors òptics de fibra 

Es poden crear sensors mesurant la variació d’intensitat de la llum 
conduïda per fibres òptiques, reflectida en una superfície,. També és es 
poden utilitzar els canvis que la pressió en una fibra òptica provoca en la 
transmissió de la llum per aquesta per construir sensors que mesurin la 
pressió. En aquest cas s’utilitzen tècniques semblant a les utilitzades per 
construir sensors de pressió. 

1.6.1.5 Sensors de posició o desplaçament 

Aquí es diferencien els sensors de desplaçament dels de deformació ja 
que tot i mesurar la mateixa magnitud física, la distancia, hi acostuma a 
haver una gran diferencia en el rang de mesura i la precisió dels 
mateixos. No obstant donat que la magnitud mesura és la mateixa és 
possible utilitzar-los per mesurar deformacions. 

• LVDT 

Inicials de Linear Variable Differential Transformer (Transformador 
Diferencial Variable Lineal) és el transductor d’inductància variable més 
amplament utilitzat en indústria. És un aparell electromecànic dissenyat 
produir una producció de voltatge continu proporcional al desplaçament 
relatiu del transformador i l’armadura, com il·lustra el diagrama següent: 

Les principals avantatges són: 

• Baix Cost relatiu a causa de la seva popularitat 
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• Sòlid i robust, capaç de treballar en una varietat àmplia 
d’ambients. 

• Cap resistència de fricció, ja que el nucli de ferro no contacta amb 
el transformador, permetent una vida de servei infinita. 

• Alta relació entre senyal i soroll i baixa impedància sortida. 

• Histèresi insignificant 

• Resolució infinitesimal (teòricament). En realitat, la resolució del 
desplaçament està limitada per la resolució dels amplificadors i 
els comptadors de voltatge utilitzats per processar la senyal de 
sortida. 

• Curt temps de resposta, només limitat per la inèrcia del nucli de 
ferro i el temps de pujada dels amplificadors. 

• No es produeixen danys permanents al LVDT si les mesures 
excedeixen el rang de disseny. 

Les contres del sistema són: 

• El nucli ha de contactar directament o indirectament amb la 
superfície mesurada. 

• Les mesures dinàmiques es limiten a un màxim de 1/10 de la 
freqüència de ressonància del LVDT. En la majoria dels casos 
això és un màxim de freqüència de 2 kHz. 

És àmpliament utilitzat en aplicacions que vulguin mesurar un 
desplaçament com poden ser extensòmetres, sensors de pressió, control 
de nivell d’un fluid... 

• RVDT 

Inicials de Rotational Variable Differential Transformer (Transformador 
Diferencial Variable Lineal). S’utilitza per mesurar angles rotacionals i 
opera sota els mateixos principis que el sensor de LVDT. Mentre que el 
LVDT utilitza un nucli de ferro cilíndric, el RVDT utilitza un nucli 
ferromagnètic rotatiu. A continuació es mostra un dibuix esquemàtic. 

És capaç de realitzar mesuraments rotatius continus. De totes maneres 
la majoria de RVDTs tenen angles límit efectius de fins a 60º. Les 
mesures no són lineals i presenten una major sensibilitat per a angles 
petits. 

En general presenta els mateixos pros i contres que el LVDT i el seu ús 
també està molt estès. 

1.6.1.6 Acceleròmetres 

Els acceleròmetres solen basar el seu funcionament en la segona llei de 
Newton: F=ma, on es mesura la força que realitza una massa coneguda per 
mesurar l’acceleració a que ha estat sotmesa. Per tant la majoria 
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d’acceleròmetres es basen en els sensors de força o de pressió. Els més 
utilitzats són els següents: 

• Servoaccelerometres 

Contenen una massa que es manté a lloc per mitjà d’un mecanisme 
servo electromecànic. Són el tipus mes estès actualment. 

• Piezoelèctrics 

Són molt utilitzats donades les característiques ja explicades 
anteriorment dels sensors de pressió piezoelèctrics. El principal 
desavantatge d’aquests, la impossibilitat de realitzar mesuraments 
completament estàtics no afecta la mesura d’acceleracions per ser 
aquesta sempre dinàmica (exceptuant l’acceleració de la gravetat). El 
seu disseny ha evolucionat integrant completament la massa en el 
sensor permetent així disposar d’un instrument compacte i robust. 

• Sistemes microelectromecànics (MEMS) 

Presenten una molt alta sensibilitat. Poden realitzar mesuraments 
estàtics. Són utilitzats per determinat la orientació d’elements respecte la 
vertical. La seva miniaturització permet incorporar-los en qualsevol circuit 
imprès o fins i tot en un microxip. El seu tamany alhora implica una 
mínima afectació a la massa de la que es mesura l’acceleració El seu 
baix cost de producció permet dotar els sistemes de redundàncies per tal 
de garantir el seu bon funcionament.  

1.6.2 Transmissió de dades 

La transmissió de dades es diferencia funcionalment del sensor pròpiament dit i 
del procés de dades però en la pràctica actual de disseny i construcció de 
sensors molts cops aquesta funció es troba integrada en les altres dues, així 
trobem sensors que transmeten dades, com els de fibra òptica, o sistemes de 
processament incrustats en els sensors que realitzen també aquesta funció, si 
més no de manera parcial, emetent una senyal digital codificada. Això doncs de 
manera general: 

La senyal que es transmet pot ser:  

• Senyal analògica. Les possibles afectacions a una senyal analògica 
circulant per un cable elèctric poden ser importants per a distancies 
mitjanes i per tant aquest sistema només és d’us en distancies curtes. 
Un exemple d’aplicació seria entre varies galgues extensomètriques 
embegudes en formigó i el seu equip de processament comú fora del 
formigó. 

• Codificada digitalment: Aquesta senyal permet una transmissió a majors 
distancies sense afectacions ambientals i diferents mitjans de 
transmissió però requereix d’una unitat de preprocessament anterior, 
preferiblement en contacte amb el sensor o instrument. 

La senyal es pot transmetre: 
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• Mitjançant un suport físic: en principi es tractarà d’un cable, ja sigui 
elèctric o de fibra òptica. Per a una senyal analògica pot utilitzar-se un 
cable elèctric coaxial per disminuir les interferències. També pot utilitzar-
se un mòdem connectat a la línia telefònica. 

• Mitjançant ones electromagnètiques: els sistemes utilitzats poden ser la 
radio, el telèfon mòbil, una xarxa wifi, dispositius Bluetooth o infrarojos, 
cadascun amb unes qualitats pròpies i usos determinats en funció de la 
distancia, condicions ambientals, quantitat d’informació a transmetre o 
freqüència de mostreig. 

El progrés de les tecnologies de la informació i telecomunicacions en els 
darrers anys ha provocat una disminució de costos que ha permès que 
actualment pràcticament tots els instruments d’ús a camp incloguin un sistema 
de digitalització de la informació incrustat en el sensor o aparell. Molts 
d’aquests sistemes integren ja un preprocés de dades que pot incloure 
calibracions, correccions per manca de linealitat, correccions per temperatura o 
altres algoritmes més complexos. Aquest fet, unit a les avantatges intrínseques 
de la transmissió digital han portat a la transmissió de senyals analògica a cedir 
terreny. 

 La transmissió de dades des del sensor fins al terminal final de treball 
acostuma utilitzar varis dels sistemes possibles, adaptant el sistema a les 
condicions del recorregut en cada part d’aquest. En el cas de túnels els 
condicionants propis de l’obra influeixen decisivament en l’elecció dels diversos 
sistemes de transmissió de dades utilitzats en cada part del recorregut de la 
informació. 

La majoria de fabricants permeten escollir entre varis dels sistemes de 
transmissió de dades esmentats per als seus instruments. 

1.6.2.1 Sistemes de cablejat 

S’engloben aquí tots els sistemes que requereixen d’un mitja físic, cable, per a 
la transmissió de dades, doncs bàsicament presenten les mateixes 
característiques bàsiques i problemàtiques tant els sistemes elèctrics analògics, 
digitals o la fibra òptica.  

En el mètode d’execució anomenat Austríac, el més comunament utilitzat en 
túnels en roca, es realitza un sosteniment capa a capa, es sol col·locar un 
revestiment sobre el sosteniment inicial i a sobre d’aquest és possible encara 
trobar un recobriment amb funcions d’acabat. En aquest cas els cables penjats 
de les parets representen un problema seriós ja que s’han de substituir o 
traslladar cada vegada que es realitza una operació a les parets del túnel. 
Aquest inconvenient és especialment important en el cas del sistema 
d’instrumentació ja que les diferents operacions de trasllat o reposició poden 
representar períodes de temps sense presa de dades, qüestió que en molts 
casos pot ser totalment inacceptable. En aquests casos aquestes operacions 
representarien un sobrecost important en haver d’estendre varies xarxes de 
comunicacions redundants preveient la inevitable retirada d’alguna d’elles. 
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D’altra banda una repetida manipulació d’aparells d’aquest tipus no pot sinó 
augmentar les probabilitats d’error i les conseqüents fallades del sistema. 

L’ús de maquinaria pesant en les proximitats del cablejat, o el desconeixement 
tècnic del sistema per part de molts operaris, són dos factors que augmenten el 
risc d’incidències amb qualsevol sistema de cablejat i especialment amb del 
sistema d’auscultació. 

 En el cas de l’ús d’explosius en l’excavació, on les partícules de roca poden 
sortir disparades a velocitats considerables, caldrà assegurar una protecció 
addicional del cablejat. 

És possible protegir el cablejat fent-lo circular per el interior del sosteniment o 
del revestiment. Aquesta opció pot assegurar una protecció per al cablejat i 
evitar els problemes d’interferència amb processos constructius posteriors a la 
seva col·locació.  

Caldrà que el sistema de cablejat incorpori una beina per on el cable es mogui 
lliurement per així evitar que les deformacions del sosteniment o revestiment on 
es trobi embegut puguin afectar-lo. Resulta també imprescindible instal·lar 
caixes de connexions a intervals regulars durant la instal·lació per tal de poder 
realitzar connexions entre diferents sensors o substitucions de cables. 

Durant la fase d’explotació del túnel el cablejat així instal·lat disposarà d’un molt 
bon nivell de protecció contra les agressions exteriors, en especial la protecció 
de que gaudirà en cas d’incendi gràcies a la capa de formigó de recobriment. 

Les peculiaritats de col·locar-lo en una o altre capa són diferents i mereixen una 
explicació en detall analitzant els pros i contres de la seva aplicació: 

• Col·locació embegut en el sosteniment de formigó projectat 

D’acord amb un procés constructiu estàndard segons el mètode austríac el 
moment òptim per a la seva col·locació és després d’haver projectat la primera 
capa de formigó, simultàniament a la col·locació dels perns d’ancoratge. 

En aquest moment la excavació es troba relativament assegurada per el 
formigó projectat. Així mateix la superfície de fixació presenta un regularitat 
major a la roca viva i aquesta capa de formigó dona una certa protecció fisico-
química al cable. Amb la col·locació simultània o posterior als perns 
d’ancoratge s’evita que les perforacions realitzades per a la col·locació 
d’aquests puguin afectar el cablejat. 

Pel fet d’operar dos equips diferents (col·locació de perns i sistemes 
d’auscultació) simultàniament es poden donar problemes d’entorpiments entre 
ells. Aquests es poden solucionar postergant la col·locació del cablejat cosa 
que implicarà un allargament de la durada del cicle d’excavació. Aquest 
allargament de cicle pot tenir efectes sobre la producció i per tant implicar un 
augment del cost final gens menyspreable. 

Després de la col·locació del cable amb la seva beina es procedirà a la 
projecció de la següent capa de formigó. A aquest efecte cal que la beina per 
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on ha de poder moure’s el cable posseeixi una mínima resistència mecànica: 
caldrà una certa resistència als impactes i a les traccions que es produiran 
durant el gunitat i fins al enduriment final del formigó. També caldrà una 
excel·lent fixació de la beina a la superfície ja que d’altra manera l’impacte del 
formigó projectat a la beina provoca vibracions en la mateixa que fan saltar el 
formigó fresc al seu voltant. 

Aquesta alternativa permet tenir des d’un primer moment els cables col·locats 
en la seva posició definitiva i apunt per a la presa de dades abans de finalitzar 
la projecció de formigó de la passada. El lapse de temps en que el cablejat 
resta desprotegit és mínim, únicament entre la seva col·locació i la projecció de 
la següent capa de formigó. Aquest fet és especialment beneficiós en el cas 
d’excavació per voladura on les afectacions per l’impacte de roques foren 
segures de ser d’altre manera. 

• Col·locació embegut en el revestiment 

En aquest cas es col·loca el cablejat a l’interior d’una beina fixada al 
sosteniment del túnel prèviament a la col·locació del revestiment final. 

Aquest sistema presenta en general el gran avantatge de disposar d’una 
folgança  temporal entre la l’execució del sosteniment i el revestiment, durant la 
qual és possible col·locar el cablejat sense entorpiment de la resta d’operacions 
en el túnel i sense afectar de manera significativa al ritme de producció. 

En contra, pesa de manera important el fet de no tenir llest el sistema de 
transmissió de dades fins que el front es troba una distancia significativa del 
punt de treball. Aquest problema pot solventar-se en determinats casos 
mitjançat la lectura manual dels aparells ja instal·lats fins que el cablejat sigui 
operatiu. En cas de requerir-se mesures poc espaiades o continues pot 
instal·lar-se un sistema sense fils entre els sensors o connectats i l’ultima caixa 
de terminals construïda. Aquest sistema mixt pot ser útil en construccions d’una 
longitud important on aquesta impedeixi l’ús d’un sistema sense fils per tota la 
longitud i on afectacions a la producció per la col·locació del cablejat 
d’auscultació poden acumular pèrdues de rendiment importants. 

En el cas d’un revestiment a base de formigó projectat seran d’aplicació les 
recomanacions del apartat anterior respecte la resistència i fixació de les 
beines en cas d’haver-se d’aplicar formigó projectat al damunt seu. 

En al cas d’un revestiment de formigó en massa caldrà fixar igualment la beina 
al sosteniment per tal d’evitar problemes de flotació de la mateixa. 

1.6.2.2 Sistemes sense fils 

Solucionen la majoria dels problemes dels cables en aconseguir-ne la seva 
eliminació. El desenvolupament de les tecnologies de telecomunicacions en els 
darrers anys ha permès un importantissim abaratiment de costos d’aquests 
dispositius alhora que ha desenvolupat nous sistemes i estàndards de 
comunicació. En ser el sector de les telecomunicacions un dels més dinàmics 
avui dia en presenten contínuament noves oportunitats per al seu us en els 
més moderns sistemes d’instrumentació. 
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El fet de tractar-se d’una obra subterrània afecta a la majoria de les 
transmissions via ona electromagnètica, ja que, les ones es veuen interferides 
per la roca circumdant en totes les direccions menys en la de l’obertura de 
l’excavació, reduint enormement l’abast de les mateixes. Aquest problema es 
veu agreujat en cas de que el túnel presenti corbes que impedeixin una 
recepció directa del senyal des de les embocadures. Aquest problemes seran 
d’importància únicament en el cas de construccions llargues, en general a partir 
de 1km, tot i que cada cas pot presentar unes característiques particulars que 
en facilitin o dificultin l’ús. 

• Radio 

Durant molts anys ha estat la única tecnologia disponible per a la transmissió 
de dades sense fils. Utilitzada tant per curtes com llargues distancies. 

A no ser que hi hagués una línia telefònica pròxima ha estat la senyal de radio 
amplificada per mitjà de repetidors o amb grans emissores l’únic medi per tal de 
transmetre informació a grans distancies. A partir del desenvolupament massiu 
de la telefonia mòbil ha deixat pas a aquesta en les llargues distancies. No 
obstant es manté el seu ús en distancies curtes. 

El seu cost és el principal punt fort. Presenta l’avantatge de no requerir d’un 
pagament a un operador per operar a distancies curtes i d’un cost molt 
assequible dels aparells que operen a aquesta distancia. 

• Infraroigs 

A curta distancia aquesta tecnologia és molt utilitzada per a la transmissió de 
dades entre diferents aparells electrònics sense fils. En ser una longitud d’ona 
pròxima a la llum visible presenta l’inconvenient que l’emissor i el receptor han 
de trobar-se raonablement alineats. Actualment aquesta tecnologia s’està 
veient superada per altres més modernes com el Bluetooth i el Wifi. 

A distancies mitjanes aquesta tecnologia presenta l’inconvenient de les 
interferències. En requerir d’una visual directe lliure d’obstacles entre emissor i 
receptor presenta molts problemes en zones on el transit és constant. 

En canvi és utilitzada per la transmissió de dades entre sistemes de medició 
visual. En aquest cas el mateix sistema de mesura requereix d’una línia visual 
lliure i l’ús dels infraroigs per a la transmissió de dades no presenta problemes 
afegits. Aquesta tecnologia és àmpliament utilitzada per a l’orientació 
automàtica d’estacions totals robotitzades. En aquest cas el reflector incorpora 
un emissor d’infraroigs que és detectat i reconegut per la estació total per a 
l’enfocament del aparell i realització de la mesura. 

• Bluetooth 

Bluetooth és una especificació industrial per xarxes inalámbriques d’àrea 
personal (WPANs) que possibilita la transmissió de dades entre diferents 
dispositius mitjançant un enllaç por radiofreqüència segura i globalment lliure 
(2,4 GHz.).  
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Els dispositius Bluetooth es poden classificar segons l’abast en tres categories: 
Els de classe 1 tenen un abasts d’uns 100m, els de classe 2 d’uns 20m i els de 
classe 3 d’un metre. No obstant la classificació tots són compatibles entre ells. 
Els dispositius de classe tres es plantegen com un substitutiu dels cables de 
connexió entre aparells 

Es va plantejar ja com un sistema de baix cost de producció i baix consum. 
Presenta els avantatges de tractar-se d’un estàndard àmpliament difós. Això 
implica una gran interconnectivitat entre aparells dissenyats per a propòsits 
diferents permetent, per exemple, la recollida i enregistrament de dades d’un 
instrument a través d’un telèfon mòbil. 

• Wi-Fi 

Wi-Fi no té cap significat ni es acrònim de res, és sols una marca que serveix 
para certificar que un producte compleix amb els estàndards 802.11. Aquest 
estàndards són utilitzats per a la comunicació sense fils en banda ampla. 
Utilitza una freqüència de 2,4GHz i permet un ample de banda de fins a 
54Mbps.  

El seu abast depèn de la tecnologia concreta utilitzada. El abast normal és 
d’uns 200m si no hi ha obstacles. Augmentant la potencia del emissor o 
utilitzant antenes direccionals és pot augmentar. 

Presenta els avantatges de ser una tecnologia àmpliament difosa per el que els 
costos s’han abaratit molt.  

• Telefonia mòbil 

Permet l’ús de la xarxa ja instal·lada per tal d’aconseguir un abast virtualment 
infinit. Presenta notables inconvenients en les obres subterrànies on el senyal 
dels repetidors de superfície instal·lats per les companyies de telefonia no 
arriba. Aquesta problemàtica concreta impedeix enormement les possibilitats 
d’us de la xarxa de telefonia mòbil en túnels de certa entitat i la fa totalment 
impossible en obres de gran llargada. 

En obres on la importància del seu ús justifica tal despesa, les companyies han 
instal·lat repetidors en les proximitats de les embocadures aconseguint així 
cobertura al interior del túnel per als seus clients. En aquest cas la instal·lació 
dels repetidors abans o durant la construcció de l’obra pot representar un gran 
avantatge per a les comunicacions durant la construcció, incloent sistemes 
d’instrumentació, alhora que un benefici econòmic per l’operador. 

S’ha plantejat la possibilitat de superar aquesta problemàtica mitjançant la 
implementació d’instal·lacions repetidores de telefonia mòbil a l’interior de les 
galeries de túnels.  

Aquesta opció presenta el incentiu afegit de solucionar també la comunicació 
entre operaris i amb l’exterior, en principi molt interessant en obres llargues, 
com poden ser el metro, on els desplaçaments fins a les embocadures son 
llargs. 
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D’altra banda aquesta instal·lació es pot mantenir en fase d’explotació 
representant una millora en el nivell de servei de la infraestructura. Aquesta 
operació en servei representa a la pràctica la possibilitat de revendre la 
instal·lació a un operador de telefonia mòbil disminuint enormement el cost final 
del sistema complet.  

1.6.3 Sistemes de procés de dades 

La tendència actual és afavorir la connectivitat del aparells de mesura a 
ordenadors personals. Aquesta connexió pot realitzar-se directament per mitjà 
d’una targeta d’adquisició de dades o a través d’un dispositiu remot 
d’enregistrament (datalogger). 

Tan en un cas com en l’altre es busca que el aparell sigui capaç de rebre dades 
de múltiples instruments de diferents tipus, permetent així centralitzar 
l’enregistrament en un únic dispositiu. 

1.6.3.1 Sistemes d’adquisició de dades 

Els sistemes d’adquisició de dades (DAQ) proporcionen l’enllaç entre els 
sensors que generen dades i aparells d’enregistrament, emmagatzematge i 
procés de dades. La tecnologia de DAQ inclou tant maquinari com programari.  

Gràcies als avenços recents en la tecnologia de processadors, l’ordinador 
personal de baix cost és ara la base d’us més important per a les targetes 
d’adquisició de dades. Les altes velocitats de processament de les unitats 
centrals modernes (CPUs), a partir del Pentium i el PowerPC, permeten taxes 
de mostreig més elevades. Això, juntament amb arquitectures de bus d’alt 
rendiment, RAM barata, i discs durs voluminosos i ràpids fan possibles 
mesures continuades a llarg termini.  

Tradicionalment, la velocitat de rellotges del CPU informàtic podia afectar 
significativament el rendiment del sistema de DAQ. Tanmateix, la memòria 
d’accés directe (DMA) permet velocitats de transferència més altes utilitzant el 
maquinari específic per transferir dades a la memòria del sistema. Així, el CPU 
no es carrega amb les dades que passen i és per això lliure de ser utilitzat en 
més tasques de processament complexes. A més a més, si una aplicació 
exigeix que el processament en temps real de senyals d’alta freqüència es pot 
integrar un xip de processament senyal digital a la targeta d’adquisició de 
dades per compartir la càrrega de treball amb el processador principal. 

1.6.3.2 Dispositius d’enregistrament remot (dataloggers) 

És molt comú que sigui des d’un dispositiu d’enregistrament que es transmetin 
les dades de múltiples instruments de manera conjunta, aconseguint així 
estalvis importants en la transmissió de dades. És possible programar el 
dispositiu d’enregistrament perquè transmeti les dades conjuntes de diversos 
aparells durant un període determinat d’enregistrament a través d’una única 
connexió per telefonia mòbil, amb el conseqüent estalvi en comunicacions i 
bateries en cas d’operacions a llarg termini. 
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1.6.3.3 Processament en PC 

El fet de recollir les dades en un PC sigui directament o a través d’un dispositiu 
intermedi permet realitzar directament de d’aquest el post procés, fins i tot 
d’una manera automatitzada. Per exemple és possible crear gràfiques amb els 
registres acumulats de les lectures immediatament després de la nova lectura i 
així poder realitzar valoracions immediates del resultats. 

La versatilitat del PC per al post-procés de dades és molt important. Gracies a 
la possibilitat d’operar amb diferents programaris és possible processar des 
d’una mateixa unitat dades de diferents aparells, diferents fabricants, fins i tot 
diferents obres i realitzar estudis conjunts. També és possible la utilització de 
programari dissenyat per una finalitat concreta. Una altre avantatge és la 
transmissió instantània de dades amb programari d’us comú com el Excel o el 
Word per a la creació d’informes de manera quasi instantània. 

També es veu com un millor negoci des de les empreses d’instrumentació la 
fabricació de programari especialitzat que la fabricació d’equips de 
processament complets. Aquest fet porta a una disminució de costos i per tant 
a un abaratiment general dels sistemes. 

Un altre gran avantatge de la utilització d’un maquinari d’us general com és el 
PC és la possibilitat de realitzar actualitzacions de programari millorant així les 
prestacions del sistema d’instrumentació sense necessitat de cap canvi físic. 
En alguns sistemes aquestes actualitzacions es poden dur a terme a distancia. 

1.6.3.4 Seguretat 

En alguns sistemes, el funcionament dels quals és bàsic per a la seguretat, es 
recorre a la redundància d’unitats de processament ja que aquestes solen ser 
més susceptibles de fallada que altres sistemes. En molts casos la redundància 
és total incloent també sensor i sistemes de comunicacions. 

En alguns casos es disposa de servidors d’emergència addicionals en cas de 
fallada d’un dels principals. 

Cal afegir que aquest sistemes funcionen de forma tancada sense accés al 
exterior a excepció de mitjans segurs per tal d’evitar possibles infeccions de 
virus informàtics. 

En túnels a diferencia d’altre tipus de construccions el temps és un factor clau. 
Cal poder processar de manera quasi instantània les dades procedents de 
l’auscultació ja que els fenòmens d’inestabilitat poden donar-se de manera 
sobtada deixant molt poc temps per prendre mesures al respecte. Aquesta 
rapidesa permet no solament evitar pèrdues econòmiques sinó que pot resultar 
decisiva per al salvament de vides humanes. Cal doncs que els sistemes de 
procés de dades implementats permetin l’establiment de nivells d’alarma amb 
una mínima dilació. 

Per tal d’assegurar la seguretat en la construcció d’un túnel la presencia 
constant de persones qualificades a peu d’obra és un factor bàsic ja que 
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permet la presa de decisions pràcticament sobre la marxa i en cas 
d’emergència no haver d’espera la tramesa i post-procés de resultats. Per 
exemple si el tècnic responsable està present en el moment d’una mesura 
manual de convergències disposant dels resultats desitjables de dita prova, així 
com dels llindars de perill, podrà dur a terme un avaluació instantània, i si fos el 
cas indicar un desallotjament prudencial de la zona afectada per una mesura 
que sobrepasses els nivells d’alarma. Les decisions sobre el procediment a 
seguir a partir d’aquí es prendrien amb més temps a la vista de tots el resultats 
disponibles, i si fos el cas proves addicionals. 

1.6.3.5 Organització d’informació 

L’altre gran problema que pot presentar-se en aquest tipus d’obra és la multitud 
de dades. Com diu la frase, pot ser que “els arbres no ens deixin veure el 
bosc”. Així doncs una de les qualitats que indefectiblement ha de posseir tal 
sistema és un elevat nivell d’organització de la informació, organització 
ajustada a les característiques particulars de cada obra incloent els models de 
càlcul previstos de manera que d’una manera ràpida és pugui veure l’afectació 
d’una determinada mesura al conjunt de l’obra i es puguin relacionar les dades 
d’un determinat instrument amb la resta d’informacions més o menys 
redundants o relacionades. Cal que es pugui donar “una ullada ràpida” al 
conjunt de dades disponibles i de la manera en que es relacionen entre si. 

És per tant recomanable disposar d’un sistema integrat de procés de dades, 
creat ex profeso o adaptat a les particularitats de la pròpia obra, que integri els 
models de càlcul projectats així com els resultats esperats de cada paràmetre i 
que permeti una presentació de conjunt clara i entenedora pràcticament en 
temps real. 

1.6.4 Consideracions econòmiques 

El abaratiment de les telecomunicacions degut al seu desenvolupament així 
com la facilitat del tractament de les dades rebudes de forma automatitzada 
suposen una disminució importantíssima dels costos d’instrumentacions, i 
especialment del seu manteniment en una escala temporal llarga. També 
afavoreix el seu manteniment al llarg de temps l’increment en la robustesa dels 
sensors i el seu abaratiment que afavoreix la redundància per el mateix cost. 

Tot aquest abaratiment porta a un canvi de posició del punt d’equilibri cost-
benefici d’un sistema d’instrumentació i per tant justifica l’augment d’implantació 
dels mateixos. 
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2 Eix del Llobregat. Túnels del Guixaró 

2.1 Descripció de l’obra 

2.1.1 Eix del Llobregat, E-9 C-16 

L’Eix del Llobregat forma part del itinerari Barcelona – Tolosa  de Llenguadoc – 
Orleans, integrat a la xarxa de carreteres d’interès comunitari segons l’acord de 
Ginebra de 1985, és una de les vies principals a nivell europeu que permet la 
comunicació de les costes mediterrània i atlàntica Fig.5. 

 

Fig. 5 Eix europeu E-09. Barcelona – Tolosa  de Llenguadoc – Orleans 
(GISA) 
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A nivell de Catalunya es considera com un eix vertebrador mar - muntanya que 
comunica les comarques del interior amb la costa catalana, i en concret amb 
les comarques de l’entorn metropolità de Barcelona (Fig.6). 

 

Fig. 6 Eix del Llobregat C-16 (GISA) 

La C-16 a nivell comarcal, com a via de la xarxa bàsica a la qual pertany, 
permet una comunicació òptima de les comarques del Berguedà i del Bages i 
serveix de suport bàsic a la circulació entre els centres comarcals i els 
moviments locals. 
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Fig. 7 Eix del Llobregat C-16 Tram Puig-reig - Berga 

El Pla de Carreteres de 1985 contemplava dos trams diferenciats en aquest eix: 

Berga 

Casserres 

Puig-Reig 

Gironella

El Guixaró 

Cal Rosal 

Olvan
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• Barcelona – Manresa (C-25). El pla proposa construir una nova 
autopista que enllaçava amb l’autopista existent entre Terrassa i 
Barcelona amb l’Eix Transversal a l’altura de Manresa. 

• Manresa – Eix Pirinenc (N-260). Proposa l’adequació de la carretera C-
1411. 

El pla de carreteres de 1995 proposa la prolongació de la via preferent entre 
Sallent i fins al sud del nucli de Berga, tot aquest tram està dintre l’àmbit de la 
concessionària CEDINSA (responsable de la conservació, l’explotació i l’ajuda 
a la viabilitat). 

A data novembre 2003 es va adjudicar el últim tram comprès entre Puig-reig i 
Berga (fig.7) a la concessionària CEDINSA, el qual va ser inaugurat en la seva 
totalitat a 23 de desembre de 2007. 

 
Concessionària: CEDINSA 

Inversió inicialment prevista: 176.700.830,19 €  
Inversió en obra actual: 234.432.742’82 € 

Data inici de l’obra: 10 de maig de 2004 
Data final d’obra: 23 de desembre de 2007 

Longitud total: 20.436 m 
Secció tipus:  14/23m 

Velocitat de projecte: 100 km/h 
Radi mínim: 450 m 

Pendent màxim: 8% 
I.M.D. (2003):  14.085 veh/dia 

Taula 2. Principals característiques de l’obra (GISA) 

Com es pot veure en la taula 2, aquesta és una obra de considerable magnitud, 
per la qual cosa es dividí en 3 trams o subobres. El primer entre Navàs i Puig-
reig centre. El segon entre Puig-reig nord i Gironella sud i el tercer entre 
Gironella centre i Berga sud. Dins de l’obra el tram que destaca més des d’un 
punt de vista d’enginyeria és el tram 2 (Fig.8). La solució finalment adoptada 
per aquest tram no estava prevista en el projecte original donat el seu elevat 
cost. Va ser la pressió ciutadana, a traves de diverses plataformes populars, la 
que va motivar aquesta modificació de traçat en el projecte modificat M1. 

Aquesta solució preveu la construcció, a l’alçada de Puig-reig nord, d’una 
estructura mixta per a ambdues calçades de 568 metres de llargada i 64 metres 
de llum pels trams centrals. En el extrem del viaducte s’executa un talús 
segons el mètode patentat per el enginyer francès Paul Royal. Seguidament al 
talús Royal trobem un fals túnel de 130m de longitud i un doble viaducte de 190 
i 220m. Aquest doble viaducte separa les calçades per conduir-les cap a els 
dos túnels excavats en mina d’aproximadament un kilòmetre de longitud. A la 
sortida dels túnels un altre doble viaducte de 300m ens mena directament a la 
sortida de Gironella sud. 
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Fig. 8 Tram 2 Eix del Llobregat entre Puig-reig nord i Gironella sud 
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2.1.2 Túnel principal 

El túnel consta de dos tubs independents, un per a cada calçada, separats 
34,25 m entre eixos. Aquesta separació garanteix la no interferència entre 
ambdues excavacions a l’hora d’executar el túnel i ha obligat a fer 
independents els traçats de la calçada dreta i esquerra de l’autovia, de manera 
que cadascun té un longitudinal i un eix en planta diferent. En la taula 3 es 
resumeixen les principals característiques del túnel. 

 

Tub P.K. inicial 
P.K. inici 

d'excavació 
en mina 

P.K. final 
d'excavació 

en mina 
P.K. final 

Longitud 
total del 

túnel 
(m) 

Cobertura 
Màxima 

(m) 

Secció 
Lliure 
(m2) 

Dret 22+460,000 22+480,000 23+473,270 23+484,900 1024,90 98 85,45 
Esq. 22+534,237 22+545,000 23+483,680 23+493,680 958,96 101 85,45 

Taula 3. Dades principals del túnel. 

En els extrems del túnel s’ha previst executar un petit túnel artificial d’uns 10 m 
de longitud, excepte en la boca sud del tub dret on aquesta longitud és de 20 
m. Les longituds de túnel realment excavades en mina, deduint les longituds de 
túnel artificial, són de 938,68 m per al tub esquerre i 993,27 m per al dret. 

En l’emplaçament del túnel l’autovia s’inscriu en una alineació circular de radi 
1754,125 m en la calçada esquerra i 1719,875 m en la dreta, encara que en 
una petita longitud d’ambdós extrems es disposa una clotoide. En la zona 
situada en el cercle el peralt és constant del 4,22 %. El pendent longitudinal de 
l’autovia és constant del 1.0 % al llarg de tota la longitud del túnel. 

L’amplària i el gàlib de la secció transversal del túnel s’ha determinat a partir 
dels criteris inclosos en la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC del Ministeri 
de Foment. Sobre la base dels estudis de tràfic realitzats no es preveu 
l’ampliació de l’autovia a tres carrils en l’any horitzó de projecte. L’altura lliure 
ha de ser superior a 5,00 m, pel que s’ha adoptat aquesta dimensió com gàlib 
mínim. 

La secció lliure dels túnels s’ha determinat a partir de l’amplària de carrils 
necessària en aquesta zona de la carretera. En cadascun dels tubs és 
necessari el pas de dos carrils per sentit més els vorals corresponents. Segons 
la norma de traçat això dóna lloc a la següent amplària de plataforma: 

Voral de 1,0 m + 2 carrils de 3,50 + voral de 2,50 = 10,50 m 

A l’amplària anterior cal sumar-li el corresponent a dues voreres de 0,75 m per 
a facilitar les operacions de conservació. D’acord amb l’anterior l’amplària total 
de plataforma requerida és de 12,00 m 

La secció lliure del túnel que s’ha adoptat per a la redacció del projecte 
consisteix en un sector circular de 6,39 m de radi i amb una obertura de 
212,06º. L’altura del centre del cercle respecte a la calçada és de 1,72 m, 
mesura en sentit perpendicular a la mateixa mentre que l’altura total del túnel 
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que resulta és de 8,11 m. La secció lliure de túnel que resulta amb aquesta 
geometria és de 85,45 m2. Es pot veure la secció definitiva a la figura 9. 

 

Fig. 9 Secció tipus dels túnels (GISA) 

2.1.3 Galeries de connexió 

Per motius de seguretat, i en compliment de la Directiva 2004/54/CE del 
Parlament Europeu sobre requisits mínims de seguretat per a túnels de la xarxa 
transeuropea de carreteres s’han previst dues connexions transversals entre 
els tubs principals. Aquestes connexions s’han situat en els PK de la calçada 
esquerra 22+853 i 23+176. D’aquesta forma resulta una distància màxima entre 
sortides d’emergència menor de 400 m. 

Les galeries tenen un traçat en planta recte i perpendicular als eixos dels tubs. 
Les seves longituds són d’aproximadament 20 m., amb un pendent aproximat 
del 6%. Aquestes galeries s’han modificat respecte al projecte original, s’ha 
definit una secció formada per un sector circular de 180º amb un radi de 2,50 
m., el centre del qual està situat a 1,80 m. de la calçada. L’ample lliure de la 
base és de 5 m. resultant una secció lliure de 20,61 m2. Les galeries estaran 
adequades al pas de vehicles d’emergència i aniran tancades per una porta 
abatible de 3,50 x 3,50 m. 

2.1.4 Embocadures 

En la zona corresponent a l’embocadura sud el traçat en planta ataca de forma 
esbiaixada al vessant, amb un angle d’uns 45º. Aquesta configuració 
geomètrica ha obligat a plantejar l’embocadura de les dues calçades de 
l’autovia amb un desfasament entre ambdues. D’aquesta forma el tub de la 
calçada dreta entra en túnel uns 65 m abans que l’esquerra com es pot veure 
en la figura 10. La situació de l’embocadura en mina d’ambdues calçades s’ha 
determinat amb la condició que sobre la clau del túnel existeixi almenys un 
diàmetre de terreny competent. 
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Fig. 10 Vista aèria embocadura sud (GISA) 

En l’embocadura Nord el traçat és pràcticament perpendicular al terreny en tota 
l’amplària de l’obra, pel que no es planteja una reculada dels tubs, l’únic 
condicionant és el recobriment mínim d’un diàmetre. (figura 11) 

 

Fig. 11 Vista aèria embocadura nord (GISA) 
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Es previst, a més, una modificació del projecte de les 4 embocadures dels 
túnels a fi i efecte de reduir la pendent a 3H : 2V, per tal d’afavorir la 
revegetació dels talussos i assolir una millor integració paisatgística. En 
l’embocadura sud del tub dret, a causa de que la calçada esquerra, com ja s’ha 
indicat, discorre en aquest tram en desmunt, és necessari disposar un mur 
d’escullera per a contenir el rebliment sobre el túnel artificial, ja que el talús del 
mateix ve condicionat per la presència de la calçada esquerra. 

2.1.5 Instal·lacions al túnel 

El conjunt d’instal·lacions amb les quals s’equiparà el túnel són les indicades en 
“Nota de Servicio sobre equipamientos en los túneles en servicio y de nueva 
construcción de la red de carreteras del Estado (RCE), gestionada por la 
Dirección de Carreteras”. Aquestes instal·lacions són les següents: 

• Instal·lació de subministrament d’energia elèctrica. 

• Instal·lació d’enllumenat. 

• Instal·lació de ventilació. 

• Pals SOS. 

• Control d’accessos. 

• Control de gàlib. 

• Aforament de tràfic. 

• Instal·lacions de protecció contraincendi. 

• Control d’incidències mitjançant circuit tancat de televisió. 

2.2 Caracterització del massís 

2.2.1 Estructura del massís 

D’acord amb Secanell,J i Costaguta,A el massís rocós on s’excavarà el túnel 
està compost por roques sedimentaries, principalment arenites (gresos) y 
limolites (limolites) de edat Eocena-Oligocena pertanyent al Sistema al·luvial 
superior de Berga, fàcies d’Orla de Ventall al·luvial (Formació OL). El origen de 
los materials és de tipus continental, caracteritzant-se per una alternança 
monòtona de limolites y gresos con estratificació en bancs de gruixuts a molt 
gruixuts, amb espessors de decimètrics a mètrics.  

El recobriment de sols quaternaris és d’escassa entitat, essent pràcticament nul 
en algunes zones y variant entre 1 y 2 m en altres, presentant els majors 
espessors en la embocadura Sud.  

L’estructura del massís rocós es caracteritza per l’estratificació subhoritzontal 
que proporciona l’alternança de gresos i limolites, a més de l’existència de dues 
famílies de juntes perpendiculars entre si i sensiblement verticals. Una 
d’aquestes famílies és de direcció Nord-Sud (paral·lela a la traça) i l’altra Est-
Oest (perpendicular a la traça). Aquests sistemes de juntes proporcionen blocs 
cúbics de grandària mètrica, en forma de daus, que s’observen per tota la zona. 
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En el perfil longitudinal del túnel s’han representat una sèrie de falles, 
interpretades a partir de la cartografia de superfície. Es tracta en tots els casos 
de falles de poca entitat pel que fa al grau de facturació que generen en el seu 
entorn. En els punts dels sondeigs on s’han interceptat les mateixes presenten 
un aspecte d’una junta amb estries marcades i amb separació entre llavis de 
grandària mil·limètrica, sense farciment i amb un material en els llavis de junta 
sa, similar al de la resta del massís. 

2.2.2 Gresos (OLG)  

Es tracta de roques competents, amb resistències a compressió mitja de 70 
MPa (700 kp/cm2 i resistència grau 3 segons la ISRM), i poc fracturades, amb 
valors del RQD entre 80 i 100 en la major part dels casos segons Secanell,J i 
Costaguta,A. 

2.2.3 Limolites (OLL)  

Presenten valors del RQD semblant als gresos però resistències a compressió 
inferiors, amb un valor mig de 33 MPa (330 kp/cm2 i resistència grau 3 segons 
la ISRM) segons Secanell,J i Costaguta,A. Un aspecte important d’aquesta 
litologia és que es tracta de roques evolutives que es meteoritzen fàcilment si 
sobre la mateixa actuen cicles d'humitat-sequedat fins a convertir-se 
pràcticament en un sòl a llarg termini, com es pot observar en els afloraments i 
desmunts propers a la zona de l’obra. 

2.2.4 Classificació del massís rocós 

A continuació es determina segons Secanell,J i Costaguta,A. la classificació del 
massís rocós atenent a les classificacions emprades amb major freqüència en 
l’àmbit dels túnels, com són l’índex RMR (Bieniawski 1989) i l’índex Q (Barton 
et al. 1994). A més dels índexs anteriors s’ha obtingut també l’índex GSI 
(Geological Strength Index) a partir del RMR89, que servirà per a obtenir els 
paràmetres tenso-deformacionals del massís sobre la base dels de la roca 
intacta. El càlcul d’aquests índexs s’ha efectuat a partir de la informació 
proporcionada per les columnes dels sondeigs efectuats específicament per a 
la investigació del túnel. Els resultats es poden veure a la taula 4. També s’han 
tingut en compte les estacions geomecàniques realitzades en els afloraments 
existents en l’entorn de l’obra. El rang de valors adoptat per a les dues 
formacions és el mostrat en la taula 5 (considerant la zona d’influència del 
túnel): 

 
LITOLOGÍA RQD(%) RMR Q GSI 

OLG 70-90 65-70 15-25 65-70 
OLL 75-85 62-65 18-21 55-65 

Taula 4. Resum de paràmetres determinants de l’estat, resistència i 
deformabilitat del massís rocós determinats a partir dels sondeigs. 
(Secanell,J i Costaguta,A.) 
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Estat Resistència Deformabilitat 
Tipus 

de 
terreny 

Descripció Densitat 
Natural 
(KN/m3) 

σC 
(MPa) mi m s EM 

(MPa) ν 

OLG Gresos 26 58.5 12.4 3.7 0.023 4300 0.3 
OLL Limolites 26 24.5 7.79 1.9 0.012 2400 0.2 

Taula 5. Valors característics dels materials del massís rocós obtinguts del 
assaig del material de sondeigs. (Secanell,J i Costaguta,A.) 

2.3 Projecte de túnel, càlcul i definició 

Per tal de poder dissenyar un sistema d’instrumentació específicament per a 
l’obra que ens ocupa resulta imprescindible conèixer a fons el projecte 
constructiu de la mateixa de Secanell,J i Costaguta,A. Cal veure quines han 
estat les hipòtesis de càlcul i els models emprats. Cal determinar quins seran 
els factors essencials de cara a la finalitat d ela instrumentació i com es 
relacionen les diferents variables entre si en base al model representatiu tan del 
terreny com de l’obra. 

Per al disseny de l’obra en primer lloc s’ha realitzat una estimació dels 
sosteniments sobre la base de criteris empírics basats en la qualitat del massís 
rocós, segons les recomanacions de Bieniawski, índex RMR89, i de Barton, 
índex Q. Posteriorment es descriuen els sosteniments adoptats en aquest 
projecte juntament amb els models numèrics justificatius dels mateixos. També 
s’analitza l’estabilitat de l’excavació enfront de la caiguda de blocs. 

2.3.1 Recomanacions i predimensionament 

2.3.1.1 Predimensionament del sosteniment segons Barton 

El diàmetre de l’excavació previst per a cadascun dels tubs és 
d’aproximadament 14,00m. Per a estimar el tipus de sosteniment es parteix del 
que es denomina diàmetre equivalent del túnel (ED). Aquest paràmetre s’obté 
dividint l’amplària o diàmetre del túnel per un coeficient de seguretat denominat 
ESR. Per al nostre cas: Tipus d’excavació D, grans túnels d’autopistes, el valor 
recomanat és ESR=1, pel que el diàmetre equivalent resulta igual al real, és a 
dir ED = 14,00 m. En la figura adjunta es mostren els sosteniments requerits 
per a diferents qualitats massís rocós, expressades en funció de l’índex Q, i per 
a diferents dimensions equivalents segons Barton&Grimstad (1993). 
(Secanell,J i Costaguta,A.) 

Particularitzant per al nostre cas s’obtenen els sosteniments de la taula 6. 
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Qualitat 

del massís 
rocós 

Tipus de 
sosteniment 

segons 
figura 

Espessor 
formigó 
projectat 

(cm) 

Longitud i 
densitat de 

perns 
d’ancoratge 

(m) 

Ús 
d’encavallades 

Bona  
(10<Q<40) 3 NO 

L=4 m en 
quadrícula 
1,8 x 1,8 

NO 

Taula 6. Resultats del predimensionament segons Barton (Secanell,J i 
Costaguta,A.) 

2.3.1.2 Predimensionament del sosteniment segons Bieniawski 

S’ha emprat la proposta de Romana(2000) de subclasses, en lloc de la 
classificació original de Bieniawski. Els sosteniments que proporciona són els 
de la taula 7. 

 

Perns d’ancoratge Formigó projectat Armadura Encavallades Qualitat del 
massís rocós Classe 

L(m) b/m2 s'(m) e 
(cm) Capes Segellat Malla Fibres Tipus 

Bona a MB 
(60<RMR<70) IIb 3 

0.25 
a 

0.44 

2,0 x 
2,0 
a  

1,5 x 
1,5 

6 a 
10 1 ó 2 SI NO SI NO NO 

Mitja a Bona 
(50<RMR<60) IIIa 3 ó 

4 

0.44 
a 

0.66 

1,5 x 
1,5 
a  

1,0 x 
1,5 

8 a 
15 2 ó 3 SI 

O
casional 

SI TH-21 

O
casional 

Taula 7. Resultats del predimensionament segons Bieniawski (Secanell,J i 
Costaguta,A.) 

2.3.2 Sosteniments previstos en projecte 

Els sosteniments adoptats en el projecte de Secanell,J i Costaguta,A. s’han 
basat, en general, en models numèrics, que han pres com punt de partida els 
sosteniments que proporcionen les classificacions geomecàniques. Aquests 
sosteniments s’han projectat sobre la base dels següents criteris generals: 

• La missió confiada als perns d’ancoratge no és la de col·laborar amb el 
sosteniment, encara que contribueixi a això, sinó la d’evitar la caiguda de 
blocs aïllats, a favor de les discontinuïtats del massís. 
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• S’ha prescindit de la malla metàl·lica com element de reforç del formigó 
projectat, substituint el conjunt formigó projectat - malla per formigó 
projectat reforçat amb fibres metàl·liques. 

Els sosteniments previstos i la seva aplicabilitat es defineixen en les taules 8, 9 
i 10 a partir de les dades de Secanell,J i Costaguta,A. 

 
TIPUS DE SOSTENIMENT I APLICACIÓ 

SOSTENIMENT TIPUS Ia: D’aplicació en els trams en mina fora de la zona d’embocadura 
amb montera de terres inferior a 65 m i RMR superior a 60.  

SOSTENIMENT TIPUS Ib. D’aplicació en els trams en mina fora de la zona d’embocadura 
amb montera de terres inferior a 65 m i RMR entre 40 i 60.  

SOSTENIMENT TIPUS IIa: D’aplicació en els trams en mina amb montera de terres 
superior a 65 m i fins a 110 m, amb RMR superior a 60.  

SOSTENIMENT TIPUS IIb: D’aplicació en els trams en mina amb montera de terres 
superior a 65 m i fins a 110 m, amb RMR entre 40 i 60. 

SOSTENIMENT TIPUS IIIa: D’aplicació en les zones d’embocadura. 
SOSTENIMENT TIPUS IIIb: D’aplicació en el tram sud del tub dret en el que la calçada 

esquerra discorre en desmunt i tram inicial del tub esquerre.  
SOSTENIMENT TIPUS IV: D’aplicació en les zones de pas de falla (RMR<40). Es 

considera una longitud del 5% de la total.  

Taula 8. Els sosteniments previstos en projecte i la seva aplicabilitat. 

 
Excavació Perns 

d’ancoratge (1) Longitud estimada 
de aplicació (m) 

 Fases(3)
Longitud 
de pega 

(m) 
Disposició (2) Tipus de 

sosteniment 

Calçada 
Esquerra 

Calçada 
Dreta   

Espessor 
de 

formigó 
projectat 
e (cm) Clau) Parets 

Laterals 
Ia 265 254 SC 4 10 1 x 1 2 x 2 
Ib 238 229 A+D 2 15 1 x 1 2 x 2 
IIa 190 190 SC 4 20 1 x 1 2 x 2 
IIb 171 171 A+D 2 25 1 x 1 2 x 2 
IIIa 30 30 A+D 2 25 NO 
IIIb 0 71 A+D 2 25 1 x 1 2 x 2 
IV(4) 45 48 A+D 1 25 1 x 1 1 x 1 

NOTES: 
(1) Tots els perns d’ancoratge utilitzats son perns de expansió tipus Swellex o similar 

de 4 m de longitud 
(2) En la definició de la malla de perns, la primera xifra es refereix a la separació 

segons la direcció del eix del túnel en metres i la segona és la separació en la secció 
transversal també en metres. 

(3) En las fases d’excavació es distingeix:  
                      A: Avanç. Gàlib de 6,0 m.  

                      D: Destrossa 
                      SC: Secció Completa 

(4) La longitud del sosteniment IV se ha suposat el 5% de la longitud total del túnel. A 
efectes d’amidament, se resta dita longitud de los sosteniments I i II a parts iguals. 

Taula 9. Resum de característiques  dels sosteniments previstos 
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Únicament en els sosteniments tipus IIIa, IIIb i IV està previst l’ús 
d’encavallades o paraigües de micropilons segons la figura 21: 

 

Encavallades Paraigües de 
micropilons(4) Tipus de 

sosteniment Perfil Nº 
Encavallades/ml

S 
(m)

D 
(mm)

L 
(m) n 

IIIa HEB-160 1 0,4 150 15 51 
IIIb HEB-160 1 NO 
IV(4) TH-29 1 NO 

Taula 10. Ús d’encavallades i micropilons 

2.3.2.1 Models numèrics 

La justificació dels sosteniments s’ha efectuat mitjançant una sèrie de models 
numèrics que s’inclouen en l’apèndix nº 1 del projecte constructiu. Aquests 
càlculs tenen com objecte establir les longituds de passada, comprovar els 
espessors de formigó projectat i estimar les convergències. El càlcul dels perns 
d’ancoratge s’estudia en l’epígraf d’estabilitat “enfront de la caiguda de blocs” 
que s’inclou després. 

Els càlculs s’han efectuat amb el programa PHASE2 (versió 5.0). Aquest 
programa ha estat desenvolupat específicament per a l’anàlisi de les 
excavacions subterrànies per Rocscience Inc. (pertanyent al departament de 
Mecànica de Roques de la Universitat de Toronto). Per a cada sosteniment 
s’han realitzat tres tipus de models: 

• model axisimètric  

• model circular equivalent 

• model de fases 

El model axisimètric és un model pla que, mitjançant la utilització d’elements 
amb capacitat per a simular una simetria de revolució entorn d’un eix, s’utilitza 
per a reproduir el comportament tridimensional d’una excavació circular en el si 
d’un massís rocós. Per descomptat, el massís rocós i el camp tensional han de 
tenir simetria de revolució, pel que no s’estudien els casos amb K0 distint de 1 o 
massissos rocosos amb terrenys que no presentin simetria radial. 

Mitjançant aquest model s’obté una corba que relaciona el moviment radial de 
l’excavació amb la distància al capdavant. 

Aquest model es compara amb un model de deformació plana, complementari 
del anterior, denominat “model circular equivalent”, on se substitueix la secció 
real del túnel per una secció circular amb el mateix radi. D’aquest model 
circular s’extreuen els moviments que presenta la clau del túnel per a diferents 
percentatges de relaxació de tensions, és a dir, una corba que relaciona el 
moviment radial amb el % de relaxació. 

Relacionant les dues corbes anteriors pot obtenir-se una tercera corba que 
proporciona la distància al front en funció del percentatge de relaxació. 
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Una vegada establerta una longitud de passada i, en conseqüència, un 
determinat percentatge de relaxació, mitjançant el procés exposat anteriorment, 
s’estudien les diferents fases d’excavació mitjançant el model “de fases”. Es 
tracta d’un model pla que reprodueix exactament la geometria i fases de 
l’excavació. Aquest model s’utilitza per a obtenir les tensions, els moviments i 
els radis de plastificació del terreny, així com els esforços sobre el sosteniment 
i per tant el coeficient de seguretat enfront de les sol·licitacions previstes sobre 
el mateix. 

Els paràmetres resistents i deformacionals del massís rocós empleats en el 
càlcul són els quals es detallen en el apartat de caracterització del massís. Pel 
que fa al sosteniment, les característiques tensodeformacionals del formigó 
projectat considerades en el càlcul són les de la taula 11. 

 
Mòdul de elasticitat a 28 dies 30000 MPa 
Mòdul de elasticitat a 1 dia 20100 MPa (un 67 % del anterior) 

Resistència de càlcul a 28 dies 17 MPa   (0,85 de Fck/1.5) 
Resistència de càlcul a 1 dia 5,1 MPa (un 30% del anterior) 

Taula 11. Característiques tensodeformacionals del formigó projectat 
considerades en el càlcul. (a partir de dades de Secanell,J i 
Costaguta,A.) 

Els valors de resistència i deformabilitat a 1 dia s’han considerat en aquelles 
fases constructives on l’excavació que indueix els esforços corresponents 
s’efectua en la passada següent al de la instal·lació del sosteniment. Els valors 
a 28 dies s’han emprat quan l’excavació es produeix en fases posteriors a la 
col·locació del sosteniment. 

Els càlculs efectuats han analitzat de forma específica els sosteniments “Ia” 
“IIa” i “IIIb”. La resta de sosteniments són un reforç dels anteriors determinat 
extrapolant els resultats obtinguts per a aquests. 

2.3.2.2 Coeficients de seguretat en diferents hipòtesis i 
sosteniments 

• Sosteniments tipus “Ia” i “IIa” 

Utilitzats on el índex RMR sigui superior a 60. S’ha considerat un model 
numèric amb de 3 fases d’execució: 

• 1º Excavació a secció completa del tub 1 i relaxació del R%. 

• 2º Col·locació del sosteniment del tub 1 i relaxació del (100-R)% restant. 

• 3º Excavació del tub 2. 

El espessor de formigó projectat no inclou els 5 cm de la capa de segellat que 
no es consideren pel càlcul estructural. Els resultats dels càlculs es poden 
veure en la taula 12. 
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1) Formació OLL 
2) Formació OLG 

3) Estratificació OLL en clau 
4) Estratificació: OLL en solera 

Situació 
de 

càlcul: 

5) Estratificació: OLL mig 
Valors del coeficient de 

seguretat en fase de 
sosteniment F=Nu/Nk 

Fase 2 Fase 3 Càlcul 
Nº 

Montera 
de 

terres 
(m) 

Situació 
de 

càlcul 

Coef. 
D'empenta 

al repòs 
K0 

Longitud  
d’avanç 

(m) 

Percentatge 
de relaxació 

R(%) 

Espessor 
de 

formigó 
projectat 

(m) 
Formigó 

jove 
(res. a 1 

dia) 

Formigó  
madur 
(res. a 

28 dies) 
SOSTENIMENT TIPUS Ia 

I1 65 1 1.5 4 95% 0.05 2,37 3,71 
I2 65 1 0.7 4 95% 0.05 2,27 3,80 
I3 65 2 1.5 4 95% 0.05 6,09 6,67 
I4 65 2 0.7 4 95% 0.05 7,56 9,69 
I5 65 3 1.5 4 95% 0.05 3,05 3,88 
I6 65 4 1.5 4 95% 0.05 2,92 5,36 
I7 65 5 1.5 4 95% 0.05 3,39 4,24 

SOSTENIMENT TIPUS IIa 
II1 110 1 1.5 4 90% 0.15 1,11 2,92 
II2 110 1 0.7 4 90% 0.15 1,57 3,10 
II3 110 2 1.5 4 95% 0.15 4,09 4,76 
II4 110 2 0.7 4 95% 0.15 4,98 6,67 
II5 110 3 1.5 4 90% 0.15 1,16 2,67 
II6 110 4 1.5 4 90% 0.15 1,71 3,40 
II7 110 5 1.5 4 90% 0.15 1,69 2,85 

Taula 12. Coeficients de seguretat per a les diferents hipòtesis de càlcul dels 
sosteniments tipus “Ia” i “IIa” (a partir de dades de Secanell,J i 
Costaguta,A.) 

• Sosteniments tipus “Ib” i “IIb” 

Utilitzat on el índex RMR sigui superior a 40 i inferior a 60. S’han considerat les 
següents característiques del massís rocós: 

 
Estat Resistència Deformabilitat 

Tipus 
de 

terreny 
Descripció Densitat 

Natural 
(KN/m3) 

σC 
(Mpa) mi m s EM 

(Mpa) ν 

OLG Gresos 26 58.5 12.4 1,45 0,00127 1000 0.3 
OLL Limolites 26 24.5 7.79 0,91 0,00127 1000 0.2 

Taula 13. Valors de càlcul dels materials del massís rocós en la hipòtesi de 
40<RMR<60. (a partir de dades de Secanell,J i Costaguta,A.) 

La comprovació dels sosteniments “Ib” i “IIb” s’ha realitzat per a la hipòtesi més 
desfavorable d'entre les calculades per als sosteniments “Ia” i “IIa”, és a dir, 
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considerant que la montera sobre el túnel està constituïda exclusivament per 
limolites. 

Igual que en el cas dels sosteniments “Ia” i “IIa”, per als sosteniments “Ib” i “IIb” 
s’ha utilitzat un model numèric que consta en aquest cas de 6 fases: 

• 1º Excavació de l'avanç del tub 1 i relaxació del R%. 

• 2º Col·locació del sosteniment de l'avanç del tub 1 i relaxació d'un 5% 
addicional corresponent a l'aplicació instantània de la càrrega sobre el 
formigó amb les seves característiques corresponents a 1 dia. 

• 3º Relaxació restant suportada pel sosteniment de l'avanç amb les seves 
característiques corresponents a 28 dies. 

• 4º Excavació de la destrossa i relaxació del R%. 

• 5º Col·locació del sosteniment de la destrossa i relaxació d'un 5 % 
addicional amb les característiques del formigó de destrossa a 1 dia. 

• 6º Excavació de l'altre tub amb les característiques del formigó de la 
destrossa a 28 dies. 

El percentatge de relaxació de tensions considerat és en aquest cas del 75% 
per als dos sosteniments. Per a l’estimació d’aquests percentatges de relaxació 
s’ha tingut en compte la seqüència constructiva prevista per a l’execució del 
sosteniment. El gruix de sosteniment de càlcul inclou la capa de segellat. 

En les taules 14 i 15 es resumeixen els càlculs realitzats: 

 

Sosteniment 
tipus 

Montera 
de terres 

(m) 

Coef. 
D'empenta 

al repòs 
K0 

Longitud  
d’avanç 

(m) 

Percentatge 
de relaxació 

R(%) 

Espessor 
de 

formigó 
projectat 

(m) 

Ib 65 1,5 2 75% 0,15 
IIb 110 1,5 2 75% 0,25 

Taula 14. Hipòtesis de càlcul considerades pels sosteniments tipus “Ib” i “IIb” (a 
partir de dades de Secanell,J i Costaguta,A.)                                                           

Seguint les mateixes pautes d’anàlisis que en els sosteniments “Ia” i “IIa” pel 
que fa a la determinació del coeficient de seguretat enfront de la sol·licitació 
axial del mateix, els resultats obtinguts per als tipus “Ib” i “IIb” en les distintes 
fases són els que segueixen: 
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Valors del coeficient de seguretat en fase de sosteniment F=Nu/Nk 

AVANÇ DESTROSSA 

Fase 3 Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

Fase 
7 Fase 6 Fase 7 

Sosteniment 
tipus 

Formigó 
jove (res. a 

1 dia) 

Formigó madur 
(res. a 28 dies) 

Formigó 
jove (res. a 

1 dia) 

Formigó 
madur 

(res. a 28 
dies) 

Ib 3.14 2.38 1.51 1.47 1.58 8.83 4.00 
IIb 1.92 1.50 1.09 1.05 1.18 13.89 2.73 

Taula 15. Coeficients de seguretat per a les diferents hipòtesis de càlcul dels 
sosteniments tipus “Ib” i “IIb” (a partir de dades de Secanell,J i 
Costaguta,A.) 

Si bé en el sosteniment “IIb” els coeficients obtinguts són pròxims a la unitat, es 
consideren suficients, tenint en compte que les hipòtesis de càlcul adoptades 
són bastant conservadores. 

• Sosteniment “IIIb” 

Aquest sosteniment és d’aplicació en el tram de l’embocadura Sud en el qual el 
tub dret discorre en mina, mentre que la calçada esquerra s’executa en 
desmunt. S’emprarà entre els PPKK 22+495 i 22+570. L’excavació es durà a 
terme en dues fases (avanç i destrossa), amb una longitud d’avanç de 2 m. 

Es considera que l’execució del desmunt de la calçada esquerra és posterior a 
l’excavació del túnel, per considerar-se beneficiós l’efecte de la major montera 
de terres que es disposarà en execució abans d’excavar el desmunt. 

El càlcul s’ha dut a terme amb un espessor de formigó projectat de 5 cm. 
Sense tenir en compte els 5 cm de formigó de segellat. En l’avanç, per a les 
zones comprimides de formigó, s’obté un coeficient de seguretat de 2,1 per a la 
situació de resistència a 1 dia i de 7,4 per a les fases posteriors (resistència a 
28 dies). (Secanell,J i Costaguta,A.) 

En el cas de la destrossa, els coeficients obtinguts són de 1,8 i 4 per als dos 
casos exposats. De tota manera, s’adoptarà un sosteniment de 20 cm 
d’espessor de formigó projectat (a més dels 5 cm de segellat), per a major 
seguretat. 

2.3.3 Caiguda de blocs 

Donades les famílies de discontinuïtats identificades en els estudis geològics 
aquest és un dels principals problemes que pot presentar l’execució del túnel. I 
és únicament amb aquesta finalitat (segons el projecte constructiu) que s’han 
disposat els perns d’ancoratge.  

En el projecte constructiu el càlcul de l’estabilitat enfront de la caiguda de blocs 
s’ha realitzat en base la interpretació de l’estructura del massís observada a 
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partir de les dades preses en les estacions geomecàniques. S’ha interpretat 
que, de forma general, en el massís apareixen tres famílies de juntes, una 
subhoritzontal corresponent a l’estratificació dels gresos i les limolites, i altres 
dues sensiblement verticals i perpendiculars entre si. 

En general, la persistència de les famílies verticals es limita a l’estrat en el qual 
apareixen. L’espessor mig d’estrats està comprès entre els 2,5 i els 3 m. La 
separació entre juntes de la mateixa família és del mateix ordre de magnitud 
per a les tres famílies considerades. Per aquesta raó, es considerarà la hipòtesi 
per al dimensionament dels perns d’ancoratge l’existència d’un bloc de 3x3x3 
m3 situat en clau, com s’indica en la figura 12. 

                      

Fig. 12 Esquema de la geometria del túnel considerada pel càlcul. (Secanell,J i 
Costaguta,A.) 

Es preveu l’ús de perns d’ancoratge tipus Swellex de 120 KN de càrrega última 
i 4 m de longitud. Amb la capacitat indicada del pern, adoptant per al mateix un 
coeficient de seguretat de 1,15, calen 7 perns per a estabilitzar el tascó de clau 
per tant es defineix una malla de perns de 1x1 metres en la zona de clau, 
aconseguit així un coeficient de seguretat de 1,34. 

La disposició indicada s’adopta en la zona de clau; en parets laterals, donada la 
configuració dels blocs formats, el risc de caiguda és menor, pel que la malla 
serà de 2 x 2 m. En la figura 13 s’indica la configuració proposada: 
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Fig. 13 Configuració dels perns d’ancoratge proposada (Secanell,J i 
Costaguta,A.) 

2.4 Experiència prèvia en la mateixa obra 

Per a la realització de l’obra completa ha estat necessària l’excavació d’un 
volum de gairebé 4 milions de metres cúbics de roca en diferents punts del 
recorregut. La terreny en la major part de l’obra és homogeni i coincideix tant 
en materials com en estructures geològiques amb el previst per a la zona dels 
túnels. És per tant possible extrapolar l’experiència obtinguda en les 
excavacions anteriors, tot i no ser en mina a l’excavació del túnel. 

2.4.1 Excavacions realitzades 

En general la bona qualitat del material rocós ha permès el disseny de talussos 
de pendent 1:5 tot i que en alguns casos s’han rebaixat per raons d’integració 
mediambiental. En els més alts s’han realitzat bermes que en algun cas s’han 
utilitzat per camins de servei paral·lels a la traça. 

El gran volum de terreny a desplaçar a motivat l’ús de maquinaria de grans 
dimensions com camions extravials articulats, tipus “lagarto” i retroexcavadores 
de fins a 2m2 de cullera per a la càrrega. 

Donada la gran duresa del estrat de gresos, formació Olg, s’ha recorregut a l’ús 
d’explosius per a l’obertura de desmunts en el traçat. S’han fet perforacions 
verticals i s’ha utilitzat una càrrega de fons de goma-2 i una carrega de 
columna de nagolita segons Barriga, J (2008) En general les perforacions s’han 
fet molt espaiades ja que la maquinaria utilitzada per a la carrega i transport 
permetien la presencia de roques de grans dimensions. S’ha realitzat un pretall 
en la superfície final del talús amb perforacions cada metre per tal de donar un 
acabat llis al mateix. En alguns casos s’han pogut seguir parcialment les 
famílies de juntes naturals de la roca, aconseguint així un talús de pendent 
superior completament estable. En general no s’han presentat problemes i s’ha 
pogut mantenir un bon ritme de treball. 

S’ha pogut observar que la carrega utilitzada per trencar els durs gresos de la 
formació Olg ha afectat molt a les limolites de la formació Oll. Aquestes 



 70

darreres es veuen molt fracturades en les proximitats de les columnes 
d’explosius. 

2.4.2 Evolució dels talussos 

Realitzant un recorregut per l’antiga C-16, avui substituïda per l’obra que ens 
ocupa, és possible observar en els seus talussos la degradació dels estrats de 
limolites al llarg del temps. En alguns casos s’ha arribat a erosions de l’ordre de 
1m des de la seva execució el 1986. En altres vessants de muntanya 
s’observen baumes més antigues de majors dimensions. 

Les limolites comencen a meteoritzar-se en produir-se la descompressió 
respecte el seu estat natural a l’interior del massís. A partir d’aquí és veuen 
afectades per els cicles d’humitat-sequedat fins a convertir-se en un sol. Es va 
voler comprovar la seva resistència a la gelada mitjançant l’assaig del sulfat de 
manganès i el resultat fou la pèrdua del 100% de la massa, la desintegració 
total. 

La velocitat amb que avança aquesta meteorització és variable en funció, 
principalment, de la pròpia roca i de les condicions ambientals. En alguns blocs 
de roca excavats durant l’execució de la mateixa obra s’han observat erosions 
posteriors a la meteorització del material de l’ordre de 5cm l’any com es pot 
veure en al figura 14. 

 

Fig. 14 Mur d’escullera de la pròpia obra on s’aprecia la degradació de les 
limolites sota les condicions atmosfèriques. 

En estudi geològic del projecte ja es preveia aquesta eventualitat i per això 
s’analitzaren els mecanismes de caiguda de blocs a causa de l’erosió de 
l’estrat subjacent i s’han col·locat malles de protecció en la major part dels 
talussos de l’obra. 

En el passat es volgué protegir talussos mitjançant una capa de formigó 
projectat, en la majoria de casos la roca s’ha acabat meteoritzant igualment i ha 
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acabat trencant el formigó per el augment de volum del sol respecte la roca 
com es pot veure en la figura 15. 

          

Fig. 15 Talús de l’actual variant de Berga, de geologia semblant, protegit en 
part amb formigó projectat. 

2.5 Plantejament de la auscultació  

Tal i com ja s’ha vist abans en el apartat 2.3.2.2 “Coeficients de seguretat en 
diferents hipòtesis i sosteniments”,  en els esforços en el sosteniment d’un 
túnel, el terme “valor característic” no té el mateix significat que en els càlculs 
d’estructures habituals. En el túnel que ens ocupa els esforços que s’obtenen 
en el sosteniment són funció directa de les característiques resistents i 
deformacionals del massís rocós, de l’estat tensional inicial del massís, i de la 
rigidesa relativa del sosteniment respecte al massís.  

No pot determinar-se a priori, de forma rigorosa, el valor de les característiques 
resistents i deformacionals del massís rocós tot i que se’n fa una bona 
aproximació per al disseny del túnel. Especialment indeterminat resulta l’estat 
tensional inicial del massís, que és el qual major influència té sobre els 
esforços. El desconeixement és tan important que es dupliquen els càlculs i es 
realitzen per als dos valors que acoten el rang de valors on és probable que es 
trobi donades les característiques observables del massís. 

2.5.1 Comportament previsible del massís 

A partir dels paràmetres de caracterització del massís rocós observats en camp 
i obtinguts dels diferents assaigs de caracterització i amb el suport de diversos 
models numèrics d’elements finits es realitza un estudi del comportament 
previsible del massís. 
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2.5.1.1 Deformació 

Els alts valors del mòdul elàstic d’ambdues litologies en estat original, 
especialment de la de gresos fa preveure que es produiran poques 
deformacions elàstiques després de l’obertura del túnel. 

Aquestes previsions basades en els models empírics disponibles s’han 
comprovat en base a l’ús de models numèrics dels diferents disposicions 
possibles dels estrats presents en la zona en relació amb l’obertura del túnel. 

És poc probable un tancament gradual de la secció degut a aquestes 
deformacions fins a arribar al col·lapse de l’estructura. Donats els valors del 
índex RMR obtinguts i a partir de la bibliografia existent un sosteniment mínim 
hauria de ser suficient en la major part del túnel pel que fa únicament a la 
possibilitat de deformació elàstica del massís. Aquesta afirmació es veu 
sustentada també pels càlculs elàstics realitzats en el projecte. 

Per tant es preveu una estabilització ràpida de l’excavació pel que fa a la 
deformació elàstica del massís. (Terrado,E) 

2.5.1.2 Caiguda de blocs 

La possibilitat de fallada per aquesta causa no és previsible, no es produeixen 
deformacions en el massís que puguin donar a una alarma per al imminent 
caiguda d’un bloc. Per tal cal extremar les precaucions en les operacions de 
retirada de roques i saneig  posteriors a la voladura. Un bon saneig per part 
d’un operari especialitzat dirigit per un tècnic competent és bàsic de cara a 
assegurar l’estabilitat de l’excavació contra la caiguda de blocs solts. 

Segons Orta, J. (2007) És d’esperar que en cas d’haver-hi algun fragment de 
roca potencialment inestable una vegada completat el cicle d’una passada 
aquest caigui a causa de les vibracions provocades per la següent voladura. 
També és possible que l’energia de la voladura no provoqui la seva caiguda 
però si la seva inestabilització. Per tant caldrà extremar sempre les precaucions 
en entrar en una galeria després d’una voladura realitzant una acurada 
observació, no només de la zona afectada per la voladura sinó també de l’àrea 
més pròxima per tal de detectar possibles fissures o deformacions que 
assenyalessin fenòmens d’inestabilitat. 

En el cas d’haver-se col·locat ja el sosteniment és d’esperar l’estabilització de 
l’estructura. En cas que no sigui així és possible que la caiguda del bloc 
provoqui deformacions plàstiques en els elements de sosteniment. En aquest 
cas la observació del túnel durant les visites d’obra és el millor sistema de 
control que pot implantar-se. Tradicionalment no s’han previst auscultacions 
que puguin prevenir de d’aquest tipus de fallada. 

El punt on la incertesa és més gran és en l’ancoratge dels perns i per tant és on 
la fallada és més probable. En aquest cas és possible que es produeixi una 
caiguda instantània. Per tant, la major seguretat s’aconsegueix amb una 
acurada realització del procés de col·locació del perns i un control exhaustiu del 
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mateix. Per tant es preveuen assaigs de la resistència de perns col·locats 
normalment fins a la tensió calculada i alguns fins a ruptura. 

2.5.1.3 Alteració de les limolites 

Cal tenir en compte la possible alteració a llarg termini dels nivells de limolites, 
formació OLL. Quan aquesta roca es troba en l’exterior es meteoritza fàcilment 
per cicles d’humitat sequedat convertint-se en un sòl. En l'interior del túnel la 
variació de la humitat que pugui sofrir el terreny serà inferior a la qual es 
produeix en l’exterior, degut per una part al fet que ni la pluja ni la insolació 
incideixen de forma directa i al fet que es troba protegit pel formigó del 
sosteniment. 

No obstant és evident que es produeix una alteració de l’estat natural del 
terreny, variant d’una banda la seva humitat i per un altre el seu estat tensional, 
fonamentalment per la descompressió associada a l’excavació del túnel. 
Aquests canvis en l’estat natural del massís podrien ocasionar un increment de 
l’empenta sobre el sosteniment que podrien al seu torn afectar a la seva 
estabilitat a llarg termini, amb el consegüent perjudici per a la seguretat i per a 
l’explotació de l’obra.  

Per aquests motius, l’autor del projecte constructiu del túnel considera, 
necessària, en el mateix projecte, la construcció d'un revestiment que posseeixi 
capacitat resistent a llarg termini. 

2.5.2 Finalitat de la instrumentació 

La finalitat de la instrumentació és assegurar l’estabilitat de l’excavació i 
l’adequació del sosteniment previst a la realitat del terreny. 

En aquest treball es contempla la possibilitat d’un interès d’investigació que a la 
realitat no existeix. 

2.5.3 Variables que es desitja conèixer i amidar 

Tal i com s’ha vist en el apartat 2.3.2.2 “Coeficients de seguretat en diferents 
hipòtesis i sosteniments”, la variable que major influència té sobre els esforços 
és l’estat tensional inicial del massís, representat en els càlculs a través de la 
variable K0. 

Tot i que no serà necessari determinar directament el seu valor si que caldrà 
veure que el comportament del túnel és el esperat per un valor de K0 entre els 
que l’acoten en projecte. 

Caldrà conèixer també les característiques resistents i deformacionals del 
massís. Aquestes es demostraran de manera indirecta en el moment d’obrir 
l’excavació, el comportament del massís sota els esforços esperats donarà una 
idea de si el valor d’aquestes característiques s’adiu amb el previst en les 
hipòtesis de càlcul. Cal recordar que el valor calculat per aquests paràmetres 
es basa en les qualitats de les litologies presents i de la seva disposició i no en 
l’observació del comportament real conjunt. 
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2.5.4 Mesures a realitzar 

Es detallen aquí les mesures que és recomanable realitzar per tal de conèixer 
el comportament real del massís 

2.5.4.1 Convergències 

Com ja s’ha dit en el apartat 1.5.2.1 “Control de la deformació del túnel. Cintes 
de convergència” és el procediment que bàsic per definir el comportament 
global de l’excavació a partir d’una mesura tan simple com és l’amidament de 
distancies entre punts del túnel. 

Cada secció de convergència estarà formada per 5 perns units rígidament a la 
roca o al formigó projectat de protecció. La posició dels perns serà: un en clau, 
dues en la base de les parets laterals i dos en la part superior de les parets 
laterals. Els perns situats en la part superior de les parets lateral es disposaran 
4,50 m per sota la clau (distància mesurada des del intradós del sosteniment), 
mentre que els situats en la base es disposaran segons una alineació paral·lela 
a la rasant, 40 cm per sobre de la mateixa. Les mesures a realitzar seran les 
següents: 

• Corda horitzontal, H1, entre els punts situats en la part superior de les 
parets lateral 

• Corda horitzontal, H2, entre els punts situats en la base de la secció 

• Diagonals entre la clau i els punts de la part superior de les parets 
lateral, D1,DRETA i D1,ESQ. 

• Diagonals entre la clau i els punts de la base de les parets lateral, 
D2,DRETA i D2,ESQ 

Les seccions de convergència s’haurien de disposar a distàncies de 25 m, 
excepte en les zones especialment conflictives com poden ser el pas de falles i 
les embocadures, on aquesta distància serà com a màxim de 10 m podent-se 
instal·lar seccions addicionals en cas que les característiques del terreny 
observades o peculiaritats del túnel així ho aconsellin. 

En ser les deformacions molt lentes en el temps no és necessari un temps de 
resposta ràpid. Això permet la presa de mesures de manera manual. 

El moment en que la velocitat de deformació és major és just després de 
l’obertura de la passada. Per tant si que serà important el moment d’inici de les 
mesures. Per tant els claus es col·locaran de forma ràpida després de 
l’excavació, i com màxim a les 24 hores del pas del front d’excavació per la 
corresponent secció. En el moment de la instal·lació dels claus s’efectuarà una 
lectura que s’establirà com l’origen de les mesures. 

La distancia mesurada per les cintes de convergència haurà de ser existent 
entre els diferents claus on s’ha de realitzar mesuraments. Aquesta es troba 
definida en els plànols adjunts. De manera conservadora caldria preveure una 
cinta amb un rang de 0 a 20 metres. 
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D’acord amb els resultats dels models de càlcul es preveuen deformacions del 
ordre d’un mil·límetre en alguns casos. Per tal de poder observar variacions 
significatives en aquestes mesures caldrà que la mesura es realitzi amb una 
precisió de cinc centèsimes de mil·límetre. 

Per tal d’evitar la influencia de la temperatura en les mesures es recomana una 
cinta extensomètrica invar. També serà necessari un dispositiu de tensionatge 
automàtic per tal de garantir que la tensió de cinta de mesura no variï i per tant 
no es deformi per aquest motiu. 

Per a realitzar les mesures resulta aconsellable un calibre de quadrant per la 
seva simplicitat i baix cost respecte altres aparells mes sofisticats. 

Cal posar especial esment en la robustesa dels claus per a la mesura de 
convergències. Cal que aquests siguin especialment resistents ja que s’hauran 
de mantenir com a mínim durant tota l’obra i és fins i tot recomanable mantenir-
los en servei un cop finalitzada l’obra per a comprovacions en explotació. 

Donada la proximitat al front dels claus en el moment de la seva col·locació i la 
realització de voladures per a l’excavació resulta aconsellable protegir-los, 
almenys fins que el front s’allunyi de la secció de convergència i els impactes ja 
no siguin probables. 

Una vegada el front ja s’ha allunyat es aconsellable senyalitzar-los per facilitar 
el seu reconeixement. És bo dotar-los d’una identificació clara per a tot el 
personal de l’obra per evitar equivocacions que poguessin danyar-los. 

La deformació es preveu com una funció logarítmica del temps amb tendència 
a l’estabilització. Per tant la freqüència de les mesures haurà de seguir la 
mateixa tendència. Llavors la freqüència de mesures haurà de ser més gran al 
principi i s’haurà d’anar espaiant a mesura que s’estabilitzin les mesures.  

Òbviament no té sentit prendre mesures molt seguides quan entre elles no hi 
ha temps que la propietat mesurada variï una quantitat superior a la resolució 
del aparell de mesura. 

La distribució de mesures a realitzar en el temps dependrà de la qualitat del 
terreny, de la velocitat de deformació i de la magnitud d’aquesta, així com de 
les operacions a realitzar en el túnel. Per tant aquestes s’adaptaran a la realitat 
observada del terreny segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

Una previsió raonable de les diferents freqüències de mesura seria: 

• 1 mesura diària fins a l’estabilització de la corba deformació-temps. 
Aquesta freqüència es mantindrà com a mínim durant 2 setmanes i fins 
que el front es trobi a  2 diàmetres de la secció de mesura. 

• 1 mesura setmanal fins al cap de 2 mesos de la primera mesura. 

• 1 mesurament mensual de comprovació fins que finalitzi l’obra. 

Se suposarà que les mesures s’han estabilitzat quan la diferència de la 
deformació obtinguda en una mesura determinada amb cadascuna de les 
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corresponents a les mesures dels 5 dies següents sigui inferior al 5 % del valor 
de dita deformació. En cas que la diferencia entre una mesura i les realitzades 
els 5 dies següents sigui inferior a la precisió de l’aparell també es podrà 
considerar que les mesures s’han estabilitzat. 

En aquest cas el pla d’instal·lació és molt simple ja que només consisteix en la 
col·locació dels claus. La situació d’aquests ve determinada per les mesures a 
realitzar, es bo, no obstant, buscar punts d’instal·lació que ofereixin per les 
irregularitats de la roca una protecció addicional. 

El moment d’instal·lació serà abans de 24 hores de l’excavació i en un moment 
en que l’afectació sigui mínima. Probablement el millor moment sigui després 
de la neteja i saneig per una major seguretat i abans que comencin les feines 
de gunitat i col·locació de perns. En tot cas cal acordar amb el contractista quin 
és el millor moment tenint en compte que si cal s’hauran d’aturar els treballs per 
poder dur a terme les mesures. 

El personal d’instrumentació responsable de la instal·lació, les proves, la 
vigilància i la presa de lectura i registres dels instruments haurà de ser un 
personal qualificat i amb experiència en l’àmbit de la instrumentació per a 
túnels. Aquest personal ha de conèixer el funcionament dels instruments amb 
que treballa. 

No es comú que s’incloguin en el projecte aquestes instruccions però si que és 
bo que estiguin a disposició de tot el personal implicat en el control del túnel 
abans d’iniciar les mesures. 

D’acord amb el que s’ha anunciat anteriorment resulta recomanable ja en el 
nivell de projecte definir uns valors de referència per a l’establiment de nivells 
d’alerta. Així resulta senzill saber quan s’han de prendre mesures ràpidament ja 
que el comportament s’allunya perillosament del previst. 

En els models de càlcul es preveuen, en els casos més desfavorables, 
desplaçaments de les parets menors de 2 mm. Per tant en aquest cas extrem 
la màxima variació en una lectura de convergència seria menor de 4 mm. 
Aquests desplaçaments són molt petits per el que és normal en túnels i es 
basen el la alta rigidesa atribuïda a la roca en els models de càlcul. No es 
considera perillós donar un marge extra als nivells d’alerta d’acord amb els 
coeficients de seguretat obtinguts, sempre superiors a 2,5 per a les ultimes 
fases. 

En la taula 16 que s’inclou a continuació s’indiquen els valors de la variació 
màxima de les lectures de convergències, i que per tant ha de donar lloc a un 
nivell d’alerta, deduïdes dels models de càlcul. 

 

DH1 DH2 DD1 
esq. 

DD1 
dreta 

DD2 
esq. 

DD2 
dreta 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
10 10 10 10 10 10 

Taula 16. Nivells d’alerta per a la mesura de convergències. 
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D’acord també amb els models de càlcul, s’establirà un nivell d’alerta quan la 
corba de convergències no s’estabilitzi una vegada que el front d’excavació 
s’hagi allunyat més de dos diàmetres. 

Independentment de l’establiment de nivells d’alerta caldrà analitzar tota la 
informació obtinguda per aquest mitjà, juntament amb la procedent d’altres 
fonts per comprovar la idoneïtat de la solució executada. 

2.5.4.2 Topografia 

Per tal de controlar el moviment global de les seccions de mesura de 
convergències es mesurarà el assentament de la clau F per mètodes 
topogràfics 

2.5.4.3 Extensòmetres 

Donades les característiques de deformació previstes per el massís en 
executar-se l’excavació no es preveu que sigui necessari un nivell de detall 
més elevat que el assolit amb les mesures de convergències. Per tant la 
col·locació extensòmetres es preveu com una mesura opcional. Hi ha però dos 
casos en els que fora recomanable l’ús extensòmetres per diferents motius. 

En cas de trobar falles o materials de baixa qualitat caldria un seguiment més 
detallat de la zona afectada ja que les característiques del material foren 
clarament diferents. Aquests casos de material més dolent podrien requerir 
d’un seguiment continu de les deformacions amb lectures automatitzades i 
nivells d’alarma també automatitzats. Aquest seguiment fora bo de realitzar-lo 
amb extensòmetres col·locats des del interior de la galeria 

En aquest cas caldrà definir les característiques dels extensòmetres d’acord 
amb les característiques de la zona. No obstant es bo preveure el cas en el 
moment de projectar el sistema d’auscultació i donar unes indicacions generals 
que guiïn les decisions posteriors. 

En la zona de l’embocadura el tub dret s’allarga 65m més que l’esquerre de 
manera que el recobriment de terres serà mínim en el costat esquerre del tub. 
Aquesta asimetria en el massís presenta una incertesa addicional en el seu 
comportament. Els models de càlcul preveuen una total estabilitat de 
l’excavació i tot i així s’ha optat per reforçar el sosteniment d’aquesta zona. 

Així doncs aquesta seria una bona ocasió per estudiar el comportament real 
d’una zona amb aquestes característiques tan especials. Alhora la redundància 
de mesures permetria donar una seguretat addicional a l’obra. Per tant també 
seria aconsellable complementar la mesura de convergències amb dades 
provinents d’extensòmetres interiors i exteriors aconseguint un gran nombre de 
mesures amb les que comprovar el comportament previst en els càlculs. 

En ser les deformacions molt lentes en el temps no és necessari un temps de 
resposta ràpid. 

En el cas de l’embocadura sud es preveu un rang de moviments molt petit, 
d’uns 2mm. No obstant la finalitat d’aquesta instrumentació és l’estudi i cal 



 78

recordar que hi ha certa incertesa en el comportament final. Per tant és 
recomanable utilitzar un extensòmetre d’un rang raonable, uns 300mm i així 
estar preparats per qualsevol eventualitat. 

En el cas dels extensòmetres col·locats en zona de falla el rang s’haurà de 
decidir en funció de les característiques de la zona. No obstant en haver escollit 
extensòmetres amb un rang de 300mm per a la zona de l’embocadura és 
probable que resultin útils també per aquest cas. De tota manera es podrien 
utilitzar com un primera instrumentació i si es veiés superat el seu rang 
continuar el seguiment amb altres aparells. 

Donat el petit camp de desplaçaments previst és aconsellable que els 
extensòmetres utilitzats tinguin una precisió no inferior a la centèsima de 
mil·límetre (0,01 mm). Si la precisió fos inferior podria no obtenir-se informació 
d’alguns punts del camp de desplaçaments en el supòsit que es complissin les 
previsions de projecte. 

Donada la precisió requerida caldrà utilitzar extensòmetres de varetes. 

És recomanable que la lectura es realitzi per mitjà d’un sistema de corda 
vibrant. Aquest sistema permet la recollida automàtica de dades i per tant la 
seva integració en un sistema de seguiment informatitzat. Aquest fet és 
especialment important per a la finalitat d’estudi ja que permetrà el seguiment 
de l’obra a distancia posteriorment a la seva construcció. 

Entre els dispositius de lectura automàtica existent en el mercat es prefereix el 
de corda vibrant per la seva robustesa ja que s’haurà de seguir utilitzant a llarg 
termini i en algunes de les zones de col·locació serà impossible tornar-hi a 
accedir un cop finalitzada l’obra. 

A pesar de la robustesa pròpia del aparell cal protegir-lo adequadament per 
evitar que resultin danyats durant les operacions d’excavació. Així mateix, és 
recomanable obligar contractualment al contractista a mantenir tots els 
extensòmetres en perfectes condicions de treball durant el transcurs de les 
obres. En el cas que algun instrument resulti danyat per les operacions fetes 
pel contractista cal que aquest l’hagi de substituir i sigui responsable del cost 
econòmic addicional. Es podrà exigir que el contractista interrompi la 
construcció a les proximitats dels instruments danyats fins que aquests siguin 
substituïts i reinstal·lats. 

Els instruments utilitzats s’hauran de provar durant el procés d’instal·lació. 
Qualsevol instrument que no funcioni degudament quan acabi la instal·lació 
s’haurà de tornar a instal·lar o substituir. 

En els extensòmetres d’exterior, les deformacions es començaran a mesurar 
quan el front d’excavació es trobi com a mínim a una distància de trenta 
metres. En els extensòmetres d’interior caldrà començar immediatament 
després d’instal·lar-los. No hauran de transcórrer més de tres dies des del 
moment de l’excavació fins al moment de la primera lectura. 
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En el cas de falles serà necessària una freqüència de lectures elevada per tal 
de controlar qualsevol moviment sobtat. Per aquesta raó es fa recomanable l’ús 
d’un sistema automatitzat. 

En el cas que el comportament s’ajusti al previst en les seccions d’embocadura 
les mesures necessàries per a motius de seguretat es podrien realitzar segons 
la cadència següent. 

• Cada dos dies fins que el front s’allunyi de la secció de control un mínim 
de trenta metres o més, si la lectura no s’estabilitza. 

• Posteriorment es prendran mesures setmanals fins a 2 mesos després 
de l’estabilització. 

• Cada mes, durant la resta de la durada de l’obra. 

Donada la finalitat d’estudi addicional que es buscava caldria definir un altre 
tipus de freqüència de mesures més adaptada a aquesta finalitat. Aquesta 
freqüència hauria de ser determinada per l’equip responsable de l’estudi. 
Donades les capacitat de processament d’informació disponibles avui dia seria 
no hi hauria problema en la realització de mesures molt seguides, cada hora 
per exemple, mentre la deformació no s’estabilitzés. 

En principi es col·locaran extensòmetres en les seccions de convergències per 
tal d’aconseguir la redundància de mesures i més informació en un mateix punt 
per a una millor interpretació del comportament de la secció. Els punts 
d’ancoratge de les varetes seran definits d’acord amb les previsions de 
deformacions. A l’últim ancoratge es situarà fora de la zona de deformacions 
previstes per assegurar la validesa de les altres lectures. 

Altres disposicions en cas de falles o bé per exigències del estudia realitzar 
s’hauran de concretar en funció d’aquests. 

En el cas dels extensòmetres d’exterior, s’instal·laran amb prou antelació 
respecte del moment en què la influència de l’excavació assoleixi el punt en 
què són situats. Com a norma general, la distància mínima entre l’extensòmetre 
i el front d’excavació, en el moment de la instal·lació, haurà de ser de trenta 
metres. El cap de l’extensòmetre estarà protegit per una arqueta tancada amb 
clau. En el cas dels extensòmetres d’interior, s’instal·laran tan ràpid com sigui 
possible després de l’excavació. 

Tots els instruments s’hauran de fixar de manera ferma i amb cura, i s’hauran 
de protegir per assegurar-se que no resultin danyats durant el transcurs de les 
operacions d’excavació del túnel. 

Abans que comencin les obres, el contractista hauria de presentar el mètode i 
un programa preliminar per a la instal·lació dels instruments. 

El personal d’instrumentació responsable de la instal·lació, les proves, la 
vigilància i la presa de lectura i registres dels instruments haurà de ser un 
personal qualificat i amb experiència en l’àmbit de la instrumentació per a 
túnels. Aquest personal ha de conèixer el funcionament dels instruments amb 
que treballa. 
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No es comú que s’incloguin en el projecte aquestes instruccions però si que és 
bo que estiguin a disposició de tot el personal implicat en el control del túnel 
abans d’iniciar les mesures. 

D’acord amb el que s’ha anunciat anteriorment resulta recomanable ja en el 
nivell de projecte definir uns valors de referència per a l’establiment de nivells 
d’alerta. Així resulta senzill saber quan s’han de prendre mesures ràpidament ja 
que el comportament s’allunya perillosament del previst. 

En el cas del extensòmetres situats a l’embocadura el comportament previst del 
terreny és similar a la resta del túnel i per tant els nivells d’alarma es fixaran 
seguint els mateixos criteris que les lectures de convergències. Per tant la 
deformació màxima prevista, i que per tant ha de donar lloc a un nivell d’alerta 
és de 5 mm en la longitud total del extensòmetre. 

D’acord també amb els models de càlcul, s’establirà un nivell d’alerta quan les 
deformacions no s’estabilitzin una vegada que el front d’excavació s’hagi 
allunyat més de dos diàmetres. 

Independentment de l’establiment de nivells d’alerta caldrà analitzar tota la 
informació obtinguda per aquest mitjà, juntament amb la procedent d’altres 
fonts per comprovar la idoneïtat de la solució executada. 

En el cas d’extensòmetres situats en zones especials caldrà definir en l’estudi 
del cas concret els nivells d’alerta apropiats. 

En el cas de la finalitat d’estudi serà aquest el que realitzi la interpretació de les 
mesures. 

2.5.4.4 Inclinòmetres 

Les embocadures són sempre una de les parts més complicades d’un túnel. La 
manca de massís de suport i de cobertura i la possibilitat de inestabilitat del 
talús compliquen l’inici de les obres de perforació en mina. En el cas que 
s’estudia aquí cal afegir que l’estudi geològic ha previst per aquesta zona una 
alteració de la roca, resultant en una disminució de les seves qualitats 
geomecàniques. 

La conjunció d’aquestes circumstancies i la menor cobertura de terreny en 
aquesta zona fan factible i recomanable l’ús d’inclinòmetres per tal de controlar 
el camp de deformacions de la matriu rocosa. Resulta adient la seva col·locació 
de manera que coincideixin en una mateixa secció amb mesura de 
convergències i cèl·lules de pressió radials i transversals. Aquesta disposició 
permet establir una correlació entre les lectures dels diferents instruments i en 
funció d’aquestes avaluar la situació que es presenti. 

En la majoria d’aparells existents en el mercat la màxima precisió es dona en 
un angle petit tot i que l’aparell disposa d’un rang més gran per efectuar 
mesures. Donades les petites deformacions previsibles un rang de mesura amb 
precisió de 3º serà suficient. De totes maneres un rang més ampli, d’uns 25º 
fora recomanable en cas que es produïssin fenòmens d’inestabilitat. 
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Donat el petit camp de desplaçaments previst és aconsellable que la sonda 
utilitzada tingui una sensibilitat de 2 x 10-5 radiants i una precisió de 5 x 10-4 
radiants. Si la precisió fos inferior podria no obtenir-se informació d’alguns 
punts del camp de desplaçaments en el supòsit que es complissin les 
previsions de projecte. 

Donat que el sistema serà només operatiu durant l’execució de l’obra no resulta 
necessari utilitzar un inclinòmetre permanent. Per tant s’opta preferiblement per 
un sistema de canonades i sonda. Les canonades inclinomètriques 
consisteixen en un tub amb doble acanalament. La mesura s’efectua per mitjà 
d’un torpede o sonda que descendeix per cada plànol d’acanalament del tub, 
procedint a la lectura cada 1 o 0,5 metres. És recomanable un sensor de tipus 
servoacceleròmetre que permeti amidar segons dos eixos perpendiculars 
(biaxial). 

La robustesa d’aquests inclinòmetres es pot dissociar en dues parts, la sonda i 
el tub. La robustesa de la sonda és únicament important per la seva resistència 
al ús però no té cap conseqüència des del punt de vista de control d’obra ja que 
és possible substituir-la entre dues mesures. El tub en canvi si que requereix 
d’una certa robustesa per evitar que resulti deteriorat en el transcurs de la seva 
instal·lació. 

Els instruments utilitzats s’hauran de provar durant el procés d’instal·lació. 
Qualsevol instrument que no funcioni degudament quan acabi la instal·lació 
s’haurà de tornar a instal·lar o substituir. 

S’instal·laran amb antelació a la realització dels talussos de les embocadures 
per així contribuir també a el control d’aquests i obtenir dades a per al seu 
estudi. Es realitzarà una primera lectura immediatament després de la 
instal·lació, que servirà com referència per a les successives mesures.  

En el cas que el comportament s’ajusti al previst, les mesures es podrien 
realitzar segons la cadència següent. 

• Cada dia des del inici de les obres fins que el front s’allunyi de la secció 
de control un mínim de 20 metres, o més, si la lectura no s’estabilitza. 

• Posteriorment es prendran mesures setmanals fins que hagin 
transcorregut 2 mesos des de l’estabilització. 

• Cada mes, durant la resta de la durada de l’obra. 

En principi es col·locaran inclinòmetres coincidint amb la situació prevista de les 
seccions de convergències per tal d’aconseguir la redundància de mesures i 
més informació en un mateix punt per a una millor interpretació del 
comportament de la secció. S’instal·laran per parelles en un plànol vertical i 
transversal a l’eix del túnel des de la superfície del terreny. La distància dels 
inclinòmetres a l’eix del túnel serà de +/- 8 m. La profunditat que arribaran a 
serà la corresponent a la cota teòrica del carril del túnel més 10 metres. 

S’instal·laran amb antelació a la realització dels talussos de les embocadures 
per així contribuir també a el control d’aquests i obtenir dades a per al seu 
estudi. El cap del tub estarà protegit per una arqueta tancada amb clau.  
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Abans que comencin les obres, el contractista hauria de presentar el mètode i 
un programa preliminar per a la instal·lació dels instruments. 

2.5.4.5 Cèl·lules de pressió total 

En el projecte constructiu del túnel es considera necessària la construcció d’un 
revestiment que posseeixi capacitat resistent a llarg termini. En el annex de 
càlculs corresponent s’ha valorat la capacitat que ha de tenir aquest 
revestiment. No obstant la gran incertesa present respecte el comportament en 
el futur del massís fa recomanable mantenir un control de les tensions diferides 
que puguin donar-se en el revestiment. A tal efecte es planteja la utilització de 
cèl·lules de pressió embegudes en el revestiment. 

D’acord amb la resistència prevista per al formigó de 25MPa, el rang de 
pressions serà de trenta megapascals per a les cèl·lules transversals, deixant 
un marge de seguretat. Donada l’empenta prevista en el revestiment hauria de 
ser suficient amb un rang de tres megapascals  per a les cèl·lules radials. 

La precisió de mesura estarà d’acord amb el rang i serà per a ambdós casos 
d’un 1% sobre el rang. 

Aquest sistema haurà d’ésser operatiu durant tota la vida útil del túnel, es a dir 
100 anys, per tant és recomanable instal·lar un sistema de mesurament a 
distància, mitjançant corda vibrant i centraleta de lectura. 

La col·locació de les cèl·lules haurà de ser tan acurada com sigui possible, ja 
que els defectes en la seva instal·lació generaran errors importants en les 
tensions subministrades per la cèl·lula. A aquest efecte, és molt important que 
el suport sigui perfectament llis i que el formigó emboliqui perfectament la 
placa. 

Els instruments utilitzats s'hauran de provar durant el procés d’instal·lació. 
Qualsevol instrument que no funcioni degudament quan acabi la instal·lació 
s'haurà de tornar a instal·lar o substituir. 

Es realitzarà una primera lectura immediatament després de la instal·lació, que 
servirà com referència per a les successives mesures.  

La distribució de mesures a realitzar en el temps dependrà de la qualitat del 
terreny, de la velocitat de deformació i de la magnitud d'aquesta. En principi i si 
el comportament del terreny s’ajusta a les previsions es poden programar 
lectures: 

• 1 cop a la setmana  des del moment del formigonat del revestiment i 
durant els dos primers mesos, 

• mensual des dels 2 primers mesos i fins al final de la vida útil del túnel. 

Entre els dispositius de lectura automàtica existent en el mercat es prefereix el 
de corda vibrant per la seva robustesa ja que s’haurà de seguir utilitzant a llarg 
termini i en les zones de col·locació serà impossible tornar-hi a accedir un cop 
finalitzada l’obra. 



 83

En principi el formigó que embolcalla l’aparell proporciona una protecció 
extraordinària contra corrosió i per tant no cal cap mesura suplementària com 
per exemple aparells de titani. De tota manera en cas de ser imprescindible es 
pot arribar a la substitució del aparell. 

Els cèl·lules de pressió es col·locaran en les seccions de control on s’hauran 
instal·lat també les mesures de convergències i, a més, d’acord amb Cuello, X. 
(2008), en zones especialment conflictives des del punt de vista del terreny, 
com poden ser zones de concentració d’humitats, per l’afectació d’aquestes a 
la formació de limolites. 

Dins de cada secció, es col·locaran tres parelles de cèl·lules transversal/radial, 
una a la clau i dues en espatlles a cada costat. 

Abans que comencin les obres, el contractista hauria de presentar el mètode i 
un programa preliminar per a la instal·lació dels instruments. 

El valor de les pressions que impliquin un nivell d’alerta depèn de la orientació 
de les cèl·lules.  

Per a les cèl·lules col·locades per mesurar en direcció transversal es definirà el 
nivell d’alerta en funció de la resistència assolida per el formigó del revestiment. 
Resulta convenient deixar un marge per a la seguretat i per tant fixar el nivell 
d’alerta en un 60% de la resistència del element. Aquest percentatge es troba 
per sobre de la resistència de disseny i per tant per sobre de les sol·licitacions 
previstes per al revestiment, per tant indica que aquest es troba en una situació 
excepcional però amb marge de seguretat. Per tant ja que el revestiment està 
projectat amb formigó HM-25 el nivell d’alerta s’establiria en 15 MPa. 

Per a les cèl·lules de pressió transversal el nivell d’alerta es fixa en funció de 
l’empenta prevista en els càlculs realitzats per al revestiment. De la mateixa 
manera que en les col·locades ne direcció transversal aquest està per sobre de 
l’empenta prevista però per sota de la resistència esperada. 

En el cas que se sobrepassin els valors de pressions que figuren en la taula 17 
s’establirà un nivell d’alerta. 

 
Tipus de cèl·lula Pressió d’alerta 

de pressió 
transversal 15 MPa  

de pressió radial 0,3 MPa 

Taula 17. Nivells d’alerta per a les cèl·lules de pressió total. 

2.5.4.6 Caixes de terminals i cables 

Una vegada col·locats els elements d’auscultació del interior del túnel 
(extensòmetres i cèl·lules de pressió), els seus terminals de lectura es 
traslladaran fins a una caixa de terminals en cada secció completa 
d’auscultació mitjançant l’ús de cable apte per quedar embegut en formigó. La 
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seva col·locació haurà d’assegurar que el posterior formigonat de les capes de 
sosteniment i revestiment continuï permetent la lectura de dades, fins i tot 
durant l’explotació de les obres. 

La caixa de terminals s’haurà de disposar en un lloc d’accés fàcil i sempre amb 
tapa metàl·lica, amb clau. Caldrà assegurar-se que no rebi cap dany durant el 
transcurs de les obres. 

Les freqüències de lectura previstes permeten la realització de lectures 
manuals a les caixes de terminals. En cas que durant la fase d’explotació això 
fos poc pràctic es podrien connectar els aparells de mesura amb el sistema de 
comunicacions del túnel i així permetre la realització de lectures directament 
des del centre de control. 

2.6 Seguiment i auscultació realitzats 

Donades les característiques del massís es decidí d’acord amb Orta, J (2007) 
que la mesura de convergències era suficient per tal de determinar l’estabilitat 
de l’excavació i per tan es prescindí d’altres tipus d’instrumentació. 

2.6.1 Visites d’obra 

Al llarg de la visita no només s’examina el front d’excavació sinó que 
s’observen els progressos dels treballs en totes les seccions del túnel. Així es 
comprova que els procediments de treball són els correctes i els resultats 
obtinguts amb aquests per tal de preveure possibles millores en els mateixos 
aconseguint una millor adaptació al comportament real. 

El front d’excavació per ser la part no explorada de l’excavació és d’una vital 
importància per a la interpretació geologia dels materials que es trobaran en la 
següent passada d’excavació. 

El front és també la part més vulnerable de l’excavació ja que el front en si 
mateix així com l’ultima passada no es troben assegurats de cap manera (en 
una excavació oberta, sense escut). La superfície del front acostuma a ser la 
més gran que es troba sense cap mena de suport i per tant on amb més facilitat 
es pot produir un trencament. 

És la part on la incertesa sobre els materials que es troben al seu voltant és 
mes gran. En general el coneixement sobre els materials que es troben a 
continuació només es pot deduir en base a la interpretació geològica dels 
materials trobat i al treball de camp previ a base de sondeigs. La informació 
aportada per els sondeigs no és completa al llarg de tot el túnel i per tant mai 
serà 100% fiable la estructura inferida a partir d’aquests. Es poden realitzar 
cates en cas de dubte sobre el materials que es trobaran a continuació, però no 
és un procediment comú ja que entorpeix l’avanç normal dels treballs. 

El moment òptim per a aquesta operació és el final del desenrunament, abans 
de col·locar la capa de segellament, tot i que en terrenys inestables o dubtosos 
es podrà dur a terme en altres fases del cicle, excepte en les de càrrega i 
desenrunament. La realització d’aquesta operació pot requerir la prestació de 
mitjans d'elevació i l'ajuda d'operaris en l'execució de mesuraments. 
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Per tant un bon reconeixement del front d’excavació per part de personal 
altament qualificat i amb una bona experiència adquirida en aquest camp és 
completament imprescindible. 

2.6.1.1 Observacions pròpies 

D’acord amb la naturalesa pròpia del treball de la UASPO, es realitzà una tasca 
de contrast de les observacions de direcció d’obra i per tant les inspeccions 
realitzades no inclouen la totalitat de fronts. 

Tant en els diferents informes del front d’excavació facilitats per DO com en les 
observacions de comprovació pròpies s’ha pogut verificar que els materials 
trobats durant l’execució del túnel s’adiuen amb els definits en el projecte 
constructiu anteriorment descrits. 

En els informes del front d’excavació determina un índex RMR corregit com a 
valoració global de la capacitat estructural de la roca, que de manera resumida 
veiem que oscil·la entre els valors de la taula 17: 

 
 MÍNIM MÀXIM 

TUB DRET 54 68 
TUB ESQUERRE 55 70 

Taula 18. Valors del índex RMR observats durant l’excavació. 

En tot moment la qualitat de la roca s’ha quantificat amb un índex RMR major a 
40, el mínim previst, i es situa de forma general al voltant de 60. 

No s’han trobat falles d’entitat suficient per a requerir ni el mètode d’excavació 
ni el sosteniment especials previstos en el projecte per a aquest cas. Per tant 
tampoc han estat necessaris els mitjans especials d’auscultació previstos. 

La presència d’aigua, puntual i escassa, està directament relacionada a la 
permeabilitat estructural del massís rocós i no es presenten nivells freatics 
penjats. 

S’ha comprovat també el excel·lent estat de la litologia de limolites, tan 
afectades en superfície, en el interior del túnel. 

No s’han produït en tota l’obra despreniments de cap tipus, demostrant així 
l’eficàcia del sosteniment executat. 

2.6.2 Resultats obtinguts en les mesures de convergències 

En el annex 1 es poden veure les gràfiques representatives de les diferents 
mesures de convergències realitzades. 
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2.6.2.1 Tub dret – boca nord: 

S’observen registres estables, sempre amb una deformació que es situa per 
sota del nivell d’alerta de 10 mm  que s’ha definit. 

Només les gràfiques de la secció CV-2 i CV-3, entre els PK 23+453 i 23431, 
pels dies 5 i 19 d’abril respectivament, marquen deformacions superiors 5mm. 
Segons les informacions aportades pels tècnics encarregats aquestes 
distorsions en les corbes es deurien a la desaparició del propi clau de 
convergència durant els treballs de voladura i la restitució posterior que obliga a 
fer la tara d’una nova lectura origen.  

Aquesta situació es va resoldre amb la substitució del tipus de clau.  

2.6.2.2 Tub dret – boca sud: 

S’observen registres estables, sempre amb una deformació que es situa per 
sota del nivell d’alerta de 10 mm  que s’ha definit. 

No hi cap distorsió en cap de les gràfiques obtingudes que pugui ser objecte 
d’especial atenció. L’estabilització del massís excavat s’ha assolit 
satisfactòriament. 

2.6.2.3 Tub esquerre – boca nord: 

En les seccions CV-1 i CV-2 s’havia produït un problema per la desaparició del 
cargol de lectura. En la resta de seccions s’observen registres estables, sempre 
amb una deformació que es situa per sota del nivell d’alerta de 10 mm  que 
s’ha definit. 

No hi cap distorsió en cap de les gràfiques obtingudes que pugui ser objecte 
d’especial atenció. L’estabilització del massís excavat s’ha assolit 
satisfactòriament. 

2.6.2.4 Tub esquerre – boca sud: 

S’observen registres estables, sempre amb una deformació que es situa per 
sota del nivell d’alerta de 10 mm  que s’ha definit. 

No hi cap distorsió en cap de les gràfiques obtingudes que pugui ser objecte 
d’especial atenció. L’estabilització del massís excavat s’ha assolit 
satisfactòriament. 

2.7 Modificacions en el projecte 

A partir de l’observació i auscultació del túnel s’ha adaptat el sosteniment 
previst a la realitat observada. Per això han estat modificats els sosteniments 
previstos inicialment en el projecte i també s’han definit nous tipus de 
sosteniment no presents en el projecte constructiu. 
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2.7.1 Nous tipus de sosteniment 

S’han introduït dos nous tipus de sosteniment durant l’execució del túnel. Són 
el tipus designats com “IIa-IIb” i “IIa-Ib”, les característiques dels quals es  
troben a cavall entre els tipus “IIa” i “IIb” i “IIa” i “Ib” respectivament. Les seves 
característiques es poden veure en la taula 18. 

 
Excavació Perns d’ancoratge (1) 

Disposició (2) Tipus de 
sosteniment Fases(3) 

Longitud 
de pega 

(m) 

Espessor 
de 

formigó 
projectat 
e (cm) 

Clau) Parets 
Laterals 

Encavallades 
Paraigües 

de 
micropilons 

IIa-Ib SC 4 15 11,5 / 1,5 11,5 / 1,5 NO NO 
IIa-IIb A+D 4 20 11,5 / 1,5 11,5 / 1,5 NO NO 

NOTES: 
(1) Els perns d’ancoratge utilitzats son perns de expansió tipus Swellex o similar o perns de 25mm ancorats 

amb resina de 4 m de longitud 
(2) En la definició de la malla de perns, la primera xifra es refereix al nombre de perns en una secció i la 

segona és la separació en la secció transversal en metres. 
(3) En las fases d’excavació es distingeix:  
                      A: Avanç. Gàlib de 6,0 m.  

                      D: Destrossa 
                      SC: Secció Completa 

Taula 19. Nous tipus de sosteniment definits durant l’execució. 

Aquests nous sosteniments tenen en el gruix de formigó projectat del 
sosteniment més gruixut i alhora el sistema d’excavació del més lleuger. Aquest 
canvi s’adapta al bon comportament del túnel en el moment de l’excavació, 
permetent abans del previst passades de 4 metres i secció completa i alhora 
dona un gruix major de gunitat, per el que la resistència a llarg termini és major. 
D’acord amb Orta, J (2007) 

2.7.2 Modificacions en els sosteniments de projecte 

D’altra banda s’ha modificat la disposició dels perns d’ancoratge. Es col·loquen 
11-12 perns per secció completa cada 1,5m d’avanç longitudinal. Aquests es 
col·loquen de forma homogènia en tota la secció tot i que en la part baixa de les 
parets laterals es troben més separats. Aquesta disposició reforça més la zona 
dels ronyons del túnel on en els inicis de l’excavació es produïen 
despreniments per la formació de falques de roca en les interseccions de les 
famílies de juntes. 

En bona part del túnel s’han substituït els perns tipus swellex per perns 
convencionals (barres corrugades) de 25mm ancorats amb resines. Segons 
Orta, J (2007) Aquesta decisió s’ha vist motivada per el fet que el material dels 
forats es trobava en alguns casos més fracturat del previst i en aquest cas l’ús 
de resines assegura una millor fixació del pern. 

2.7.3 Longituds de sosteniment executades 

En el moment de la calada les longituds acumulades per cadascun del tipus de 
revestiment emprats són les següents: 
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Longitud d’aplicació (m) 
 Tipus de 

sosteniment 
Calçada 
Esquerra Calçada Dreta 

Ia 0 0 
Ib 13,1 24,3 

IIa-Ib 705,0 702,0 
IIa 23 59,2 

IIa-IIb 79,6 0 
IIb 78,1 118,3 
IIIa 34 34,8 
IIIb 6 54,7 
IV(4) 0 0 

Taula 20. Longituds d’aplicació dels diferents tipus de sosteniment 

Es pot veure que han variat molt respecte les definides en projecte, utilitzant-se 
en la major part d’ambdós tubs una secció no definida en aquest, la nova IIa-Ib, 
en general en substitució de les seccions tipus Ia i IIb. La secció Ia no s’ha 
utilitzat en cap punt del túnel, essent totalment substituïda per la nova IIa-Ib. 
D’altra banda no s’han presentat falles d’una mínima importància i per tant no 
s’ha hagut d’utilitzar el sosteniment tipus IV especialment definit per aquests 
casos. 

2.7.4 Modificació del revestiment 

Vista la total estabilització del massís una vegada excavat el túnel i executat el 
sosteniment és decideix substituir el revestiment previst de 30cm de gruix de 
formigó en massa HM-25 per un sosteniment format per 15cm de gruix de 
formigó projectat HM-30 amb un malla electrosoldada embeguda de 6mm de 
diàmetre i 15cm de separació. 

2.7.4.1 Adaptació de l’auscultació a la modificació del revestiment 

La prevista variació de la carrega que haurà de suportar el revestiment al llarg 
de la seva vida útil per la evolució de les limolites així com la indeterminació de 
les carregues que aquest fenomen pot arribar a produir durant una vida útil de 
100 anys sobre el revestiment fan recomanable la auscultació del revestiment. 
La substitució del revestiment efectuada fan recomanable augmentar 
l’auscultació del revestiment, augmentant el nombre de cèl·lules de pressió 
total. 

D’altra banda la col·locació de formigó projectat enlloc de formigó en massa fan 
molt difícil poder assegurar el correcte recobriment de les cèl·lules de carrega, 
de manera que la superfície de contacte sigui llisa. Si no s’aconsegueix 
aquesta superfície llisa les cèl·lules no funcionaran correctament i per tant no 
proporcionaran informació fiable. 
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Finalment s’ha optat per suprimir l’auscultació del revestiment i mantenir 
lectures de convergències cada 6 mesos, en les seccions ja construïdes, durant 
l’explotació del túnel. 

2.8 Consideracions finals 

A dia d’avui les dades de que es disposa no han mostrat resultats que donin 
lloc a un nivell d’alerta. 

Els resultats d’auscultació obtinguts i les observacions pròpies porten a afirmar 
que la disposició de les famílies estructurals que apareixen en el massís rocós i 
la seva naturalesa litològica, en conjunció amb el sistema d’excavació i 
sosteniment aplicat han assolit el resultat d’estabilitat. 
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3 Propostes de noves possibilitats d’auscultació 

A partir de l’experiència pròpia i la informació recollida sobre sistemes 
d’auscultació es planteja la possibilitat de plantejar nous sistemes d’auscultació 
o nous usos per al ja existents.  

3.1 Auscultació en situacions d’emergència 

Cal avaluar la possibilitat que es produeixin accidents durant l’explotació d’una 
obra. És possible que es produeixi un incendi en el túnel durant la seva 
explotació, en aquest cas la possibilitat de rebre dades del comportament de 
l’estructura durant  el incident pot ser vital per a la presa de decisions. 

En aquest cas la informació disponible de l’estat de l’estructura resistent del 
túnel, i les condicions ambientals en que aquesta es troba és molt difícil 
d’aconseguir per donada la dificultat i perillositat d’accés a la zona afectada. 
L’única manera viable d’obtenir informació en aquest cas és mitjançant 
sistemes d’instrumentació instal·lats que transmetin dades al exterior durant la 
situació d’emergència. 

En una obra subterrània es poden donar diverses situacions d’emergència, 
cadascuna amb les seves causes i conseqüències. En principi les situacions 
accidentals previsibles són semblants que per a qualsevol altre obra 
d’enginyeria però condicionades per les particularitats d’aquest tipus d’obra. 
Així es poden donar terratrèmols, incendis, explosions, i altres accidents propis 
de l’ús de l’obra com poden ser xocs de vehicles, trens, vessaments de 
productes agressius, infiltracions d’aigua. Caldrà, per tant, determinar per a 
cada obra quines són les situacions de risc a tenir en compte en funció del seu 
ús. 

Aquest estudi de riscos queda fora de l’àmbit de l’auscultació pròpiament dit i 
s’inclouria dins el que seria el projecte d’explotació i manteniment de l’obra. No 
obstant pot ser interessant auscultar el comportament estructural de l’obra en 
una situació excepcional. Pot ser interessant per les dues finalitats bàsiques 
d’una auscultació: la seguretat i la investigació.  

L’estudi de les característiques de cada risc en particular i els sistemes 
d’auscultació necessaris per cada cas queda fora de l’abast d’aquest treball. 
Aquí només es pretén plantejar algunes consideracions al respecte. 

En la majoria de sinistres l’accés al lloc afectat és perillós. Per tant no és 
possible realitzar una visita per comprovar-ne l’estat. En no conèixer l’estat no 
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és possible decidir sobre la seva resistència i per tant sobre la possibilitat 
d’accés pels serveis d’emergència. Per tant un coneixement a distancia per 
mitjà de l’auscultació remota pot ser decisiu.  

En cas de sinistre els sistemes d’auscultació es basarien en el control del estat 
dels elements resistents de l’estructura. Aquest control es realitzaria per mitjà 
de control de temperatures, càrregues i deformacions.  

També pot fer optar entre diferents rutes d’accés i evacuació conèixer l’estat 
del incendi en diferents punts del túnel. Aquest estat es pot conèixer 
indirectament a través de les temperatures assolides en diferents punts o la 
detecció de fums. També permet l’evacuació dels equips d’emergència en cas 
de detectar un empitjorament de l’estat de l’estructura.  

Els sistemes d’auscultació dissenyats per al supòsit de sinistres també poden 
ser útils de cara a determinar l’estat de l’obra una vegada finalitzada 
l’emergència. En aquest cas també representarien una garantia de seguretat 
per el personal encarregat del treballs de reconstrucció. 

Només per la possibilitat d’un sinistre es justifiquen instal·lacions de seguretat, 
vigilància i control (SVC), extinció d’incendis, enllumenat d’emergència, sortides 
d’emergència, en canvi no es solen gastar recursos en l’auscultació de la 
pròpia estructura. 

Actualment, amb la millora de les tecnologies es poden prendre mesures en 
temps real a distancia. Les millores de durabilitat ( permet col·locar-los en llocs 
més protegits) i robustesa dels aparells de mesura permet confiar en ells durant 
un sinistre. També es poden calibrar automàticament en funció la temperatura i 
per tant resultar fiables en un rang ambiental més ampli. El post procés de 
dades instantani en base a programes de càlcul estructural adaptats a 
l’estructura en qüestió i amb entrada de dades en temps real permet saber 
l’estat de l’estructura al moment amb la gran capacitat de decisió que això dona 
en moments crucials. 

3.2 Auscultació en terrenys amb característiques evolutives. 

Alguns mètodes són necessaris per massissos evolutius on la resistència 
necessària pot dependre del temps. D’altra banda hi ha poc coneixement 
d’aquests fenòmens diferits en el temps, en general es basen l’experiència 
obtinguda en casos coneguts, dels que es busca un cas semblant al que 
ocupa. 

En cas que aquests fenòmens no produeixin un col·lapse immediat, sense 
avisar, es pot considerar la possibilitat de realitzar un mínim revestiment 
estructural, amb la instrumentació adequada i avaluar la possible necessitat 
d’un reforç en el futur estalviant així un recurs durant l’execució de les obres 
mantenint el nivell de seguretat en tot moment. 

També es pot disminuir els costos de finançament de l’obra en demorar en el 
temps part de la mateixa sense que això tingui cap incidència en el nivell de 
servei. 
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Caldrà tenir en compte els problemes que aquests treballs puguin causar en el 
futur per contemplar-ne la possibilitat. Cal també tenir en compte la possibilitat 
de necessitar aquests reforços en el disseny inicial de l’estructura. 

En aquest sentit l’auscultació en general permet controlar dissenys mes 
arriscats, més innovadors, mantenint el nivell de seguretat i passar a ser una 
inversió rentable. Donats els grans costos financers que pot estalviar pot no ser 
solament rentable sinó resultar crucial per el resultat econòmic final. 

3.3 Visió per ordenador 

En els darrers temps s’han desenvolupat de manera espectacular els sistemes 
de reconeixement per la imatge. En aquests sistemes un programari 
especialitzat s’encarrega d’identificar elements d’una imatge digital. Una de les 
aplicacions més simples és la comparació d’imatges, on el programari 
s’encarrega de posicionar adequadament dues imatges semblants per a 
posteriorment avaluar les diferencies entre una i altre. Aquesta es la base, 
entre moltes d’altres aplicacions, dels restituïdors digitals utilitzats en 
fotogravimetria. 

El objectiu del sistema seria avaluar l’evolució de l’obra al llarg del temps o en 
resposta a determinades accions. 

Per dur-lo a terme caldria realitzar un reconeixement fotogràfic digital d’alta 
resolució de l’obra. Posteriorment es podrien portar a terme altres 
reconeixements. A partir dels diversos jocs d’imatges digitals obtingudes el 
sistema realitzaria una comparació entre elles i detectaria les variacions 
ocorregudes. Així es posarien de relleu canvis no observables a simple vista 
com l’aparició d’esquerdes o desplaçaments que normalment quedarien ocults 
o no es podria assegurar la seva presencia anteriorment. 

També és possible utilitzar les tècniques de restitució digital per obtenir la 
mateixa informació en 3 dimensions. 

També fora possible utilitzar algun dels sistemes d’enregistrament 3D utilitzats 
en la indústria, específicament en el camp de la “enginyeria inversa”, per a 
prendre una representació de l’obra en 3 dimensions. Aquesta opció dona una 
millor informació 3D que el processament de la imatge però el cost podria ser 
molt més important. 

Es aconsellable utilitzar una estació total amb captura d’imatges d’alta precisió 
robotitzada per a aquest fi. En primer lloc es tracta d’un equipament ja existent 
en el mercat, amb l’estalvi de costos respecte un disseny exclusiu. D’altra 
banda el aparell incorpora la mesura de distancies i angles, per la qual cosa 
amb un estacionament adequat situa perfectament la fotografia en l’espai. 
D’altra banda el aparell té un ús més ampli que aquest per el que es podria 
utilitzar també per altres tasques pròpies de la topografia de túnels. L’ús 
d’aquest sistema seria efectiu tant durant la construcció com en l’explotació de 
l’obra. 
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3.4 Endoscòpia 

Per tal de millorar el reconeixement geològic del terreny a mesura que avança 
l’excavació es poden utilitzar les perforacions realitzades per a altres finalitats 
per tal de realitzar un reconeixement del terreny mitjançant la introducció d’una 
càmera de vídeo. 

La fiabilitat d’aquest sistema és previsiblement menor que la extracció de 
testimonis com també ho és la informació obtinguda. Per tant la finalitat no 
seria la mateixa, aquest sistema s’utilitzaria per a realitzar comprovacions. 
Sobre una previsió del material a trobar es comprovaria que les 
característiques observades per la càmera s’adiuen al previst. Fora possible 
utilitzar tot tipus de perforacions sempre que tinguessin diàmetre suficient. En 
cas que la observació presentés dubtes sempre es podria extreure un 
testimoni, aconseguit en tot cas una optimització del número de testimonis 
necessaris. 

El principal avantatge de l’ús d’aquest sistema és el gran volum de massís 
comprovat. En utilitzar les perforacions fetes per altres finalitats permet un gran 
nombre d’inspeccions cobrint bona part de l’àrea afectada per l’excavació del 
túnel. 

D’altra banda els sistemes electrònics necessaris ja existeixen en el mercat i 
només caldria alguna adaptació a les circumstancies especials del seu ús. Per 
tant el equipament necessari seria econòmic. Aquest equipament no patiria un 
desgast especial durant el seu ús ja que el contacte amb el terreny seria mínim. 
En general els equips de visió d’aquest estil són petits i lleugers i per tant 
fàcilment transportables. 

D’altra banda l’ús d’aquest sistema interferiria molt poc amb la producció. El 
seu ús en les perforacions dels micropilons del paraigües de l’embocadura 
donarien una bona idea del terreny en la zona més sensible d’un túnel. 

Es podria utilitzar el sistema en les perforacions per a la col·locació d’explosius. 
En aquest cas s’obtindria informació precisa sobre el material trobat en cada 
punt del front. En cas de no utilitzar-se explosius també es podria utilitzar en 
perforacions fetes expressament amb la mateixa maquinaria present ja en 
l’obra per a la col·locació de perns d’ancoratge. Aquesta informació seria un 
reconeixement de gran qualitat pel tamany de l’àrea controlada. 

L’ús continuat d’aquesta tècnica en el front podria alertar de la presencia de 
discontinuïtats en el massís i canvis de material no detectats en la campanya 
de reconeixement previ. Podria veure també afectacions en fonamentacions en 
el cas de túnels en zones poblades, pel fet de tenir informació de tot el front. En 
d’utilitzar explosius permetria l’adaptació de les carregues de voladura als 
materials realment presents en cada zona, adaptant així la carrega a 
l’estratificació i discontinuïtats del terreny. 

En el cas de les perforacions per a la col·locació de perns d’ancoratge la 
utilització d’aquest sistema oferiria un reconeixement del massís en les 
proximitats de l’excavació. En cas de realitzar-se el sosteniment segons el NMA 
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aquest reconeixement assoliria tota la zona del massís que treballa 
conjuntament amb el sosteniment per a la resistència. El fet de poder veure el 
terreny circumdant del túnel permetria conèixer possibles discontinuats i 
variacions en el mateix que d’altra manera passarien desapercebudes durant 
tota la construcció. Així es podria comprovar la idoneïtat del sosteniment previst 
per als materials realment presents. Fora molt aconsellable en el cas 
massissos amb estrats alternats de litologies de qualitats molt diferents on és 
important saber amb seguretat on es troben les zones de debilitat del material 
de cara a adequar la longitud del perns d’ancoratge a la realitat del terreny. 
També és possible utilitzar els forats realitzats per a la instal·lació d’altres 
instruments, aconseguint així una informació suplementària del terreny 
auscultat per aquests. 
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Conclusions 
• A la vista de l’experiència adquirida en un cas real es conclou que 

l’auscultació és necessària per al control de l’obra i és econòmicament 
beneficiosa. 

• Es constata, a partir de la recerca d’informació realitzada, un gran 
desenvolupament tecnològic en els darrers anys en tots els aspectes 
que afecten a una auscultació, considerats en el capítol 1. Per tant, per 
al disseny d’un sistema d’auscultació per un cas concret és necessari 
revisar abans informació actualitzada dels sistemes disponibles en el 
mercat. 

• L’experiència obtinguda permet preveure de cara al futur estendre el 
domini de l’auscultació a situacions poc tractades per la pràctica actual. 
Es preveu poder garantir el control del comportament d’un túnel 
mitjançant l’auscultació en situacions d’emergència com pot ser un 
incendi. També es preveu poder realitzar seguiments de processos de 
canvi en les característiques mecàniques del terreny adaptant 
l’estructura a les necessitats del moment. 

• De la recerca també en sorgeixen noves possibilitats tecnològiques com 
pot ser la visió per ordenador per el control de l’evolució d’un massís o 
l’ús de tècniques d’endoscòpia per al reconeixement sistemàtic del 
terreny. 
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