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9. CONCLUSIONS. 

La realització de l’anàlisi dels paràmetres que poden influir en la resposta del terreny i 

dels edificis respecte l’excavació del túnel de la L9 del metro de Barcelona, al pas pel C/St. 

Adrià, permet interpretar i extreure una sèrie de conclusions que es presenten a continuació. 

La geologia de la zona es caracteritza per l’existència de materials associats al delta 

del riu Besòs disposats de manera discordant sobre el substrat granític o del Pliocè segons la 

zona. El substrat rocós se situa sempre per sota la solera del túnel. Els materials deltaics 

presenten correlacions lateralment molt complexes amb els dipòsits d’antigues rieres i amb els 

dipòsits col.luvials. Aquesta disposició dels materials implica una sèrie de conseqüències 

durant el procés d’excavació del túnel amb tuneladora i en la resposta del terreny als canvis 

tensionals provocats per l’excavació. 

Durant el procés d’excavació de la tuneladora es controlen les variacions del parell de 

la roda de tall, l’empenta de la roda de tall, la velocitat d’avanç de la tuneladora, la pressió del 

front, la pressió d’injecció del morter de cua, el volum de material excavat, etc. El seguiment 

d’aquests paràmetres ens permet observar diferències, respecte el funcionament de la 

tuneladora, depenent de les característiques del terreny excavat. Al C/St. Adrià, s’observa que 

en terrenys més argilosos i amb un tant per cent de fins elevat, els valors del parell de la roda 

de tall ([MNm]) i de l’empenta ([KN]) són lleugerament superiors als observats durant 

l’excavació de terrenys més granulars i amb un tant per cent de fins inferior, mantenint una 

pressió al front constant al llarg de tota l’excavació. La rotonda de Ciutat Assumpció, al p.k. 

2+500 aproximadament, es podria considerar la zona de canvi pel que fa al comportament de 

l’excavació de la tuneladora. No es poden correlacionar aquestes variacions amb el 

comportament del terreny en superficie, ja que els paràmetres de l’excavació estan relacionats 

amb el terreny que excaven. El que si cal tenir en compte és que les parades per a realitzar el 

manteniment de la roda de tall són sinònim d’assentaments superiors (si es compara amb una 

producció contínua de túnel). 

Les mesures de protecció realitzades al llarg del C/St. Adrià, a les que es fa referència 

en aquest document (pantalles de pilons i injeccions de Jet-Grouting), compleixen mínimament, 

la funcionalitat per les quals es van dissenyar, ja que s’ha pogut minimitzar la magnitud dels 

moviments associats a l’excavació i les deformacions dels edificis pròxims a la traça. A la 

secció analitzada al p.k. 2+930, amb un assentament estimat, a 10 metres de l’eix, de -49,5 mm, 

l’execució de la pantalla de pilons implica la disminució de l’assentament final fins a un valor de 

-14,0 mm. 

La gran quantitat d’instrumentació instal·lada al C/St Adrià ens ha permès analitzar 

detalladament vàries seccions transversals i longitudinals a la traça del túnel i presentar les que 

s’han considerat més representatives. A partir dels moviments registrats, i reajustant la cubeta 

obtinguda amb la cubeta teòrica de Peck en el cas de les seccions transversals, s’ha pogut 

observar que la pèrdua de volum disminueix al llarg del C/St. Adrià. S’inicia l’estudi obtenint 
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pèrdues de volum de 1.8%, al p.k. 2+930 i es finalitza, al p.k.2+350 amb un 0.5% de pèrdua de 

volum.  

Els paràmetres de funcionament de la tuneladora s’han mantingut constants al llarg de 

tot el tram, exceptuant l’excavació realitzada sortint del pou de reparació, al p.k. 3+035, fins a 

l’estació de Bon Pastor, al p.k 2+800, on es va excavar amb un diàmetre superior als 12,06 

metres. Aquest fet podria ser una de les raons per les quals la secció estudiada, al p.k. 2+930, 

la pèrdua de volum és de l’1.8%. Al mateix temps, l’execució de pantalles de pilons provoca un 

augment de l’assentament màxim, ja que es minimitzen els moviments a l’extradós de la 

pantalla, però no a la vertical de l’eix del túnel. 

El valor del paràmetre K, que depèn del tipus de terreny, al pas pel C/St. Adrià, 

disminueix de 0,47 a 0,34. 

A partir de l’anàlisi de les cubetes longitudinals s’ha pogut apreciar que, probablement, 

l’assentament, dels punts de control respecte la distància al front, estigui influenciat per les 

característiques geològiques del terreny existent per sobre la clau del túnel (la cobertura). 

L’anàlisi de les cubetes transversals ens permeten obtenir valors del paràmetre K, que 

depèn del tipus de terreny. Al C/St Adrià, la K, varia de 0.47 a 0.34, segons l’avanç de la 

tuneladora. En aquest cas per a entendre la variació cal tenir en compte la secció de terreny 

excavada per la tuneladora, ja que varia de granular a més cohesiu. 

Els danys estimats per Boscardin i Cording a la secció amb p.k. 2+640 eren lleugers 

(admissibles) tot i que molt aprop del límits dels danys moderats a severs. L’anàlisi dels danys 

d’un edifici proper al p.k. 2+640 ha resultat tenir danys molt lleus. Per tant, es pot considerar 

que l’estimació dels danys, previs al pas de la tuneladora, segons Boscardin i Cording estaven 

del costat de la seguretat. 

 

Per a futurs estudis es proposa aprofundir més en el fet de diferenciar la influència del 

perfil geològic en la cubeta d’assentaments. És a dir, analitzar a partir de més casos reals, el 

comportament del terreny segons el material excavat al front o segons el material que forma 

part de la cobertura del túnel. 


