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L
es persones que supe-
ren el mig segle de vi-
da saben perfectament
el significat de la parau-
la sotragueig aplicada

a la circulació de trens. Els fer-
rocarrils i metresmoderns, en
canvi, pràcticament no fan so-
roll. “Durant els últims anys
s’ha millorat la infraestructu-
ra –des dels carrils, les traves-
ses i el balast– i també elmate-
rial mòbil, amb trens cada ve-
gada més eficients i conforta-
bles, no només per als passat-
gers sinó també per a l’en-
torn”, recorda Joan Cardona,
soci fundador i director tècnic
d’AV Enginyers, una empresa
sorgida d’un centre universita-
ri que es dedica a la investiga-
ció i les solucions aplicades en
enginyeria acústica i vibraci-
ons com les provocades pels
ferrocarrils.
AV Enginyers va néixer el

2008 com a empresa de base
tecnològica gràcies a la col·la-
boració i experiència del Labo-
ratori d’Enginyeria Acústica i
Mecànica de laUniversitat Po-
litècnica de Catalunya (LE-
AM-UPC) i Vibcon, empresa
dedicada al desenvolupament
de sistemes d’aïllament de les
vibracions.
L’equip d’AV Enginyers es

va marcar com a objectiu
transferir el coneixement cap
a la indústria i generar produc-
tes i processos més silencio-
sos en infraestructures de
transport, per aconseguir al
mateix temps que les explota-
cions siguinmés respectuoses
amb el medi ambient i millori
el confort dels usuaris i els ciu-
tadans afectats.
Joan Cardona treballava al

Laboratori d’Enginyeria Acús-
tica i Mecànica de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya
i una de les seves línies d’in-
vestigació eren les vibracions
degudes a les infraestructures
ferroviàries. Treballaven en
investigació aplicada amb les

administracions i empreses pú-
bliques com a principals clients.
“Va arribar un punt en què
aquesta feina tenia poc futur
dins de la universitat i, amb el
suport deVibcon i de lamateixa
UPC es va apostar per la creació
de l’empresa AVEnginyers”, re-

sumeix Joan Cardona.
El primer projecte destacat

va ser realitzat per encàrrec de
l’UTETúnel Terrassa, responsa-
ble de la prolongació dels Ferro-
carrils de la Generalitat deCata-
lunya a Terrassa. La feina con-
sistia per una part en l’estudi
dels sorolls i vibracions provo-
cats per la tuneladora i les obres
de construcció, amb l’objectiu
d’assegurar el compliment de
les normatives i evitar els pos-
sibles efectes sobre les persones
i la integritat de l’estructura
dels edificis pròxims. D’altra
banda, l’encàrrec incloïa l’estu-
di predictiu de les vibracions
que generarà la circulació de
trens en servei comercial en el
nou tram, i la possible percep-
ció d’aquest fenomen per part
de la població.
“L’avantatge de fer aquest ti-

pus d’estudis en fase de projec-
te és que permeten avançar-se
al que passarà, amb la qual cosa
es poden fer proposades de me-
sures correctores abans que l’o-
bra estigui acabada i evitar així
les molèsties als ciutadans i les
despeses suplementàries que su-
posarien les obres de millora a
posteriori”.
En el cas del túnel de Terras-

sa, l’estudi d’AV Enginyers va
permetre comprovar que el pro-
jecte inicial incorporava solu-
cions molt eficients des del
punt de vista d’atenuació de
vibracions.
Un projecte molt similar va

ser realitzat al túnel de Saba-
dell, amb un estudi predictiu de
les vibracions que es poden es-
perar pel pas de trens en aquest
tram i comprovar si la solució in-
closa en el projecte original era
la més adequada.
AV Enginyers ofereix serveis

d’assessorament, càlcul i dis-
seny de solucions per a un con-
trol òptim del soroll i de les vi-
bracions en quatre àmbits fona-
mentals: transport, medi ambi-
ent, industrial i edificació. El co-
re business de l’empresa és l’im-
pacte acústic d’infraestructures
i l’impacte vibratori d’infraes-
tructures ferroviàries.
De formaparal·lela als projec-

tes comercials d’aplicació imme-
diata, AV Enginyers dedica part
de la seva activitat a projectes
d’investigació. En aquest camp,
la primera iniciativa destacada
va sorgir a partir d’una ajuda en
el marc del programa Torres
Quevedo, que actualment gestio-
na el Ministeri d’Economia i
Competitivitat, per estudiar la
relació entre l’estat de conserva-
ció de les rodes dels trens i les
vies amb el nivell de vibració ge-

nerat durant la seva circulació.
AV Enginyers, d’altra banda,

és soci col·laborador –amb Adif
i la Universitat de Cantàbria–
del projecte europeu d’investi-
gació Recytrack, una iniciativa
que coordina Acciona Infra-
estructuras i que té per objectiu
comprovar l’eficàcia tècnica i
ambiental de la instal·lació sota
les vies fèrries d’un material fa-
bricat a partir de pneumàtics
utilitzats. “Es trituren els pneu-
màtics fora d’ús, es barregen
amb resines i es fabrica una
manta elastomèrica que es
col·loca sota del balast, la capa
de grava en la qual s’assenten
les travesses de les vies, amb
l’objectiu de reduir les vibraci-
ons que es produeixen pel pas
dels trens i millorar també el
manteniment de la infraestruc-
tura”, explica Cardona.
En aquest projecte, “AVEngi-

nyers està duent a terme la ca-
racterització dinàmica d’aques-
tes solucions –és a dir, saber
quin comportament tenen
aquests productes quan passa
un tren per sobre– i desenvolu-
pa un model analític de predic-
ció per calcular l’atenuació de
vibracions que produirà l’aplica-
ció d’aquestamanta de pneumà-
tics usats”. Una vegada que
aquests materials estiguin ins-
tal·lats, AVEnginyers s’encarre-
garà també de comprovar si es
compleixen les previsions realit-
zades sobre l’efectivitat d’aques-
ta solució.

AV Ingenieros col·labora amb l’engi-
nyeria Ayesa en un projecte d’in-
vestigació en què s’estudien, de
manera predictiva, les vibracions
que es generen en diversos tipus
d’obres públiques i com es propa-
guen aquestes vibracions al terreny
i com acaben afectant les edificaci-
ons. L’objectiu és saber tots
aquests detalls en fase de projecte,
és a dir, abans no comencin les
obres, i així poder introduir canvis
en la forma de treball o la maqui-
nària abans que es produeixin els
problemes, insisteix Joan Cardona,
director tècnic d’AV Enginyers.
Un altre dels projectes d’investi-

gació en què participa AV Ingenie-
ros és Shift²Rail, una iniciativa
tecnològica europea que s’emmar-
ca en el programa que finança
projectes d’investigació i innovació,
Horizonte 2020, amb l’objectiu de
concentrar la major part de la
investigació en el sector ferroviari.
“Hem donat suport a aquesta
iniciativa europea participant en la
fase de preparació i ara estem
esperant que surtin les primeres
call o propostes concretes per
començar a treballar”, indica Joan
Cardona.
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