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RESUM 

La L9 de Metro de Barcelona va ser projectada per comunicar l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona de Besós a Llobregat i contrarestar la distribució radial de l’actual xarxa de metro. 

La redacció del projecte constructiu presentava la singularitat del tram que transcorre per les 

unitats deltaiques del Delta del Llobregat, unitats geotècniques amb un comportament molt 

deformable. 

Aquesta característica del subsòl, junt a la presència superficial del nivell freàtic i la profunditat 

de la traça de metro van dificultar el dimensionament i la projecció correctes de l’obra. 

Per a l’estudi de les estacions de la línia de metro es van definir models numèrics amb 

elements finits per tal de preveure la influència de l’execució de l’obra sobre si mateixa i sobre 

les estructures adjacents existents. 

La execució de l’obra es va acompanyar d’un protocol d’auscultació que mitjançant 

instrumentació de seguiment permetien el control de l’evolució de la mateixa i aturar o 

modificar el procés constructiu de manera preventiva. 

Els resultats de l’auscultació van mostrar el comportament real del terreny durant el procés 

constructiu, especialment, en les deformacions del terreny i en l’esgotament dels nivells 

freàtics. 

La redacció d’aquest treball s’ha fet amb l’objectiu de comparar els resultats de les dades 

d’auscultació amb les previsions extretes dels models numèrics. 

L’anàlisi de la comparació no s’ha pogut completar correctament per la qualitat de les dades 

d’auscultació, en alguns casos incompletes i/o amb formats de difícil anàlisi. 
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ABSTRACT 

Barcelona Metro Line 9 of was designed to communicate the Metropolitan Area of Barcelona 

(Besòs to Llobregat), to counteract the radial distribution of the current metro distribution. 

The construction project presented the singularity of the trace that runs through the materials 

of Delta del Llobregat, this geotechnical units show highly deformable behaviour. 

This characteristic of the subsoil, together with the presence of shallow phreatic level and 

depth of the underground trace, hampered the correct sizing and screening of the work. 

Finite element numerical models were carried out to study the behaviour of the stations of the 

metro line. These models allow to predict the influence of the execution of the work on itself 

and on existing adjacent structures. 

The execution of the work was accompanied by a monitoring protocol. The monitoring 

instrumentation allows the control of the evolution of the work, and also allows to stop or 

modify the construction process of preventive way. 

The results of the monitoring showed the real behaviour of the ground during the construction 

process , especially in the deformation field and the depletion of the phreatic levels. 

This study has been done in order to compare the results of the monitoring data with 

estimates obtained from the numerical models. 

The comparison analysis was not completed correctly because the quality of the monitoring 

data was in some cases incomplete and / or with unsuitable formats 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.1 Introducció 

La L9 de Metro de Barcelona es va projectar per tal de comunicar les zones més incomunicades 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i trencar amb la distribució radial de l’actual xarxa de 

metro. 

La distribució de la mateixa comunica la zona del Llobregat amb la zona del Besós amb una 

traça en forma de corona, comunicant amb la part alta de la ciutat de Barcelona. 

Aquest treball focalitza l’atenció en el tram situat a la Zona Franca de Barcelona i que 

comunica amb la Zona Portuària de la ciutat. 

El context geològic de la zona, Delta de Llobregat, amb uns nivells freàtics molt superficials, 

l’elevada deformabilitat dels materials i la profunditat de la traça de projecte en aquest tram 

(Veure Figura 1), han fet del projecte un repte important per a les empreses implicades en la 

seva elaboració. 

 
Figura 1. Imatge àrea d’un dels recintes pou executats en aquest tram de la L9 de Metro de 

Barcelona 

La bona disposició per part de GISA i de l’empresa Tec-4, S.A, encarregada de part dels estudis 

d’aquest projecte, han facilitat la redacció d’aquest treball. 

1.2 Antecedents 

Per l’anàlisi d’aquest treball s’han consultat els projectes constructius redactats per el tram en 

qüestió, “Tram 2on Parc –Logístic – Zona Universitària de la L9 de Metro de Barcelona”: 

� “Projecte constructiu. Línia 9 de Metro de Barcelona. Tram 2n Parc Logístic – Zona 

Universitària. CLAU: TM-00509.5”, redactat per Tec-4, S.A. i Intraesa a Setembre de 

2002 
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� “Projecte constructiu. Línia 9 de Metro de Barcelona. Tram 2on. Estacions Bifurcació – 

Pou d’Atac C/motors. CLAU: TM-00509.5D-C1”, redactat per Tec-4, S.A. i Intraesa a 

2005” 

� “Projecte modificat núm. 1. Línia 9 de Metro de Barcelona. Tram 2n Parc Logístic – 

Zona Universitària. Subtram Bofurcació – Pou d’Atac C/ Motors. Estacions. CLAU: TM-

00509.5D-M11”, redactat per Tec-4, S.A. i Intraesa a Juliol de 2006” 

�  “Projecte constructiu. Línia 9 de Metro de Barcelona. Tram 2on. Estacions Bifurcació – 

Pou d’Atac C/Motors. CLAU: TM-00509.5D-C2”, redactat per Tec-4, S.A. Març de 2009 

� “Projecte constructiu. Línia 9 de Metro de Barcelona. Tram 2on. Subtram Bifurcació – 

Pou d’Atac C/Motors. CLAU: TM-00509.5D-C1-M1”, redactat per Tec-4, S.A. i Intraesa a 

Octubre de 2009 

La redacció d’aquest treball s’ha basat en l’anàlisi del disseny i dimensionament dels recintes 

pou de les estacions Ildefons Cerdà, Foneria i Foc Cisell i del recinte pou de l’estructura 

Bifurcació, així com, dels resultats de les campanyes geotècniques realitzades en aquestes 

estructures. 

1.3 Objectius 

La profunditat de la traça en el tram estudiat, la presència del nivell freàtic en superfície i la 

naturalesa dels materials existents a la zona van portar en el moment de la redacció del 

projecte constructiu un gran desafiament per a les empreses encarregades de la redacció del 

projecte. 

Per la redacció de l’estudi constructiu dels pous que comuniquen la superfície amb el túnel de 

la traça a grans profunditats, es van dissenyar models amb elements finits per tal de simular la 

interacció de l’obra amb les pròpies estructures i amb les estructures existents adjacents. 

Per a l’estudi es va tenir en compte dos aspectes importants a l’hora de executar l’obra: 

� L’esgotament o rebaix del nivell freàtic a l’interior dels recintes pou i la influència als 

nivells exteriors. 

� Les deformacions del terreny produïdes pel propi procés constructiu: Esgotament del 

nivell freàtic i excavació dels recintes pous. 

D’altra banda es va dissenyar un sistema de seguiment de l’obra basat en la instal·lació de 

diferents aparells d’instrumentació dissenyats per a la mesura de moviments i de variacions en 

les pressions intersticials, que permetia tenir un control de l’obra davant de possibles 

afectacions no previstes durant la seva execució. 

L’objectiu d’aquest treball ha estat, doncs, contrarestar les previsions resultants dels models 

numèrics inicials amb els resultats de l’auscultació extreta dels aparells d’instrumentació 

instal·lats durant el procés. 
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CAPÍTOL 2. DESCRIPCIÓ DEL CAS D’ESTUDI 

2.1 Descripció de l’obra en general 

La L9 del Metro de Barcelona, presenta una longitud total de 43 km de recorregut, amb 52 

estacions, i comunicarà l’Aeroport de Barcelona i la Zona Franca amb Badalona i Santa Coloma 

de Gramenet, travessant Barcelona pel costat muntanya de la ciutat. D’aquesta manera trenca 

la comunicació radial que presenta actualment la xarxa de metro de l’àrea metropolitana de 

Barcelona i permet comunicar importants zones d’activitats econòmiques i socials de la zona. 

A més permet enllaçar amb la resta de línies de transport de curta i llarga distància (metro, 

RENFE, FGC, TGV i aeroport). 

L’encreuament amb les infraestructures i urbanitzacions existents condiciona la profunditat 

d’execució de l’obra.  

Per aquest motiu trobem al llarg de la traça tres tipologies d’estacions diferents: 

• Estació profunda: Aquest tipus d’estació s’executa amb forma de pou cilíndric d’uns 26 

metres de diàmetre i amb una profunditat variable en funció de la profunditat del 

túnel. En superfície s’executa el vestíbul amb els diferents accessos a l’exterior. És el 

format més present al llarga de la traça, la L9 presenta un total de 30 estacions 

d’aquest tipus (veure Figura 2). 

 

 
Figura 2. Imatge d’una estació profunda de la L9. (Font: www.gencat.cat) 

 

• Estació superficial: Aquestes estacions s’executen a poca profunditat, amb 

excavacions entre pantalles tipus “cut-and-cover” o a cel obert. Hi ha un total de 17 

estacions (veure Figura 3). 
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Figura 3. Imatge d’una estació superficial de la L9 (Font: www.gencat.cat) 

 

• Estació exterior: Al tram final del ramal de la Zona Franca, s’executa la traça de la L9 

per l’exterior, és l’únic tram de la línia que transcorre per l’exterior. Les estacions 

s’ubiquen sobre un viaducte situat al carrer A de la Zona Franca.  5 estacions presenten 

aquesta tipologia (veure Figura 4). 

 

 
Figura 4. Imatge d’una estació exterior de la L9 (Font: www.gencat.cat) 

 

La Figura 5 mostra la situació de la L9 de Metro de Barcelona a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. A la Figura 6 es pot observar un esquema de la L9 de Metro de Barcelona. 
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Figura 5. Plànol de la L9  i L10 de Metro de Barcelona (Font: www.gencat.cat) 

 
Figura 6. Esquema de la L9 i L10 de Metro de Barcelona 
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Com s’observa en les figures anteriors, les línies 9 i 10 comparteixen traça en la part central del 

projecte i en els dos extrems es divideixen en dues línies independents. A l’extrem Besós la L9 

comunica amb Santa Coloma i la L10 comunica amb Badalona, d’altra banda, a l’extrem 

Llobregat, la L9 comunica amb l’Aeroport i la L10 comunica amb la Zona Franca i Zona 

Portuària de Barcelona. 

Malgrat tractar-se de dues línies independents amb un tram comú, durant la redacció del 

projecte constructiu es va anomenar L9 a tot el projecte, independentment del tram o ramal a 

projectar. En aquest treball es fa servir la mateixa nomenclatura. 

2.2 Descripció de les estacions del cas d’estudi 

La zona d’estudi d’aquest treball pertany al Tram 2on del projecte de la L9 de Metro de 

Barcelona(veure Figura 6). Aquest tram es localitza al termes municipals de L’Hospitalet de 

Llobregat i Barcelona i està format per 18 estacions i un pou bifurcació. D’aquestes 19 

estructures el treball analitza els resultats de 4 d’aquestes: 

� Pou Bifurcació 

� Ildefons Cerdà 

� Foneria 

� Foc Cisell 

A continuació es fa una breu descripció de cada una de les estructures analitzades. 

2.2.1 Ildefons Cerdà 

L’estació d’Ildefons Cerdà està situada a la Gran Via de Les Corts Catalanes cantonada Carrer 

Aprestadora, a la zona de la Ciutat de la Justícia, terme municipal de Barcelona. 

Aquesta estació pertany al ramal de la L10 que comunica amb la Zona Franca i la Zona 

Portuària. 

L’estació esta composada per un vestíbul de 170 m de llargada i 18 m d’amplada, situada 

paral·lelament a l’actual túnel dels FGC. El vestíbul està format per pantalles de 0,60 m 

d’espessor i una excavació màxima de 9,5 m. 

El vestíbul comunica amb la traça de la L9 mitjançant un pou cilíndric de 13,60 m de radi 

interior format per pantalles perimetrals de 1,20 m de gruix, una llargada de 54 m i una clava 

14 m. Interiorment el pou presenta una excavació màxima de 40,0 m i està revestit per anells 

continus de 2,00 m d’alçada i 0,60 de gruix. 

El pou comunica amb la traça mitjançant un recinte estanc anomenat Bombeta, situat al fons 

d’excavació tangencialment al recinte pou (veure Figura 7). 
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Figura 7. Planta de l’estació, amb el recinte pou al centre. Ildefons Cerdà 

2.2.2 Foneria 

Estació situada al Passeig de la Zona Franca cantonada carrer Foneria, terme municipal de 

Barcelona. 

Estació del ramal de la L10 de Metro de Barcelona que comunica amb la Zona Franca i la Zona 

Portuària. 

L’estació està composada per un recinte vestíbul rectangular de 44,0 m de llargada i 10 m 

d’amplada, situat paral·lelament al recinte pou que comunica amb les andanes de l’estació 

(veure Figura 8). El vestíbul està format per pantalles de formigó armat de 0,60 m d’amplada, 

11 metres de llargada i una clava de 4,0 m. 

 
Figura 8. Planta de l’estació, amb el recinte pou al costat. Foneria 

El recinte pou està format per pantalles perimetrals de 1,20 m de gruix, una llargada de 58,4 

m, aquestes presenten una clava de 18,40 metres, el pou presenta un radi intern de 15,45 m. 
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El pou presenta una excavació interior de 38,7 m i està revestit per anells continus de 2,0 m 

d’alçada i 0,60 m de gruix. A fons d’excavació s’executa una llosa solera de 1,30 m de gruix. 

En aquesta estació la traça transcorre per l’interior del pou, on s’executa un marc de reforç pel 

creuament de la tuneladora ETB. 

2.2.3 Foc Cisell 

El pou de l’estació de Foc Cisell està situat al carrer de la Zona Franca cantonada amb el carrer 

Foc. 

L’estació presenta una tipologia semblant amb l’estació de Foneria. Està composada per un 

recinte vestíbul en forma de L format per pantalles perimetrals de 0,60 m de gruix, 8,3 m de 

llargada i amb una clava de 3,2 m. Aquest vestíbul es situa tangencialment amb el recinte pou 

(veure Figura 9). 

 
Figura 9. Planta de l’estació, amb el recinte pou al costat. Foneria 

 

El recinte pou de 15,5 m de radi intern, format per pantalles perimetrals de 1,20 m de gruix, 55 

m de llargada i una clava de 19,0 m. A l’interior, l’excavació té una profunditat de 34,5 m i 

l’execució d’anells continus de 2,0 m d’alçada i 0,60 m de gruix. 

L’enllaç recinte pou – túnel presenta la mateixa tipologia que l’estació de Foneria. 

2.2.4 Pou Bifurcació 

Aquesta estructura de tipus pou no forma part de les estacions de la línia 9. La seva 

funcionalitat és, tal i com indica el seu nom, la de bifurcar el tram de la traça comú de les L9 i 

L10 de metro de Barcelona en els dos ramals que comuniquen amb l’aeroport (L9) i la Zona 

Portuària (L10). Es localitza entre les estacions de Gornal (tram comú L9 i L10) i les estacions de 

Europa Fira de la L9 i Provençana de la L10. 
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L’estructura està formada per un pou cilíndric de 16,0 m de radi intern, format per pantalles 

perimetrals de 1,20 m de gruix i 46,45 m de llargada (veure Figura 10). A l’interior del pou 

s’executen anells de 2,00 m d’alçada i 0,60 m de gruix, en aquest cas, no continus. 

L’excavació interior es situa a 36,0 m de profunditat i presenta una llosa de fons de 1,50 m de 

gruix. 

 
Figura 10. Recinte pou. Bifurcació 
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CAPÍTOL 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

3.1 Introducció 

En aquest apartat es contextualitza la geologia de la zona d’estudi i s’analitza la informació 

geotècnia disponible realitzada per la redacció del projecte de la L9 i, en concret, pels quatre 

pous analitats en aquest treball. 

3.2 Geologia  

Tal i com s’ha comentat en el capítol anterior els quatre pous analitzats en aquest treball es 

localitzen al sud-oest de la ciutat de Barcelona i geològicament parcialment a la zona del Pla de 

Barcelona i majoritàriament a la zona del Delta del Llobregat. 

El Delta de Llobregat es forma als peus de la Serralada Litoral on forma una plana litoral 

encaixada entre dipòsits heterogenis. Aquest delta és un exemple clàssic on els processos 

fluvials dominen al llarg de la llera i de la seva desembocadura, però on els processos litorals 

com les tempestes i les derives litorals acaben modelant la morfologia final del Delta. 

La geologia del delta de Llobregat es coneix bastant des de mitjans del S. XX amb informes 

geològics de la superfície deltaica publicats per Almera (1891), Llopis (1942, 1946) i Solé-

Sabarís (1957, 1963). Posteriorment, informes més detallats van acabar de perfilar la geologia 

del subsòl del Delta del Llobregat. 

El Delta es descriu amb una geometria en cunya de llims i argiles separats en dos paquets de 

sorres i graves, un superior amb profunditats de 15 m per sota del terreny actual i un inferior 

amb profunditats compreses entre els 30 i 60 m. 
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Figura 11. Talls geològics del Delta de Llobregat. (MOP 1966) 

 
Figura 12. Tall geològic del delta emergit i submergit. (MOP 1966) 

El complex deltaic està format per materials d’edat Pleistocena a Holocena disposats de 

manera discordant sobre materials del Paleozoic a Pliocè (veure Figura 12). 

L’evolució temporal del delta definida per Marqués (1984) està format quatre deltes o sub-

deltes (Q1-4), dels quals els tres més antics (Q1-3) estan actualment submergits enllaçats amb 

el Complex Detrític Inferior. El delta actual (Q4) anomenat Complex Deltaic és el resultat de la 

transgressió Holocènica format per sorres, graves i llims progradant en direcció al mar els 

darrers 6.000 anys. Al sostre de les sorres i graves es disposa un nivell, de potència variable, de 

argiles vermelles a grises corresponents a la planura deltaica. 

El quaternari de la zona emergida es divideix en el Complex Detrític Superior (CDS) d’edat 

holocena i el Complex Detrític Inferior (CDI) d’edat pleistocena (Marqués, 1984). 

El CDI està ben definit a la part central del Delta, mentre que als marges  apareix poc, on les 

fàcies de prodelta de l’holocè són reemplaçades per fàcies costeres de l’holocè. El CDI està 

format per sediments fluvials, de piemont, de maresma i lacustres, caracteritzats per litologies 

molt variades de conglomerats, amb o sense matriu argilosa, a sorres i llims, i antics sòls. 

Les observacions fetes al delta emergit ha permès identificar en el CDI tres unitats 

litostratigràfiques granodecreixents amb bases erosives reomplertes de conglomerats i graves 

que cap al sostre presenten argiles amb nivells de sorres i còdols. Els talls verticals del Delta 

mostren la formació de paleocanals encaixats en diferents estadis del nivell del mar sota el 

Pleistocè. Verticalment els materials evolucionen a sediments fins, depositats en estadis de 

nivells de mar superiors, però, mal reservats per l’erosió durant la baixada del nivell del mar. 

L’extensió lateral cap als marges del delta dels dipòsits del CDI es complexa per la presència de 

falles que trenquen la continuïtat i condicionen la posició dels paleocanals. 

El CDS està format per un conjunt d’argiles vermelles, sorres i graves progradants sobre llims i 

argiles grises. Aquestes unitats estan genèticament relacionades (planura deltaica, front 

deltaic i prodelta) depositats quan el nivell del mar comença a estabilitzar-se i els sediments 

transportats pel riu comencen a dipositar-se a la desembocadura y migrar en direcció mar 
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depositant-se sobre el CDI. Cap als marges el delta s’encaixa en glacis de graves d’edat 

pleistocena i, en algunes zones, es diposita sobre materials del Pliocè, Miocè o Mesozoic. 

Les unitats litostratigràfiques es poden esquematitzar, de mur a sostre, de la següent manera 

(Ventayol A. 2002): 

• Nivell al·luvial inferior: de 5 a 10 m de potència, format per graves i sorres amb 

graves, i que representen els sediments al·luvials anteriors al delta. Formen un aqüífer 

confinat profund, altament explotat afavorint la intrusió salina en el mateix. 

• Nivell intermedi: format per sediments de prodelta (cunya semipermeable que 

confina el nivell anterior). Són sediments depositats en la part submergida del front 

deltaic i estan constituïts per materials fins, argiles i llims, llims sorrencs i sorres fines o 

llimoses, generalment grises. Aquests cos sedimentari s’ha tascona aigües amunt i 

lateralment fins a desaparèixer a les zones marginals interiors del delta. 

• Nivell detrític superior: Format per sorres mitges i grosses, netes, de coloració marró, 

que representen la sedimentació fluvià-deltaic i litoral que progressa sobre sediments 

de prodelta. Formen l’aqüífer lliure superior quan no queda confinat per la següent 

unitat. 

• Nivell superficial: format per argiles i llims que corresponen a la planura d’inundació 

deltaica. Són sediments de coloració marró, encara que inclouen també els sediments 

dipositats en les maresmes associades al desenvolupament deltaic i que condueixen a 

la deposició d’argiles grises que contenen, freqüentment, matèria orgànica. Sobre 

aquests sediments naturals existeixen reblerts antròpics de variada procedència i 

potència. 

 
Figura 13. Perfil del Delta de Llobregat. Font: Bayó, A. (1985) 
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Com es comenta al principi d’aquest capítol, la zona d’estudi es situa majoritàriament sobre 

materials d’origen deltaic, sobre el lòbul del marge esquerra del riu. Aquesta zona interactua 

directament amb el Pla de Barcelona i la Muntanya de Montjuïc.  

El Pla de Barcelona presenta una deposició sub-horitzontal que s’estén des de la serralada 

Collserola al mar i es situa entre els rius Llobregat i Besós. De muntanya a mar el pla està 

format per pissarres i gresos intruïts per granitoides i , localment , per calcàries, totes d’edat 

paleozoiques. Un sistema de falles esglaona aquest conjunt de roques fins a sota de mar. 

Als graons més baixos es depositen materials Neògens del Miocè amb abundants restes fòssils 

marins i del Pliocè. Tots aquests materials estan recoberts per dipòsits del Quaternari antic o 

Plistocè i sobre d’aquests materials més recents de l’Holocè. 

La muntanya de Montjuïc està formada pels materials del Miocè amb restes marines del 

Neogen. Aquests materials d’origen deltaic antic i es va formar durant un període d’extensió 

que provoca l’obertura del mar baleàric (Solc de Valencia). Degut a aquest període es 

constitueix per diverses conques sedimentàries de tipus graben (Vallès-Penedès, Barcelona, ...) 

separades per elevacions estructurals o horsts.(Collserola, Garraf,...), Montjuïc estructuralment 

forma un petit bloc basculat situat en la zona d’enllaç entre el horst Collserola-Montnegre i el 

semi-graben de Barcelona. 

3.3 Geotècnia 

3.3.1 Introducció 

En aquest apartat es recopila la informació de les diferents campanyes geotècnies realitzades 

per a la redacció del projecte executiu de la L9 de Metro de Barcelona. A partir dels resultats 

d’aquestes campanyes s’extreu l’estratigrafia de les diferents unitats geotècniques i les seves 

característiques geotècniques definides en els models numèrics realitzats per l’estudi i anàlisi 

dels diferents pous. 

Les dades s’han extret del “Projecte modificat núm. 1 de la Línia 9 de Metro de Barcelona,. 

Tram 2on: Parc Logístic – Zona Universitària. Subtram: Bifurcació – Pou d’Atac C/ Motors” amb 

clau TM-00509.5D-M1 redactat per Tec-4 S.A. i Intraesa. L’annex 3. Geologia i hidrogeologia 

d’aquest projecte recull les dades geològiques i geotècniques realitzades per la redacció del 

projecte constructiu de les estructures analitzades en aquest treball. 

Per a la redacció de projecte constructiu s’han desenvolupat 4 fases de treball: 

� Recopilació, anàlisi i síntesi de la informació disponible 

� Planejament de campanya de reconeixement 

� Realització de tasques de reconeixement geològic i hidrogeològic 

� Anàlisi, síntesi i interpretació de tota la informació i redacció de l’informe final 

A continuació es defineixen les tasques realitzades per a la redacció dels estudis geològics i 

geotècnics. 
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3.3.2 Campanya geotècnica 

A continuació s’exposen les diferents tasques realitzades durant el procés d’execució de les 

diferents campanyes geotècniques. 

3.3.2.1 Sondeigs 

A la zona d’estudi de les quatre estructures s’han executat 29 sondeigs de testificació continua, 

acompanyats de la següent informació: 

� Perforació (diàmetre, revestiment, ...) 

� Maniobres de perforació 

� Percentatge de recuperació 

� Descripció litològica i profunditat 

� Mesura del nivell piezomètric 

� RQD (roques) 

� Grau de meteorització (roques) 

� Nombre de fractures (N30) (roques) 

� Discontinuïtats estructurals (roques) 

Aquesta informació permet realitzar una primera descripció del perfil estratigràfic de la zona 

d’estudi, les característiques estructurals i el posicionament del nivell freàtic en el subsòl. 

3.3.2.2 Assaigs “in situ” 

Alguns dels sondeigs són acompanyats d’assaigs realitzats “in situ”, en aquest cas d’estudi els 

assaigs són: 

� Assaig SPT 

Aquest assaig s’executa segons les directrius marcades per la normativa UNE 

103-800-1992 “Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT)” 

� Assaig pressiòmetric OYO i Menard 

Pressiòmetres de tipus PBP (pre-bored pressumenter) 

� Penetròmetres CPTU 

Assaig executat seguint les directrius de la normativa UNE 103-804-1993 

“Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con 

el cono”, aquesta norma descriu el procediment del penetròmetres CPT, la 

instal·lació d’un capturador addicional de pressions intersticials constitueix 

l’equip anomenat piezocon (CPTU) 
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3.3.2.3 Assaig de laboratori 

A partir de les mostres obtingudes en els sondeigs realitzats a les campanyes de camp es 

realitzen una sèrie d’assaigs de laboratori, a partir dels quals, es caracteritzen les diferents 

unitats descrites en cada un dels subsòls de les estructures analitzades en aquest treball: 

� 250 assaigs d’identificació bàsica 

� Densitat 

� Humitat 

� Granulometries per tamisat 

� Granulometries per sedimentació 

� 135 límits d’Atterberg 

� 66 assaigs de compressió simple 

� 70 talls directes 

� 15 assaigs triaxials 

� 10 assaigs edomètrics 

� 3 pressions d’inflament 

� 10 assaigs de Lambe 

� 49 anàlisis químics 

D’altre banda s’han realitzat assaigs de bombament a les 4 localitzacions a esgotar mitjançant 

pous de bombament, que permeten definir el drenatge de cadascun dels recintes pou. 

A continuació es descriu la geotècnia de cada una de les estructures analitzades en aquest 

treball. 

3.3.3 Ildefons Cerdà 

L’estudi geotècnic d’aquesta estructura s’ha redactat a partir dels resultats dels següents 

estudis geològics i geotècnics: 

� “Estudi geotècnic de les estacions de Foc Cisell, Foneria, Ildefons Cerdà i Provençana 

del tram 2on de la Línia 9 del F.M.B.” redactat per Geocontrol (2004) 

� “Estudi geològic i geotècnic del projecte constructiu de la L9 de Metro de Barcelona. 

Tram 2on Parc Logístic – Zona Universitària. Estació Ildefons Cerdà” redactat per RSE 

(2004) 

� “Estudi geològic i geotècnic del projecte constructiu de la L9 de Metro de Barcelona. 

Tram 2on Parc Logístic – Zona Universitària. Estació Ildefons Cerdà” redactat per Eptisa 

(2005) 

La Taula 1 mostra els punts d’investigació analitzats per a determinar el perfil estratigràfic de 

l’estació Ildefons Cerdà i les propietats geotècniques de les unitats descrites en aquest perfil: 
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Sondeig Profunditat Autor 

SRB-9 68,0 m Eptisa (2005) 

SC-CERDÀ-1 65,0 m RSE (2004) 

PB1-CER 71,0 m GEA medioambiente (2003) 

PZ-1-CER 20,0 m GEA medioambiente (2003) 

PZ-2-CER 38,0 m GEA medioambiente (2003) 

PZ-3-CER 49,0 m GEA medioambiente (2003) 

PZ-4-CER 75,0 m GEA medioambiente (2003) 

S-1 66,0 m Jolsa (2003) 

Taula 1. Punts d’investigació executats a l’estació Ildefons Cerdà 

La Figura 14 mostra el perfil estratigràfic definit a partir del estudis anteriors: 

 
Figura 14. Perfil litològic de l’estació Ildefons Cerdà 

A continuació es detalla la caracterització geotècnica de cada una de les unitats 

estratigràfiques definides en el perfil anterior. 

A partir dels assaigs “in situ” i de laboratori realitzats a les mostres extretes de les campanyes 

de camp de l’estació Ildefons Cerdà es quantifiquen els paràmetres de càlcul de les unitats 

geotècniques. L’estudi també inclou els resultats de l’assaig de bombament realitzat a la zona 

d’estudi. 

� Reblert (R): Materials antròpics i sòls edàfics 

• Densitat seca (γd) 1,70 t/m3 

• Densitat natural (γn) 1,70 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 26 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,0 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 2,3·10-4 m/s 
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� Nivell superficial del delta (Ql1): Llims i argiles orgàniques 

• Densitat seca (γd) 1,70 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,00 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 ° 
• Cohesió drenada (c’) 0,15 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 2,3·10-4 m/s 

 

� Nivell detrític superior (Ql2): Sorres mitjanes a grolleres 

• Densitat seca (γd) 1,70 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,00 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 34 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,02 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 130 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 2,3·10-4 m/s 

 

� Rieres subactuals (Qr): Llims sorrencs i sorres amb abundants graves 

• Densitat seca (γd) 1,80 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,10 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,17 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 130 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 2,3·10-4 m/s 

 

� Miocè superior sorrenc (M1s): Sorres ocres - grogues 

• Densitat seca (γd) 1,90 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,10 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 32 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,10 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 700 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 1,0·10-7 m/s 

 

� Limolites Miocè Superior (M1l): Limolites i argil·lites grises 

• Densitat seca (γd) 1,80 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,10 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,20 Kg/cm2 

• Cohesió no drenada (cu) 3,00 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 400 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 4,4·10-6 m/s 
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� Argiles del Miocè Inferior (M2a): Argil·lites vermelles 

• Densitat seca (γd) 1,90 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,20 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 ° 
• Cohesió drenada (c’) 1,20 Kg/cm2 

• Cohesió no drenada (cu) 3,00 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 300 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 1,13·10-6 m/s 

 

� Bretxes del Miocè Inferior (M2b): Graves anguloses amb matriu argilosa vermella 

• Densitat seca (γd) 2,10 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,30 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 35 ° 

• Cohesió drenada (c’) 1,00 Kg/cm2 

• Cohesió no drenada (cu) 5,00 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 1.300 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 1,9·10-6 m/s 

 

 

3.3.4 Foneria 

L’estudi geotècnic d’aquesta estructura s’ha redactat a partir dels resultats dels següents 

estudis geològics i geotècnics: 

� “Estudi geotècnic de les estacions de Foc Cisell, Foneria, Ildefons Cerdà i Provençana 

del tram 2on de la Línia 9 del F.M.B.” redactat per Geocontrol (2004) 

� “Estudi geològic i geotècnic del projecte constructiu de la L9 de Metro de Barcelona. 

Tram 2on Parc Logístic – Zona Universitària. Estació Foneria” redactat per RSE (2004) 

La Taula 2 mostra els punts d’investigació analitzats per a determinar el perfil estratigràfic de 

l’estació Ildefons Cerdà i les propietats geotècniques de les unitats descrites en aquest perfil: 

Sondeig Profunditat Autor 

SC-Foneria-1 68,0 m RSE (2004) 

Fon-C1 74,0 m RSE (-) 

Fon-S2 53,0 m RSE (-) 

Foneria F-1  Geotec-262, S.L. 

Taula 2. Punts d’investigació executats a l’estació Foneria 

La Figura 15 mostra el perfil estratigràfic definit a partir del estudis anteriors: 
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Figura 15. Perfil litològic de l’estació Foneria 

A continuació es detalla la caracterització geotècnica de cada una de les unitats 

estratigràfiques definides en el perfil anterior. 

A partir dels assaigs “in situ” i de laboratori realitzats a les mostres extretes de les campanyes 

de camp de l’estació Ildefons Cerdà es quantifiquen els paràmetres de càlcul de les unitats 

geotècniques. L’estudi també inclou els resultats de l’assaig de bombament realitzat a la zona 

d’estudi. 

� Reblert (R): Materials antròpics i sòls edàfics 

• Densitat seca (γd) 1,70 t/m3 

• Densitat natural (γn) 1,70 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 26 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,0 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) - m/s 

 

� Nivell superficial del delta (Ql1): Llims i argiles orgàniques 

• Densitat seca (γd) 1,60 t/m3 

• Densitat natural (γn) 1,88 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,45 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 5,0·10-7 m/s 

 

� Nivell detrític superior (Ql2): Sorres mitjanes a grolleres 

• Densitat seca (γd) 1,60 t/m3 

• Densitat natural (γn) 1,90 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 35 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,02 Kg/cm2 
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• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 3,0·10-5 m/s 

 

� Rieres subactuals (Qr): Llims sorrencs i sorres amb abundants graves 

• Densitat seca (γd) 1,75 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,10 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 30-32 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,65 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 1,0·10-8 m/s 

 

� Miocè superior sorrenc (M1s): Sorres ocres - grogues 

• Densitat seca (γd) 1,77 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,10 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 32 ° 
• Cohesió drenada (c’) 0,40 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 700 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 3,0·10-5 m/s 

 

� Argiles del Miocè Inferior (M2a): Argil·lites vermelles 

• Densitat seca (γd) 2,00 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,24 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 – 30 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,1 Kg/cm2 

• Cohesió no drenada (cu) 4,45 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 1.500 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) - m/s 

 

� Bretxes del Miocè Inferior (M2b): Graves anguloses amb matriu argilosa vermella 

• Densitat seca (γd) 2,02 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,30 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 31 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,7 Kg/cm2 

• Cohesió no drenada (cu) 10,0 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 1.500 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) - m/s 

 

3.3.5 Foc Cisell 

L’estudi geotècnic d’aquesta estructura s’ha redactat a partir dels resultats dels següents 

estudis geològics i geotècnics: 

� “Estudi geotècnic de les estacions de Foc Cisell, Foneria, Ildefons Cerdà i Provençana 

del tram 2on de la Línia 9 del F.M.B.” redactat per Geocontrol (2004) 
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� “Estudi geològic i geotècnic del projecte constructiu de la L9 de Metro de Barcelona. 

Tram 2on Parc Logístic – Zona Universitària. Estació Ildefons Cerdà” redactat per RSE 

(2004) 

La Taula 3 mostra els punts d’investigació analitzats per a determinar el perfil estratigràfic de 

l’estació Foc Cisell i les propietats geotècniques de les unitats descrites en aquest perfil: 

Sondeig Profunditat Autor 

SC-Foc-1 75,0 m RSE (2004) 

Foc-C1 (S-1) 72,0 m RSE (-) 

Foc-C2 75,0 m RSE (-) 

Foc-C3 (S-3) 51,0 m RSE (-) 

Taula 3. Punts d’investigació executats a l’estació Foc Cisell 

La Figura 16mostra el perfil estratigràfic definit a partir del estudis anteriors: 

 
Figura 16. Perfil litològic de l’estació Foc Cisell 

A continuació es detalla la caracterització geotècnica de cada una de les unitats 

estratigràfiques definides en el perfil anterior. 

A partir dels assaigs “in situ” i de laboratori realitzats a les mostres extretes de les campanyes 

de camp de l’estació Ildefons Cerdà es quantifiquen els paràmetres de càlcul de les unitats 

geotècniques. L’estudi també inclou els resultats de l’assaig de bombament realitzat a la zona 

d’estudi. 

� Reblert (R): Materials antròpics i sòls edàfics 

• Densitat seca (γd) 1,70 t/m3 

• Densitat natural (γn) 1,70 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 26 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,0 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 
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• Permeabilitat (Kh) - m/s 

 

� Nivell superficial del delta (Ql1): Llims i argiles orgàniques 

• Densitat seca (γd) 1,70 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,07 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,45 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) - m/s 

 

 

� Nivell detrític superior (Ql2): Sorres mitjanes a grolleres 

• Densitat seca (γd) 1,60 t/m3 

• Densitat natural (γn) 1,90 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 35 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,02 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 6,13·10-5 m/s 

 

� Miocè superior (Mr): Gresos 

• Densitat seca (γd) 2,00 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,30 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 32 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,5 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 250 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) - m/s 

 

� Miocè superior sorrenc (M1s): Sorres ocres - grogues 

• Densitat seca (γd) 1,90 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,20 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 34 - 36 ° 
• Cohesió drenada (c’) 0,40 Kg/cm2 

• Cohesió no drenada 2,00 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 1.000 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 3,0·10-5 m/s 

 

� Limolites Miocè Superior (M1l): Limolites i argil·lites grises 

• Densitat seca (γd) 1,80 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,10 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 30 ° 
• Cohesió drenada (c’) 0,40 Kg/cm2 

• Cohesió no drenada (cu) 3,00 Kg/cm2 
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• Mòdul elàstic (E’) 400 Kg/cm2 

• Permeabilitat (Kh) 2,25·10-7 m/s 

 

 

3.3.6 Bifurcació 

L’estudi geotècnic d’aquesta estructura s’ha redactat a partir dels resultats dels següents 

estudis geològics i geotècnics: 

� “Estudi geotècnic del Projecte estat de dimensions i característiques d’obra executada 

del projecte de la Línia 9 del metro de Barcelona tram 2n Parc – Logístic – Zona 

Universitària. Subtram Bifurcació - Fira.” redactat per Eptisa (2004) 

� “Estudi geològic, hidrogeològic i geotècnic pel projecte constructiu de la L9 de Metro 

de Barcelona. ATM” (2000) 

� “Estudi geològic i hidrogeològic del projecte constructiu de la L9 de Metro de 

Barcelona. Tram 2n” (2002) 

La Taula 4Taula 1 mostra els punts d’investigació analitzats per a determinar el perfil 

estratigràfic de l’estació Ildefons Cerdà i les propietats geotècniques de les unitats descrites en 

aquest perfil: 

Sondeig Profunditat Autor 

S-1 20,0 m Bosch & Ventayol (2004) 

S-2 20,0 m Bosch & Ventayol (2004) 

S-3 37,0 m Bosch & Ventayol (2004) 

S-2+860 50,0 m  

SRB-2 61,0 m Eptisa (2004) 

SRB-1 29,4 m Eptisa (2004) 

Taula 4. Punts d’investigació executats al Pou Bifurcació 

La Figura 17 mostra el perfil estratigràfic definit a partir del estudis anteriors: 
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Figura 17. Perfil litològic de l’estació Ildefons Cerdà 

A continuació es detalla la caracterització geotècnica de cada una de les unitats 

estratigràfiques definides en el perfil anterior. 

A partir dels assaigs “in situ” i de laboratori realitzats a les mostres extretes de les campanyes 

de camp de l’estació Ildefons Cerdà es quantifiquen els paràmetres de càlcul de les unitats 

geotècniques. L’estudi també inclou els resultats de l’assaig de bombament realitzat a la zona 

d’estudi. 

� Reblert (R): Materials antròpics i sòls edàfics 

• Densitat seca (γd) 1,73 t/m3 

• Densitat natural (γn) 1,96 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 34 ° 
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• Cohesió drenada (c’) 0,30 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 100 Kg/cm2 

 

� Nivell superficial del delta (Ql1): Llims i argiles orgàniques 

• Densitat seca (γd) 1,68 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,01 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 29 - 32 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,19 – 0,60 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 120 - 190 Kg/cm2 

 

� Nivell detrític superior (Ql2): Sorres mitjanes a grolleres 

• Densitat seca (γd) 1,71 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,02 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 28 - 34 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,0 – 0,4 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 150 - 250 Kg/cm2 

 

� Al·luvial (Ql2b): Argiles amb graves 

• Densitat seca (γd) - t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,44 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 33 - 45 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,0 – 0,3 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 150 – 1.000 Kg/cm2 

 

� Pliocè superior (Pl1): Llims i argiles 

• Densitat seca (γd) 1,74 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,11 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 26 - 30 ° 

• Cohesió drenada (c’) 0,25 – 1,15 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 350 - 700 Kg/cm2 

 

� Pliocè inferior (Pl2): Argil·lita gris 

• Densitat seca (γd) 1,76 t/m3 

• Densitat natural (γn) 2,11 t/m3 

• Angle de fregament intern (ϕ’) 26 - 30 ° 
• Cohesió drenada (c’) 0,25 – 1,15 Kg/cm2 

• Mòdul elàstic (E’) 350 - 700 Kg/cm2 
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CAPÍTOL 4. AUSCULTACIÓ 

4.1 Introducció 

En aquest apartat es recullen les dades disponibles de la instrumentació instal·lada en 

cadascun dels pous estudiats. Una de les dificultats pel correcte desenvolupament d’aquest 

treball ha estat la obtenció d’aquestes dades. Les dades aconseguides per l’estudi dels 

diferents pous és incompleta o amb formats d’anàlisi poc pràctics (molts dels resultats es 

presenten en pdf, format que dificulta l’anàlisi i estudi de les dades). 

Les dades recollides en aquest capítol han estat facilitades per la societat Gestió 

d’Infraestructures SAU (GISA), societat responsable de la gestió de les obres de la Línia 9 del 

Metro de Barcelona. 

Previ a l’exposició de dades, es fa una breu descripció dels diferents aparells d’instrumentació 

presents en aquest capítol. 

4.2 Instrumentació 

Pel desenvolupament d’aquest treball s’han analitzat les dades dels següents instruments: 

� Lectures de moviments: 

� Inclinòmetres (IN i IP) 

� Extensòmetres (EI) 

 

� Lectures de nivells freàtics: 

� Piezòmetres oberts (PA) 

� Piezòmetres de corda vibrant (PCV) 

A continuació es fa una breu descripció dels aparells esmentats. 

4.2.1 Aparells per la lectura de moviments 

Aquests aparells s’instal·len amb la finalitat de controlar els possibles moviments, tant 

horitzontals com verticals, de les pròpies estructures de l’obra,  de les estructures adjacents a 

l’obra o dels terrenys existents. 

4.2.1.1 IN i IP, Inclinòmetres 

Aparell de lectura de moviments horitzontals del terreny (IN) o de les pantalles (IP) en 

profunditat. L’aparell consta d’un tub inclinomètric amb ranures verticals a 90°, d’una sonda 

inclinomètrica i d’un sistema electrònic de recollida de dades (PDA) unit a la sonda mitjançant 

cablejat elèctric (veure Figura 18 i Figura 19). S’instal·len a l’interior de sondejos, pantalles o 

pilots. 
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Els moviments venen determinats per la inclinació de la sonda respecte la vertical a diferents 

profunditats (generalment cada 0,50 m). Les ranures del tub inclinomètric permeten lectures 

horitzontals en dues direccions perpendiculars entre si. 

 
Figura 18. Inclinòmetre i esquema de funcionament. Font: www.geotex.es 

 
Figura 19. Esquema de funcionament de l’inclinòmetre. Font: Dunnicliff, 1988 

Les dues lectures perpendiculars entre si d’aquest instrument s’han anomenat P i R, aquestes 

lectures marquen el moviment perpendicular i paral·lel de l’inclinòmetre respecte l’eix de la 

traça tal i com mostra la Figura 20. 
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Figura 20. Esquema de les lectures P i R dels inclinòmetres. Font: AUSCUL 9 UTE 

4.2.1.2 EI, Extensòmetres incrementals 

Aparell de lectura de moviments verticals o axials del terreny en profunditat. De la mateixa 

manera que els inclinòmetres, l’aparell consta d’un tub de revestiment amb anells equidistants 

al seu interior (veire Figura 22). Aquests anells tenen contacte directe amb el terreny i es 

poden desplaçar lliurament per la vertical del tub. Un barnilla introduïda a l’interior del tub 

mesura la distància entre anells, periòdicament, mitjançant camps electromagnètics (veure 

Figura 21). La barnilla està connectada mitjançant cablejat elèctric amb un aparell de recollida 

de dades (PDA). 

 
Figura 21. Esquema geomètric d’un extensòmetre. Font: www.slopeindicator.com 
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Figura 22. Tubs inclinomètrics o extensomètrics. Font: www.slopeindicator.com 

Les lectures de la barnilla mostren el moviment vertical relatiu entre anells, el conjunt 

d’aquestes lectures mostren el moviment vertical del terreny, prenent com a sistema de 

referència, punt zero, el fons del tub extensomètric. Aquest moviment vertical relatiu s’ha de 

corregir mitjançant els desplaçaments indicats per una fita instal·lada en superfície. Les 

lectures periòdiques mostren el moviment vertical acumulat del terreny. 

4.2.2 Aparells de lectura de nivells freàtics 

Aquests aparells permeten la lectura de nivells freàtics o piezomètrics i pressions 

hidrostàtiques degudes a la presència d’un o més aqüífer al subsòl. 

4.2.2.1 Piezòmetres oberts 

Aparell de lectura de nivells piezomètrics. Consta d’un tub ranurat a la profunditat que es vol 

mesurar i d’un cable graduat que permet fer la lectura del nivell. Instal·lats a l’interior de 

sondeigs (veure Figura 23permeten controlar nivells freàtics a l’interior i exterior d’excavacions 

i fer un seguiment de la seva evolució en un procés d’esgotament. Les mesures es fan 

manualment. 

 
Figura 23. Piezòmetre obert. Font : www.geotex.es 
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4.2.2.2 Piezòmetres de corda vibrant 

Aquest aparell permet mesurar la pressió d’aigua a diferents nivells del subsòl. S’instal·la a 

l’interior de sondeigs i, normalment, es prenen mesures en nivells no drenats on les pressions 

d’aigua varien degudes al procés constructiu de l’obra (veure Figura 24). 

L’aparell pren lectures a través d’un sensor de corda vibrant i amb una periodicitat establerta 

(veure Figura 25). Permeten fer el seguiment piezomètric d’excavacions tant a l’interior com a 

l’exterior del recinte a esgotar. 

 
Figura 24. Esquema d’instal·lació d’un piezòmetre de corda vibrant de diferents nivells 

 
Figura 25. Piezòmetre de corda vibrant. Font: www.geotex.es 
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4.3 Drenatge i esgotament 

Les estructures analitzades en aquest treball, tal i com es pot observar en els resultats de les 

campanyes geotècniques executades a les seves localitzacions, mostren un nivell freàtic 

relativament superficial. La profunditat d’excavació necessària per a l’execució dels pous 

requereixen de processos d’esgotament al seu interior. 

Per portar a terme aquest procés, a la redacció dels Projecte constructiu de la L9 de Metro de 

Barcelona s’afegeix un annex anomenat Drenatge i esgotament que defineix el sistema 

d’esgotament i metodologia a seguir. 

Aquest annex defineix la tipologia de bombes a emprar i les seves característiques. A 

continuació es mostra les propietats més importants per a cada una de les estructures 

analitzades: 

Ildefons Cerdà: 

• Nombre de pous de drenatge: 3 pous (en funció dels resultats de cabals i pressions 

d’aigua es podria afegir un pou més en el centre de l’excavació). 

• Situació en planta dels pous de drenatge: es situen als vèrtexs  d’un triangle equilàter  

a dins del pou d’estació i sempre a 5.5 m de la cara interior de pantalla. 

• Diàmetre de perforació: 600 mm. De tota manera es pot començar la perforació del 

pou amb un diàmetre superior i acabar amb un diàmetre menor en funció de la natura 

del terreny que s’extregui de la perforació (per exemple es podria començar amb un 

diàmetre de 800 mm i acabar amb 500 mm o lleugerament inferior si hi ha dificultats 

en la perforació). 

• Diàmetre de la canonada interior: 300 mm (6mm de gruix). 

• Profunditat: la part inferior dels pous es trobarà a cota -62.  

• Reixeta: El ranurat es disposarà sempre segons el material que es trobi a la perforació. 

De totes maneres, i orientativament, s’obrirà reixeta en els litotips Ql2 i  M1s. S’hauran 

de deixar a l’extrem inferior de cada pou de drenatge 3 m cecs sense ranurar. 

Immediatament per sobre d’aquest extrem inferior cec s’obrirà una reixeta amb una 

longitud orientativa d’uns 10 m que es trobarà dins del litotip M2b. 

Foneria: 

• Nombre de pous de drenatge: 4 pous 

• Situació en planta dels pous de drenatge: es situen als vèrtexs  d’un quadrat a dins del 

pou d’estació i sempre a 6 m de la cara interior de pantalla. 

• Diàmetre de perforació: 600 mm. De tota manera es pot començar la perforació del 

pou amb un diàmetre superior i acabar amb un diàmetre menor en funció de la 

naturalesa del terreny que s’extregui de la perforació (per exemple es podria 

començar amb un diàmetre de 800 mm i acabar amb 500 mm o lleugerament inferior 

si hi ha dificultats en la perforació). 
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• Diàmetre de la canonada interior: 300 mm (6mm de gruix). 

• Profunditat: la part inferior dels pous es trobarà a cota -56.2.  

• Reixeta: El ranurat es disposarà sempre segons el material que es trobi a la perforació. 

De totes maneres, i orientativament, s’obrirà reixeta en els litotips Ql2s, Ql2g. En els 

litotips M1s i M2b s’obrirà una reixeta de 6 m de longitud a partir de la cota -47.2). 

S’hauran de deixar a l’extrem inferior de cada pou de drenatge 3 m  cecs sense 

ranurar. 

Foc Cisell:  

• Nombre de pous de drenatge: 4 pous 

• Situació en planta dels pous de drenatge: es situen als vèrtexs  d’un quadrat a dins del 

pou d’estació i sempre a 6 m de la cara interior de pantalla. 

• Diàmetre de perforació: 600 mm. De tota manera es pot començar la perforació del 

pou amb un diàmetre superior i acabar amb un diàmetre menor en funció de la natura 

del terreny que s’extregui de la perforació (per exemple es podria començar amb un 

diàmetre de 800 mm i acabar amb 500 mm o lleugerament inferior si hi ha dificultats 

en la perforació). 

• Diàmetre de la canonada interior: 300 mm (6mm de gruix). 

• Profunditat: la part inferior dels pous es trobarà a cota -63.  

• Reixeta: El ranurat es disposarà sempre segons el material que es trobi a la perforació. 

De totes maneres, i orientativament, s’obrirà reixeta en els litotips Ql2, Ql2g, i M1s. 

S’hauran de deixar a l’extrem inferior de cada pou de drenatge 3 m  cecs sense 

ranurar. 

Bifurcació: 

• Nombre de pous de drenatge: 2 pous 

• Les arquetes de bombament situades en el Pou de Bifurcació tenen les següents 

dimensions: 

o Arqueta 1: [2,40 m x 1,80 m x 1,50 m] (embeguda en solera) +[6 m x 3,60 m x 

1,59 m] (recrescut arqueta en llera tuneladora executada per UTE Gorg). 

o Arqueta 2: [2,75 m x 1,55 m x 1,5 m] (embeguda en solera) + [5,40 m x 2,60 m 

x 1,59 m ] (recrescut arqueta en llera tuneladora executada per UTE Gorg). 

4.4 Resultats 

En aquest apartat es desenvolupen les dades disponibles de l’auscultació dut a terme als 

diferents pous analitzats. L’auscultació realitzada en aquestes estructures segueix les directrius 

exposades a l’annex d’Instrumentació i control del projecte constructiu de la L9 de Metro de 

Barcelona. D’altre banda l’esgotament dels pous es defineix a l’annex Drenatge i Esgotament 

del mateix projecte constructiu. 
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4.4.1 Ildefons Cerdà 

A partir de les lectures realitzades per UTE AUSCULT i UTE CERDÀ, es va realitzar un informe de 

seguiment del procés d’esgotament i drenatge del recinte pou de l’estació Ildefons. 

L’informe mostra els resultats del següents instruments: 

• Piezòmetre obert a l’interior del pou de 54,25 m de profunditat (-45,5 msnm) 

• Piezòmetre obert a l’interior del pou de 90,00 m de profunditat (-80,0 msnm) 

• Piezòmetre obert a l’exterior del pou de 52,00 m de profunditat (-43,7 msnm) 

• Piezòmetre de corda vibrant a l’interior del pou amb lectures a 54,25 m, 57,25 m i 66,8 

m de profunditat 

Les següents figures mostren la situació dels instruments esmentats i dels pous d’esgotament. 

 
Figura 26. Localització dels pous d’esgotament del recinte pou de l’estació Ildefons Cerdà 

 
Figura 27. Localització dels piezòmetres instal·lats . Ildefons Cerdà 
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Per l’esgotament es van instal·lar 4 pous de drenatge a l’interior del recinte pou i un altre a 

l’interior del recinte vestíbul. 

L’auscultació de l’esgotament es va iniciar durant la fase d’excavació del pou. La Taula 5 

mostra la cronologia del seguiment de l’excavació del recinte pou de l’estació Ildefons Cerdà, i 

la Taula 6 la cronologia de funcionament dels pous d’esgotament. 

Cronologia Fase excavació Cota (m.s.n.m.) Prof. (m) 

14/06/2007 – 09/07/2007 Vestíbul +0,40 -7,60 

10/07/2007 – 27/08/2007 Anell 1 -2,60 -10,60 

28/08/2007 – 08/10/2007 Anell 2 -5,60 -13,60 

09/10/2007 – 25/10/2007 Anell 3 -8,60 -16,60 

26/10/2007 – 11/11/2007 Anell 4 -11,60 -19,60 

12/11/2007 – 01/12/2007 Anell 5 -14,60  -22,60 

02/12/2007 – 16/01/2008 Anell 6 -17,60 -25,60 

17/01/2008 – 27/01/2008 Anell 7 -20,60 -28,60 

28/01/2008 – 14/02/2008 Anell 8 -23,60 -31,60 

15/02/2008 – 12/03/2008 Anell 9 -26,60 -34,60 

13/03/2008 – 18/05/2008 Anell 10 -29,60 -37,60 

19/05/2008 – 29/06/2008 Anell 11 -32,60 -40,60 

30/06/2008 – 03/08/2008 Anell 12 -35,60 -43,60 

04/08/2008 – 07/09/2008 Anell 13 -38,60 -46,60 

08/09/2008 – 20/11/2008 Anell 14 -41,60 -49,60 

Taula 5. Cronologia del seguiment de l’excavació del recinte pou de l’estació Ildefons Cerdà 

Cronologia Fase excavació 

14/06/2007 – 11/12/2007 Pou 1 

22/10/2007 – 20/11/2008 Pou 2 

01/05/2008 – 20/11/2008 Pou 3 (Fase 2) 

16/04/2008 – 20/11/2008 Pou 4 (Fase 2) 

19/04/2008 – 20/11/2008 Pou 5 (Fase 2) 

Taula 6. Pous d’esgotament del recinte pou de l’estació Ildefons Cerdà 

Les fases d’excavació dels primers cinc anells es van esgotar amb el pou instal·lat al recinte 

vestíbul. A partir d’aquest nivell l’esgotament es va realitzar amb els pous instal·lats a l’interior 

del recinte pou, inicialment amb el funcionament, tan sols, del pou 2 (fase 1) i a partir de 

l’anell 10 amb el funcionament addicional dels pous 3, 4, i 5 (fase 2). 

4.4.1.1 Resultats de l’auscultació: 

A partir de les dades de l’informe de seguiment de l’esgotament del recinte pou de l’estació 

Ildefons Cerdà es pot observar l’evolució dels nivells piezomètrics presents a la zona d’estudi, 

tant a l’interior del recinte pou com al seu exterior. El seu seguiment s’acompanya amb el 

nivell d’excavació del recinte.  

Els piezòmetres oberts i de corda vibrant instal·lats a l’interior del recinte pou presenten les 

següents lectures (veure Figura 28 i Figura 29). 
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Figura 28. Lectures dels piezomètrics oberts instal·lats a l’interior del pou. Ildefons Cerdà 

 

 
Figura 29. Lectures dels piezòmetre de corda vibrant instal·lat a l’interior del pou. Ildefons Cerdà 
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Figura 30. Lectures del piezòmetre obert instal·lat a l’exterior del pou. Ildefons Cerdà 

 

 
Figura 31. Lectures del piezòmetre de corda vibrant 2 instal·lat a l’exterior del pou. Ildefons Cerdà 
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Figura 32. Lectura del piezòmetre de corda vibrant 3 instal·lat a l’exterior del pou. Ildefons Cerdà 

 

El seguiment de l’esgotament permet fer un control dels cabals unitaris d’extracció de cada 

una de les bombes (veure Figura 33 i Figura 34)  i el cabal total d’extracció de l’interior del 

recinte pou (veure Figura 35 i Figura 36). 

 
Figura 33. Cabals unitaris del pou vestíbul i pou 2 del recinte pou (fase 1). Ildefons Cerdà 
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Figura 34. Cabals unitaris dels pous 3, 4 i 5 del recinte pou (fase 2). Ildefons Cerdà 

 

 
Figura 35. Evolució del cabal total d’extracció per l’esgotament del recinte pou. Ildefons Cerdà 
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Figura 36. Evolució del cabal total acumulat d’extracció per l’esgotament del recinte pou. Ildefons 

Cerdà 

Com es pot observar a la Figura 35 i a la Figura 36 els cabals d’extracció són comparats amb els 

cabals d’extracció estimats en la redacció del projecte constructiu de la L9 de Metro de 

Barcelona. 

Finalment l’informe de seguiment de l’esgotament del recinte pou es complementa amb les 

lectures dels moviments verticals del subsòl a l’interior del recinte pou. Aquets moviments 

poden ser produïts per la modificació dels nivells piezomètrics o per l’excavació del fons del 

recinte. 

 
Figura 37. Lectures del extensòmetre incremental de l’interior del recinte pou. Ildefons Cerdà 
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4.4.2 Foneria 

Les dades exposades en aquest apartat s’han extret de l’informe  “Recull de mesures 

d’auscultació de l’estació Foneria” redactat per UTE DO L9 tram 2 el gener de 2009 . 

Per l’auscultació del recinte pou de l’estació de Foneria es van instal·lar els següents 

instruments: 

• Piezòmetre obert a l’interior del pou a 14,5 m de profunditat 

• Piezòmetre obert a l’interior del pou a 26,5 m de profunditat 

• 2 Piezòmetres de corda vibrant amb 3 nivells de lectura a l’interior del pou 

• Piezòmetre obert a l’exterior del pou a 18,5 m de profunditat 

• Piezòmetre obert a l’exterior del pou a 30,7 m de profunditat 

• Piezòmetre de corda vibrant amb 3 nivells de lectura a l’exterior del pou 

Per l’esgotament del recinte pou es van instal·lar 4 pous de drenatge. 

 
Figura 38. Localització dels pous d’esgotament i piezòmetres de l’estació Foneria 
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La Taula 7 mostra la cronologia del procés constructiu de l’estació Foneria. 

Cronologia Fase d’excavació 

03/11/2007 – 27/02/2007 Execució pantalles pou 

10/01/2006 – 28/11/2006 Execució pantalles vestíbul 

23/04/2007 Execució llosa coberta 

16/06/2007 Execució llosa vestíbul 

09/10/2007 – 23/10/2007 Reblert de terres sobre coberta 

18/12/2007 Inici execució 1er Anell 

24/10/2008 Finalització 11è Anell 

15/08/2008 Excavació recinte vestíbul 

14/10/2008 Formigó de neteja llosa de fons 

Taula 7. Cronologia del procés constructiu de l’estació Foneria 

L’anàlisi d’aquest treball es focalitza en les fases del procés constructiu comprès entre l’inici 

d’execució dels anells del recinte pou (18/12/2007) a l’execució del formigó de neteja del fons 

del recinte (14/10/2008). 

4.4.2.1 Resultats de l’auscultació: 

Els piezòmetres oberts i de corda vibrant instal·lats a l’interior del recinte pou de l’estació 

Foneria presenten les següents lectures (veure Figura 39): 

 
Figura 39. Lectures dels nivells piezomètrics instal·lats a l’interior del recinte pou. Foneria 

A la figura següent (Figura 40) es poden observar les lectures dels piezòmetres instal·lats a 

l’exterior del recinte pou de l’estació Foneria. 
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Figura 40. Lectures dels piezòmetres instal·lats a l’exterior del recinte pou. Foneria 

A la Figura 41 es pot observar el recull dels cabals unitaris de cada un dels pous d’esgotament, 

mentre que a la Figura 42 i a la Figura 43, s’observa l’evolució dels cabals d’extracció del 

recinte pou, l’evolució del cabal total acumulat es compara amb el volum total estimat en la 

redacció del projecte constructiu de la L9. 

 
Figura 41. Cabals unitaris d’extracció del recinte pou. Foneria 
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Figura 42. Evolució del cabal d’extracció del recinte pou. Foneria 

 

 
Figura 43. Evolució del cabal d’extracció acumulat del recinte pou. Foneria 
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L’auscultació del recinte pou de l’estació Foneria afegeix també les lectures dels moviments 

deguts al procés constructiu. 

La instrumentació instal·lada tant a l’interior com a l’exterior del recinte pou de l’estació 

Foneria consta de: 

• Exterior del pou: 

o 2 Inclinòmetres del sòl (IN) 

• Interior del pou: 

o 2 Inclinòmetres de pantalla (IP) 

o 1 Extensòmetre incremental (EI) 

A continuació es mostren les lectures d’aquests instruments: 

Exterior del recinte pou: 

 
Figura 44. Lectures de l’inclinòmetre del sòl exterior recinte pou. Foneria 
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Figura 45. Lectures de l’inclinòmetre del sòl exterior del recinte pou. Foneria. 

 

 
Figura 46. Lectures de l’inclinòmetre del sòl exterior del recinte pou. Foneria 
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Figura 47. Lectures de l’inclinòmetre del sòl exterior del recinte pou. Foneria 

 

Interior del recinte pou: 

 
Figura 48. Lectures de l’extensòmetre incremental interior del recinte pou. Foneria 
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Figura 49. Lectures de l’inclinòmetre de pantalla. Foneria 

 

 
Figura 50. Lectures de l’inclinòmetre de pantalla. Foneria 

 



ANÀLISI DE L’EXCAVACIÓ DELS POUS DE LES ESTACIONS FOC CISELL, ILDEFONS CERDÀ I BIFURCACIÓ DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA 

65 
 

 
Figura 51. Lectures de l’inclinòmetre de pantalla. Foneria 

 

 
Figura 52. Lectures de l’inclinòmetre de pantalla. Foneria 
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Figura 53. Lectures de l’inclinòmetre de pantalla. Foneria 

 

 
Figura 54. Lectures de l’inclinòmetre de pantalla. Foneria 
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4.4.3 Foc Cisell 

A partir de les dades de lectura realitzades, UTE AUSCULT i D.O. Autocontrol, van  redactar 

l’informe de bombament pel seguiment de les obres realitzades a l’interior del recinte pou de 

l’estació Foc Cisell. 

Pel seguiment d’aquest esgotament es van instal·lar els següents instruments: 

• Piezòmetre obert a l’interior del pou de 40,5 m de profunditat 

• Piezòmetre obert a l’exterior del pou de 16,5 m de profunditat 

• Piezòmetre obert a l’exterior del pou de 43,5 m de profunditat 

• Piezòmetre de corda vibrant a l’interior del pou amb lectures a 40,5, 52,3 i 66,5 m de 

profunditat 

• Piezòmetre de corda vibrant a l’exterior del pou amb lectures a 43,5, 56,5 i 69,5 m de 

profunditat 

Per l’esgotament del recinte pou de l’estació es van instal·lar 4 pous al seu interior i un altre a 

l’interior del recinte vestíbul. 

 
Figura 55. Localització del pous d’esgotament i piezòmetres de l’estació Foc Cisell 

A la Taula 8mostra la cronologia del seguiment d’excavació del pou de l’estació Foc Cisell, i la 

Taula 9 la cronologia de funcionament dels pous d’esgotament de l’estació Foc Cisell. 

 

Cronologia Fase excavació Cota (m.s.n.m.) Prof. (m) 

09/08/2007 – 12/11/2007 Vestíbul -2,01 -9,01 

13/11/2007 – 06/02/2008 Anell 1 -4,69 -11,69 

07/02/2008 – 30/03/2008 Anell 2 -7,69 -14,69 

31/03/2008 – 14/04/2008 Anell 3 -10,69 -17,69 
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Cronologia Fase excavació Cota (m.s.n.m.) Prof. (m) 

15/04/2008 – 22/04/2008 Anell 4 -13,69 -20,69 

23/04/2008 – 07/05/2008 Anell 5 -16,69 -23,69 

08/05/2008 – 01/06/2008 Anell 6 -19,69 -26,69 

02/06/2008 – 16/07/2008 Anell 7 -22,69 -29,69 

17/07/2008 – 10/08/2008 Anell 8 -25,69 -32,69 

11/08/2008 – 08/12/2008 Anell 9 -28,69 -35,69 

Taula 8. Cronologia del seguiment de l’excavació del recinte pou de l’estació Foc Cisell 

Cronologia Fase excavació 

10/08/2007 – 19/11/2007 Pou Vestíbul 

03/03/2008 – 14/09/2008 Pou 1 

15/02/2008 – 08/04/2008 Pou 2 

15/02/2008 – 08/12/2008 Pou 3 (Fase 2) 

15/02/2008 – 08/12/2008 Pou 4 (Fase 2) 

Taula 9. Pous d’esgotament del recinte pou de l’estació Foc Cisell 

L’esgotament del recinte pou fins al nivell de l’anell 2 es va fer amb el pou instal·lat al recinte 

vestíbul, a partir d’aquest nivell l’esgotament es va fer amb els pous instal·lats al recinte pou 

de l’estació, tal i com  es pot observar a la cronologia de la Taula 9. 

4.4.3.1 Resultats de l’auscultació: 

Les lectures dels piezòmetres instal·lats a l’estació de Foc Cisell permeten fer el seguiment de 

l’evolució dels nivells piezomètrics tan a l’interior com a l’exterior del recinte pou. 

Els piezòmetres oberts mostren la següent evolució a l’interior i a l’exterior del pous (veure 

Figura 56 i Figura 57). 

 
Figura 56. Lectures del piezòmetre obert instal·lat a l’interior del recinte pou. Foc Cisell 
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Figura 57. Lectures dels piezòmetres oberts instal·lats a l’exterior del recinte pou. Foc Cisell  

Els piezòmetres de corda vibrant mostren la següent evolució dels nivells piezomètrics (veure 

Figura 58 i Figura 59): 

 
Figura 58. Lectures dels piezòmetres de corda vibrant instal·lats a l’interior del pou. Foc Cisell 
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Figura 59. Lectures dels piezòmetres de corda vibrant instal·lats a l’exterior del pou. Foc Cisell 

 

L’informe fa un seguiment, també, del funcionament de les bombes durant l’esgotament del 

recinte pou. A continuació es podem veure els cabals unitaris de les bombes durant aquest 

procés (veure Figura 60 i Figura 61). 

 
Figura 60. Evolució dels cabals unitaris en fase 1 de l’esgotament. Foc Cisell 
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Figura 61. Evolució dels cabals unitaris en fase 2 de l’esgotament. Foc Cisell 

D’aquests cabals unitaris s’extreu el cabal total extret temporalment (veure Figura 62) i el 

cabal total acumulat (veure Figura 63) del recinte pou de l’estació. 

 
Figura 62. Evolució dels cabals d’extracció del recinte pou. Foc Cisell 

A la gràfica anterior podem veure la comparativa del cabal total del pou i les previsions 

mínimes i màximes previstes dins del projecte constructiu. 
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Figura 63. Evolució del cabal acumulat d’extracció del recinte pou. Foc Cisell 

 

4.4.4 Pou Bifurcació 

Les dades per aquest recinte pou s’han extret de l’informe “As built” amb clau TM-00509.5A-

OE.  

El seguiment de l’esgotament del recinte pou es va realitzar amb la següent instrumentació: 

• Piezòmetre obert a l’exterior del recinte pou de 15,0 m de profunditat 

• Piezòmetre de corda vibrant a l’exterior del recinte pou a 35,6 m de profunditat 

• Piezòmetre de corda vibrant amb 3 nivell de lectura a l’interior del recinte pou 

Per aquest recinte no es disposen dades del pous d’esgotament utilitzats per al rebaix del 

nivell freàtic a l’interior del recinte pou. 
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Figura 64. Esquema de la localització dels instruments respecte el pou Bifurcació 

 

A continuació es mostren els resultats de la instrumentació del recinte pou Bifurcació: 

- Lectures dels nivells piezomètrics: 

 
Figura 65. Lectures del piezòmetre obert instal·lat a l’exterior del recinte pou. Bifurcació 
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Figura 66. Lectures dels piezòmetres de corda vibrant exterior i interiors  del recinte pou. 

Bifurcació 

A continuació les lectures més significatives dels moviments segons la instrumentació 

instal·lada. 

 
Figura 67. Lectures del inclinòmetre de pantalla T2C02830L081IP460P. Bifurcació 
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Figura 68. Lectures del inclinòmetre de pantalla T2C02830L081IP460R. Bifurcació 

 

 
Figura 69. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02828L091IN490P. Bifurcació 
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Figura 70. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02828L091IN490R. Bifurcació 

 
Figura 71. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02836R229IN495P. Bifurcació 
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Figura 72. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02836R229IN495R. Bifurcació 

 

 
Figura 73. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02840L138IN465P. Bifurcació 
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Figura 74. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02840L138IN465R. Bifurcació 

 
Figura 75. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02852L102IN485P. Bifurcació 
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Figura 76. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02852L102IN485R. Bifurcació 

 
Figura 77. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02852R187IN490P. Bifurcació 
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Figura 78. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02852R187IN490R. Bifurcació 

 
Figura 79. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02855R233IN145P 
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Figura 80. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02855R233IN145R. Bifurcació 

 
Figura 81. Lectures del inclinòmetre de sòl T2C02855R233IN145R. Bifurcació 
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Figura 82. Lectures de l’extensòmetre incremental T2C02839R065EI475W. Bifurcació 

 
Figura 83. Lectures de l’extensòmetre incremental T2C02839R065EI475W. Bifurcació 
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Figura 84. Lectures de l’extensòmetre incremental T2C02839R065EI475W. Bifurcació 
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CAPÍTOL 5. MODELITZACIÓ NUMÈRICA 

5.1 Introducció a la modelització numèrica 

Per al desenvolupament de les simulacions numèriques d’aquest treball, s’han realitzat models 

numèrics amb el programa PLAXIS 2D. Aquest programa d’elements finits va ser desenvolupat 

per la Delft University of Technology en el 1987. Inicialment el seu ús es va enfocar en realitzar 

models senzills per tal d’analitzar el comportament dels dics i terraplens sobre terrenys tous 

dels rius de les lowlands d’Holanda. En els següents anys el creixement del programa i 

l’ampliació de les seves àrees d’aplicació, va permetre la formació de la companyia Plaxis BV 

(1992). 

Durant el procés de desenvolupament dels models numèrics per a la realització dels projectes 

constructius de la L9 del Metro de Barcelona es va utilitzar la versió Plaxis 2D v.8.0 del 

programa. Per a la realització d’aquest treball els models s’han analitzat amb la versió Plaxis 2D 

2012. 

El programa basa els models en malles d’elements finits tipus soil per generar el model. Aquest 

tipus d’element permet activar o desactivar parts del mateix, per tal de simular processos 

constructius. D’altra banda també permeten modificar les seves propietats en les diferents 

fases de càlcul. 

Existeixen dos tipus d’elements tipus soil, un d’elements triangulars de 6 nodes i un altre de 15 

nodes (veure Figura 85). En aquest treball s’han emprat elements triangulars amb 6 nodes. 

Aquests elements proporcionen una interpolació de tercer ordre pels desplaçaments i genera 

una matriu de rigidesa mitjançant la integració numèrica de 6 punts de Gauss. A cada un dels 

elements se li assigna un model constitutiu i les propietats que el defineixen. En el nostre cas 

d’estudi s’ha utilitzat el model constitutiu Mohr-Coulomb. 

 
Figura 85. Posició dels nodes i dels punt de Gauss del elements soil. (Input program – General 

overview. Manual Plaxis 2012) 
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D’altra banda el programa permet crear models de deformació plana o models axisimètrics 

(veure Figura 86). Degut a la geometria del nostre cas d’estudi, pous cilíndrics, el models s’han 

realitzat amb models axisimètrics. 

 
Figura 86. Exemple de models de deformació plana i models axisimètrics. (Input program – 

General overview. Manual Plaxis 2012) 

A continuació es fa una petita introducció al model constitutiu utilitzat en aquest treball i es 

presenten els models per cada una de les estructures analitzades. 

5.2 Model constitutiu. Mohr-Coulomb 

El model constitutiu Mohr-Coulomb és un model elastoplàstic perfecte (isotròpic) sense 

enduriment i es considera una aproximació de primer ordre del comportament no lineal del 

sòl. Es desenvolupa a partir de composició de la llei de Hooke i la forma generalitzada del 

criteri de ruptura Mohr-Coulomb: 

�� � ��� � ��� 

�′� � 	� 
 ��� � 	� 
 ��� � ��� 

On De és la matriu de rigidesa elàstica. 

Aquest model no representa el comportament elastoplàstic progressiu, sinó que és un model 

compost per un comportament elàstic lineal i un comportament plàstic perfecte (veure Figura 

87). 

 
Figura 87. Model elastoplàstic perfecte. (Materials models manual. Manual Plaxis 2012) 
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Aquest model avalua la possible plasticitat del terreny a partir de les funcions de fluència que 

defineixen el límit entre el comportament elàstic i plàstic del material. Aquestes funcions 

defineixen els esforços principals constituint un contorn o superfície de fluència que limita la 

zona purament elàstica i reversible (dins de la superfície). La Figura 88 mostra la superfície de 

fluència del model Mohr-Coulomb a l’espai de tensions principals 

 
Figura 88. Superfície de fluència del model Mohr-Coulomb a l’espai principal de tensions, c’ = 0. 

(Materials models manuals. Plaxis 2012) 

Aquest criteri de fluència ve definit per 6 funcions formulades en termes de tensions 

principals: 

��� � 12 ��′� � �′�� � 12 ��′� � �′�� 
 ���� � � 
 ���� � 0 

��� � 12 ��′� � �′�� � 12 ��′� � �′�� 
 ���� � � 
 ���� � 0 

��� � 12 ��′� � �′�� � 12 ��′� � �′�� 
 ���� � � 
 ���� � 0 

��� � 12 �� � � � �� � 12 �� � � � �� 
 ���� � � 
 ���� � 0 

��� � 12 ��′� � �′�� � 12 ��′� � �′�� 
 ���� � � 
 ���� � 0 

��� � 12 ��′� � 1� � 12 ��′� � �′�� 
 ���� � � 
 ���� � 0 

Els paràmetres cohesió, c, i angle de fregament, ϕ, defineixen el comportament plàstic del 

model. 

Addicionalment a les funcions de fluència es defineixen 6 funcions de potencial plàstic: 

!�� � 12 ��′� � �′�� � 12 ��′� � �′�� 
 ���" 
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!�� � 12 �� � � � �� � 12 �� � � � �� 
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 ���" 
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 ���" 

!�� � 12 �� � � � �� � 12 �� � � � �� 
 ���" 

!�� � 12 ��′� � �′�� � 12 ��′� � �′�� 
 ���" 

El desenvolupament d’aquest model requereix de cinc paràmetres bàsics d’entrada que es 

mostren a la Taula 10. 

Rigidesa 
E Mòdul de Young  [KN/m2] 

ν Coeficient de Poisson  [-] 

Resistència 

c Cohesió  [KN/m2] 

ϕ Angle de fregament  [º] 

ψ Angle de dilatància  [º] 

Taula 10. Paràmetres de definició del model Mohr-Coulomb 

� Mòdul de Young, E 

El programa utilitza el mòdul de rigidesa bàsic en el model Mohr-Coulomb, però es poden 

emprar mòduls de rigidesa alternatius. Usualment per a materials lineals elàstics s’utilitza el 

mòdul tangent, E0, a la corba tensió-deformació de l’assaig triaxial. Per a processos de càrrega, 

es recomana utilitzar el mòdul secant de rigidesa, E50, mentre que per casos de càrrega – 

descàrrega es pot utilitzar el mòdul corresponent, Eur. (veure Figura 89) 

 
Figura 89. Definició de E0 i E50, resultat de l’assaig triaxial drenat. (Materials models manuals. 

Plaxis 2012) 
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� Coeficient de Poisson, ν 

El model constitutiu Mohr-coulomb utilitza el coeficient de Poisson simple. A partir de l’estat 

tensional del terreny i el coeficient d’empenta al repòs, K0, es pot definir el coeficient de 

Poisson: 

#$ � �%�& 

�%�& � '1 � ' 

En general, el rang de valors d’aquest coeficient es troba comprès entre 0,3 i 0,4. En estudi de 

comportaments no drenats el rang varia entre 0,15 i 0,25. 

� Cohesió, c’, i angle de fregament, ϕ’ 

La força de cohesió és un paràmetre de resistència del sòl definida en aquest model com la 

cohesió efectiva del sòl, c’, que en combinació amb l’angle de fregament efectiu del sòl, ϕ’, 

defineixen l’estat tensional del mateix (Figura 90.a): 

( � � � � 
 )*��′      

Aquesta relació, defineix el comportament drenat del sòl, en el cas de comportaments no 

drenats (ϕ = ϕu =0), la cohesió es defineix com a resistència al tall no drenada, cu, (Figura 90.b): 

( � �+ 

 
Figura 90. Cercle tensional i superfície de fluència del model Mohr-Coulomb. (Materials models 

manuals. Plaxis 2012) 

A part dels paràmetres representatius del model Mohr-Coulomb definits anteriorment, el 

programa PLAXIS 2012 utilitza altres paràmetres per definir els materials. Aquests són comuns 

per a la majoria de models constitutius i queden resumits a la Taula 11. 

Identificació 
γunsat Densitat natural  [KN/m3] 

γsat Densitat saturada  [KN/m3] 

Fluxe Kx, Ky Permeabilitat  [m/dia] 

Interacció Rinter Resistència  [-] 

Cond. Inicials K0 Coeficient d’empenta  [-] 

Taula 11. Paràmetres comuns de definició dels materials 
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5.3 Elements estructurals 

Per altra banda el programa permet definir diferents tipologies d’elements estructurals. A 

continuació es fa una breu introducció a la definició d’aquest elements per part del programa 

Plaxis 2012. 

5.3.1 Elements placa 

Aquests elements s’utilitzen per modelitzar el comportament d’elements continus com murs 

pantalles, lloses, palplanxes o altres elements lineals presents en una estructura. 

El programa permet analitzar aquests elements estructurals mitjançant el model constitutiu 

elàstic pur o l’elastoplàstic. Cada element placa es defineix per a una tipologia d’element 

estructural concret i es pot diferenciar per diferents geometries (amplades, longituds, cantells, 

...) o per diferents propietats estructurals (formigó, formigó armat, acer, ...). 

Aquests elements es defineixen per metre lineal de fons en els models de deformació plana o 

per radiants en els models axisimètrics, de manera que en profunditat els elements són 

continus. Per aquest motiu les propietats dels materials es defineixen per metre lineal de fons. 

El conjunt de dades per definir l’element placa són: 

� Tipus de material: Elàstic o elastoplàstic 

� Isotropia del material 

� Rigidesa:  E·A  [KN/ml] 

� Inèrcia:   E·I  [KN·m2/ml] 

� Pes de l’element: w  [KN/m/ml] 

� Coeficient de Poisson: ν  [-] 

On E és el mòdul de deformació del material de l’element estructural, A és l’àrea equivalent de 

l’element per metre lineal de fons, I és la inèrcia equivalent de l’element estructural. 

A partir d’aquestes dades el programa calcula automàticament l’ample equivalent del nostre 

element estructural a partir de la relació: 

,�- � .12 · / · 0
/ · 1

 

D’altra banda, en el cas de definir l’element estructural com a elastoplàstic, podem limitar el 

moment, Mp, i l’esforç axial de l’element, Np. La combinació d’aquests dos esforços ens dona la 

relació que es mostra a la Figura 91: 
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Figura 91. Combinacions del màxim moment i del màxim esforç axial. (Material properties and 

material database. Plaxis 2012) 

5.3.2 Punts de fixació 

Aquests elements es defineixen per modelitzar ancoratges, puntals i altres elements de fixació 

no continus.  Per altre banda, també ens permet definir elements estructurals continus 

definint la rigidesa que transmet  al model, però obviant la deformació pròpia de l’element o 

l’estat tensional del mateix. 

El conjunt de dades per definir el punt de fixació: 

� Tipus de material: Elàstic o elastoplàstic 

� Rigidesa:   E·A  [KN/ml] 

� Espaiament de l’element: L  [m] 

En el cas de definir l’element com a elastoplàstic podem limitar les forces de compressió, 

Fmax,comp, i de tracció, Fmax,tens, que resisteix l’element estructural tal i com es mostra a la Figura 

92. 

 
Figura 92. Diagrama força – desplaçament d’elements estructurals elastoplàstics. (Material 

properties and material database. Plaxis 2012) 
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5.3.3 Altres elements 

Finalment el programa permet definir altres elements no estructurals, que s’han utilitzat en els 

models realitzats per la redacció d’aquest treball: 

� Drens 

Els drens es modelitzen com a línies geomètriques del model i permeten definir zones o nivells 

on les pressions hidrostàtiques queden anul·lades. En aquest treball s’utilitzen per definir el 

sistema de drenatge de les lloses de fons del pou i evitar així les subpressions degudes al nivell 

freàtic extern al pou. 

 

� Pous 

L’element pou del programa Plaxis permet definir punts del model on es realitza una càrrega o 

una descàrrega hidrostàtica del sòl. En els models analitzats s’utilitzen per modelitzar el pous 

d’esgotament de l’interior del pou. 

Els paràmetres que defineixen aquest element són: 

� Tipologia de pou: Extracció o infiltració 

� Cabal:   Q [m3/dia/rad] 

 

5.4 Models Plaxis 

En aquest apartat s’exposen els resultats dels models Plaxis realitzats per la redacció del 

projecte constructiu de la L9 de Metro de Barcelona. Inicialment, els models es van definir amb 

la versió Plaxis v8, en aquest treball, aquests models s’han analitzat amb la versió Plaxis 2012.  

La modelització s’ha realitzat amb models axisimètrics del programa, amb eix de simetria al 

centre dels pous cilíndrics analitzats. 

La discretització de la malla s’ha fet mitjançant elements triangulars de 6 nodes i 3 punt de 

Gauss. La divisió de la malla no és homogènia, el nombre d’elements és més elevat a les zones 

del model que presenta més deformacions, zona d’influència del pou cilíndric. 

Les diferents unitats geotècniques del terreny s’han definit amb el model constitutiu Mohr-

Coulomb. Els elements estructurals tipus plaques i punts de fixació s’han definit mitjançant el 

model constitutiu lineal elàstic. 

En cada un dels models s’ha definit una estratigrafia pròpia segons els resultats presentats a  

les campanyes geotècniques, definides en el Capítol 3, Geologia i Geotècnia,  realitzades en 

cada un dels emplaçaments. D’aquestes campanyes, també s’ha extret informació referent als 

nivells freàtics existents. 
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Les pantalles perimetrals i la llosa de fons o solera del pou s’han definit com a elements placa, 

mentre que les lloses de coberta i vestíbul del pou, així com els anells de revestiment intern 

del mateix, s’han definit com a punts de fixació. 

Finalment, les càrregues de trànsit o servei, edificis i terrenys elevats pròxims a l’obra s’han 

modelitzat a partir de sobrecàrregues en superfície. 

A continuació es fa una breu descripció del procés constructiu tipus que s’ha desenvolupat per 

la modelització dels pous analitzats (veure Figura 93). 

0. Pre-excavació de la plataforma de treball 

1. Execució de les pantalles perimetrals 

2. Excavació sota coberta i execució de la llosa coberta 

3. 1er rebaix del nivell freàtic a cota inferior de la llosa vestíbul 

4. Excavació sota vestíbul i execució de la llosa vestíbul 

5. 2on rebaix del nivell freàtic a màxima excavació 

6. Excavació i execució dels diferents anells de manera alternada 

7. Excavació sota solera i execució de la llosa de fons 

8. Fi del procés de bombament del nivell freàtic interior 

Cada un dels pous presenta diferències en el radi i la profunditat d’excavació, per aquest motiu 

el procés constructiu pot variar en el nombre de fases, però, seguint la definició tipus del 

mateix. 
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Figura 93. Procés constructiu tipus de les estructures analitzades 

Les condicions inicials del model s’han definit a partir del K0-procedure. Aquesta metodologia 

permet definir l’estat tensional inicial del terreny a partir del paràmetre K0. 

#$,3 � 4 554 66 #$,7 � 4 884 66 � #$,3 

Per a sòls normalment consolidats el valor del paràmetre K0 ve determinat per l’expressió 

empírica de Jaky: 

#$ � 1 � ���� 

Per a materials sobreconsolidats s’utilitzen altres expressions més adequades. En els models 

analitzats en aquest treball l’empenta al repòs, K0, s’ha determinat a partir de l’expressió de 

Jaky. 

A continuació definim els diferents models Plaxis analitzats per cada un dels pous. 
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5.4.1 Ildefons Cerdà 

A partir dels resultats de la campanya geotècnica realitzada en aquesta estació, definida en el 

Capítol 3, el model presenta la següent estratigrafia: 

 

Material Descripció Profunditat* (m) 

Reblert Materials de reblert antròpic i terres vegetals 0,00 – 4,20 

Ql1 Llims i argiles orgàniques 4,20 – 8,20 

Ql2 Sores mitjanes a grolleres 8,20 – 17,50 

M1s Sorres ocres-groguenques 17,50 – 26,00 

M1l Limolites i argiles grises 26,00 – 30,00 

M1s Sorres ocres-groguenques 30,00 – 32,50 

M2b Graves anguloses amb matriu argilosa 32,50 – 36,60 

M2a Argil·lites vermelles 36,60 – 40,20 

M2b Graves anguloses amb matriu argilosa 40,20 – 90,00 

Taula 12. Estratigrafia definida en el model Plaxis de Ildefons Cerdà 

*Profunditats relatives 

 

Els materials definits a la Taula 13 presenten les següents propietats geotècniques: 

Unitat 
γγγγunsat γγγγsat E n c’ ϕϕϕϕ’ Kx = ky Rinter 

[KN/m3] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2] [º] [m/dia] [-] 

Reblert 17,0 17,0 10.000 0,3 0,1 26 43,2 0,7 

Ql1 17,0 20,0 10.000 0,31 15 28 34,56 0,7 

Ql2 17,0 20,0 13.000 0,32 2 34 34,56 0,7 

M1l 19,0 21,0 40.000 0,3 20 28 0,0864 0,7 

M1s 19,0 21,0 70.000 0,3 10 32 4,32 0,7 

M2a 19,0 22,0 30.000 0,3 50 28 0,2419 0,7 

M2b 21,0 23,0 130.000 0,3 50 35 8,64·E-4 0,7 

Taula 13. Paràmetres de càlcul dels materials de l’estació Ildefons Cerdà 

Els elements estructurals han estat definits en el programa Plaxis 2012 com a elements placa o 

com a punts de fixació. Les seves propietats queden resumides a la Taula 14 i a la Taula 15: 

� Elements placa: 

Element 
Tipus E·A EI d w 

[-] [KN/ml] [KN·m2/ml] [m] [KN/m/ml] 

Pantalla Elàstic 34,29·106 4,11·106 1,20 30 

Llosa solera Elàstic 37,15·106 5,232·106 1,30 32,5 

Taula 14. Paràmetres de càlcul dels elements placa de l’estació Ildefons Cerdà 
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� Punt de fixació 

Element 
Tipus E·A L 

[-] [KN/ml] [m] 

Llosa Coberta Elàstic 12,57·106 1,00 

Llosa vestíbul Elàstic 12,57·106 1,00 

Anells Elàstic 202,5·103 1,00 

Taula 15. Paràmetres de càlcul dels punts de fixació de l’estació Ildefons Cerdà 

El model analitzat d’aquest recinte pou presenta un contorn lateral situat a 90 m i una 

profunditat de 90 m. La Figura 94 mostra les propietats generals d’aquest models: 

 
Figura 94. Propietats generals del model Plaxis 2012 del Pou Ildefons Cerdà 

S’han definit unes condicions de contorn en els extrems laterals amb fixació de moviments 

horitzontal i a l’extrem inferior fixacions de moviments totals. L’extrem superior del model o 

superfície presenta llibertat de moviments. 

Informació de la geometria del model: 

� Radi del recinte:   14,20 m 

� Longitud pantalles:  61,90 m 

� Cota excavació coberta: +75,5 msnm 

� Cota execució coberta:  +77,3 msnm 

� Cota excavació vestíbul: +68,6 msnm 

� Cota execució vestíbul:  +69,9 msnm 

� Cota 1er rebaix nivell freàtic: +66,7 msnm 
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� Cota 2on rebaix nivell freàtic: +26,2 msnm 

� Alçada anells:   2,00 m 

� Cota execució solera  +27,0 msnm 

� Cota màxima excavació: +27,0 msnm 

A continuació s’exposa el procés constructiu definit per la modelització del pou d’Ildefons 

Cerdà: 

� Fase 0:  Fase inicial 

� Fase 1:  Pre-excavació + Pantalles + Sobrecàrrega 

� Fase 2:  Excavació 1 – Sota Coberta 

� Fase 3:  Execució Coberta 

� Fase 4:  Bombeig Nivell Freàtic 

� Fase 5:  Excavació 2 – Sota Vestíbul 

� Fase 6:  Execució Vestíbul 

� Fase 7:  2on Bombeig Nivell Freàtic 

� Fase 8:  Excavació 3 – Sota Anell 1 

� Fase 9:  Execució Anell 1 

� Fase 10:  Excavació 4 – Sota Anell 2 

� Fase 11:  Execució Anell 2 

� Fase 12:  Excavació 5 – Sota Anell 3 

� Fase 13:  Execució Anell 3 

� Fase 14:  Excavació 6 – Sota Anell 4 

� Fase 15:  Execució Anell 4 

� Fase 16:  Excavació 7 – Sota Anell 5 

� Fase 17:  Execució Anell 5 

� Fase 18:  Excavació 8 – Sota Anell 6 

� Fase 19:  Execució Anell 6 

� Fase 20:  Excavació 9 – Sota Anell 7 

� Fase 21:  Execució Anell 7 

� Fase 22:  Excavació 10 – Sota Anell 8 

� Fase 23:  Execució Anell 8 

� Fase 24:  Excavació 11 – Sota Anell 9 

� Fase 25:  Execució Anell 9 

� Fase 26:  Excavació 12 – Sota Anell 10 
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� Fase 27:  Execució Anell 10 

� Fase 28: Excavació 13 – Sota Anell 11 

� Fase 29: Execució Anell 11 

� Fase 30: Excavació 14 – Sota Anell 12 

� Fase 31: Execució Anell 12 

� Fase 32:  Excavació 15 – Sota Anell 13 

� Fase 33:  Execució Anell 13 

� Fase 34:  Excavació 16 – Sota Anell 14 

� Fase 35:  Execució Anell 14 

� Fase 36: Excavació 17 – Sota Anell 15 

� Fase 37: Execució Anell 15 

� Fase 38: Excavació 18 – Sota Anell 16 

� Fase 39: Execució Anell 16 

� Fase 40: Màxima Excavació 

� Fase 41: Execució Solera + Dren. Fi de bombeig 

� Fase 42: Càlcul Factor de seguretat 

La fase 0 o inicial tal i com s’exposa en el apartat anterior defineix les condicions inicials del 

nostre model (veure Figura 95 i Figura 96). L’estat tensional dels materials es determina a 

partir del K0-procedure, mentre que les condicions hidrostàtiques es defineixen a partir de la 

posició del nivell freàtic, en el aquest cas el nivell freàtic es situa a 9 m de profunditat. 

 
Figura 95. Fase 0. Estat tensional inicial. Ildefons cerdà 
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Figura 96. Fase 0. Estat hidrostàtic inicial. Ildefons Cerdà 

Definides les condicions inicials, a la següent fase, Fase 1, s’excava la plataforma de treball, 

s’executen les pantalles perimetrals del pou i s’aplica una sobrecàrrega de 10 KN/ml en 

superfície. 

A partir d’aquesta fase s’inicia l’excavació del pou. Una primera fase constructiva on s’excava 

fins a cota de llosa vestíbul i s’executen les lloses Coberta i Vestíbul. Per assolir aquest nivell 

d’excavació es realitza el primer rebaix del nivell freàtic (veure Figura 97 i Figura 98). 

 
Figura 97. Execució de les lloses coberta i Vestíbul i primer rebaix del Nivell Freàtic. Ildefons 

Cerdà 
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Pel rebaix del nivell freàtic s’activen les dues bombes de drenatge definides en el model. Per 

assolir el rebaix les bombes presenten el cabal que es mostra a la Taula 16: 

Pou X [m] Y [m] Q_Well  Cabal total  

  [m] [m] [m3/day/rad] [m3/day/rad] 

Pou 1-1 0,5 24,1 -8,50E-03 -8,50E-03 

Pou 2-1 12,2 24,1 -8,50E-03 -8,50E-03 

Taula 16. Cabals d’extracció pel primer rebaix de Nivell Freàtic. Ildefons Cerdà 

 

 
Figura 98. Flux degut al primer rebaix del nivell freàtic. Ildefons Cerdà 

 

Les següents fases, Fase 7 a Fase 39, s’excaven i s’executen els 16 anells a l’interior del recinte 

pou. En aquesta part del procés constructiu es fa un segon rebaix del nivell freàtic (veure 

Figura 99 i Figura 100). 
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Figura 99. Model amb tots els nivells excavats i anells executats. Ildefons Cerdà 

 

Aquest segon rebaix s’assoleix amb el següent cabal de drenatge: 

Pou X [m] Y [m] Q_Well  Cabal total  

  [m] [m] [m3/day/rad] [m3/day/rad] 

Pou 1-1 0,5 24,1 -1,0 -7,8 

Pou 2-2 12,2 24,1 -0,5 -92,8 

Taula 17. Cabals d’extracció pel segon rebaix de Nivell Freàtic. Ildefons Cerdà 

 
Figura 100. Flux degut al segon rebaix del nivell freàtic. Ildefons Cerdà 
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Finalment, es realitza la fase de màxima excavació i s’executa la llosa de fons i el dren per 

evitar les subpressions. Acabat tot el procés constructiu es finalitza el procés de bombament 

(veure Figura 101). 

 
Figura 101. Model amb el procés constructiu acabat. Ildefons Cerdà 

 

5.4.2 Foneria 

Els resultats de les campanyes geotècniques realitzades a la zona d’execució d’aquesta estació 

mostra el perfil estratigràfic definida a la Taula 18. 

Material Descripció Profunditat* (m) 

Reblert Materials de reblert antròpic i terres vegetals 0,00 – 5,90 

Ql1 Llims i argiles orgàniques 5,90 – 9,50 

Ql2 Sorres mitjanes  a grolleres 9,50 – 22,70 

Qr Dipòsits col·luvials i de riera 22,70 – 38,30 

M1 Alternança sorres, conglomerats, argiles i margues 38,30 – 57,70 

M2b Graves anguloses amb matriu argilosa 57,70 – 78,50 

Taula 18. Estratigrafia definida en el model Plaxis de Foneria 

*Profunditats relatives 

Els materials definits en aquesta estratigrafia presenten les propietats geotècniques definides 

a la Taula 19: 

Unitat 
γγγγunsat γγγγsat E νννν    c’ ϕϕϕϕ’ Kx = ky Rinter 

[KN/m3] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2] [º] [m/dia] [-] 

Reblert 17,0 17,0 10.000 0,3 0,1 26 4,32 0,7 

Ql1 16,0 19,0 10.000 0,3 45 28 4,32 0,7 

Ql2 16,0 19,0 10.000 0,3 2 35 34,56 0,7 

Qr 17,5 21,0 10.000 0,3 65 30 34,56 0,7 
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Unitat 
γγγγunsat γγγγsat E νννν    c’ ϕϕϕϕ’ Kx = ky Rinter 

[KN/m3] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2] [º] [m/dia] [-] 

M1 17,7 21,0 70.000 0,3 40 32 17,28 0,7 

M2b 20,2 23,0 150.000 0,3 70 31 8,64·E-3 0,7 

Taula 19. Paràmetres de càlcul dels materials de l’estació Foneria 

Els elements estructurals presenten les propietats definides a la Taula 20 i a la Taula 21 

� Elements placa: 

Element 
Tipus E·A EI d w 

[-] [KN/ml] [KN·m2/ml] [m] [KN/m/ml] 

Pantalla Elàstic 34,29·106 4,11·106 1,20 30 

Llosa solera Elàstic 37,15·106 5,232·106 1,30 32,5 

Taula 20. Paràmetres de càlcul dels elements placa de l’estació Foneria 

� Punts de fixació: 

Element 
Tipus E·A L 

[-] [KN/ml] [m] 

Llosa Coberta Elàstic 12,57·106 1,00 

Llosa vestíbul Elàstic 12,57·106 1,00 

Anells Elàstic 202,5·103 1,00 

Taula 21. Paràmetres de càlcul dels punts de fixació de l’estació Foneria 

El model Plaxis analitzat presenta una condició de contorn lateral situada a 90,0 i una 

profunditat de 78,50 m. El models numèric presenta les propietats generals definides a la 

Figura 102. 

 
Figura 102. Propietats generals del model Plaxis 2012 del pou Foneria 
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S’han definit unes condicions de contorn al model  que imposen fixació de moviments 

horitzontals al contorn lateral i fixacions totals a l’extrem inferior del model. L’extrem superior 

o superfície del model presenta llibertat total de moviments. 

Informació de la geometria del model: 

� Radi del recinte:   15,5 m 

� Longitud pantalles:  60,7 m 

� Clava pantalles:   18,0 m 

� Cota excavació coberta: +64,8 msnm 

� Cota execució coberta:  +65,7 msnm 

� Cota excavació vestíbul: +58,7 msnm 

� Cota execució vestíbul:  +59,0 msnm 

� Cota 1er rebaix nivell freàtic: +58,5 msnm 

� Cota 2on rebaix nivell freàtic: +23,6 msnm 

� Alçada anells:   2,5 m 

� Cota execució solera:  +23,8 msnm 

� Cota màxima excavació: +23,8 msnm 

 

Procés constructiu: 

� Fase 0:  Fase inicial 

� Fase 1:  Pre-excavació + Pantalles + Sobrecàrrega 

� Fase 2:  Excavació Sota Coberta 

� Fase 3:  Execució Coberta 

� Fase 4:  Rebaix Nivell Freàtic 

� Fase 5:  Excavació Sota Vestíbul 

� Fase 6:  Execució Vestíbul 

� Fase 7:  2on Rebaix Nivell Freàtic 

� Fase 8:  Excavació 1 – Sota Anell 1 

� Fase 9:  Execució Anell 1 

� Fase 10:  Excavació 2 – Sota Anell 2 

� Fase 11:  Execució Anell 2 

� Fase 12:  Excavació 3 – Sota Anell 3 

� Fase 13:  Execució Anell 3 
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� Fase 14:  Excavació 4 – Sota Anell 4 

� Fase 15:  Execució Anell 4 

� Fase 16:  Excavació 5 – Sota Anell 5 

� Fase 17:  Execució Anell 5 

� Fase 18:  Excavació 6 – Sota Anell 6 

� Fase 19:  Execució Anell 6 

� Fase 20:  Excavació 7 – Sota Anell 7 

� Fase 21:  Execució Anell 7 

� Fase 22:  Excavació 8 – Sota Anell 8 

� Fase 23:  Execució Anell 8 

� Fase 24:  Excavació 9 – Sota Anell 9 

� Fase 25:  Execució Anell 9 

� Fase 26:  Excavació 10 – Sota Anell 10 

� Fase 27:  Execució Anell 10 

� Fase 28: Excavació 11 – Sota Anell 11 

� Fase 29: Execució Anell 11 

� Fase 30: Excavació 12 – Sota Anell 12 

� Fase 31: Execució Anell 12 

� Fase 32:  Excavació 13 – Sota Anell 13 

� Fase 33:  Execució Anell 13 

� Fase 34: Màxima Excavació 

� Fase 35: Execució Solera + Dren. Fi de bombeig 

� Fase 36: Càlcul Factor de seguretat 

 

Les condicions inicials tensionals i hidrostàtiques del model es defineixen a la fase 0 (veure 

Figura 103 i Figura 104). L’estat tensional dels materials es determina a partir del K0-procedure 

i l’estat hidrostàtic es defineix a partir de la posició inicial del nivell freàtic, en aquest cas, a 8,5 

m de profunditat. 
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Figura 103. Fase 0. Estat tensional inicial. Foneria 

 
Figura 104. Fase 0. Estat hidrostàtic inicial. Foneria 

La primera fase del model, Fase 1, defineix l’excavació de la plataforma de treball, l’execució 

de les pantalles perimetrals del recinte pou i l’aplicació de la sobrecàrrega a superfície de 

10 KN/ml. 

A partir de la Fase 2, s’inicia l’excavació del recinte pou. Les primeres fases defineixen 

l’excavació dels nivells coberta i vestíbul, execució de les dues lloses d’aquests nivells i el 

primer rebaix del nivell freàtic per sota el nivell vestíbul (veure Figura 105 i Figura 106). 
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Figura 105. Execució de les lloses coberta i vestíbul i primer rebaix del nivell freàtic. Foneria 

La Taula 22 mostra els cabals d’extracció del primer rebaix del nivell freàtic. 

Pou X [m] Y [m] Q_Well  Cabal total  

  [m] [m] [m3/day/rad] [m3/day/rad] 

Pou 1-1 1,00 21,9 -0,09 -0,09 

Pou 2-1 13,50 21,9 -0,09 -0,09 

Taula 22. Cabals d’extracció pel primer rebaix de Nivell Freàtic. Foneria 

 
Figura 106. Flux del primer rebaix del nivell freàtic. Foneria 

A partir d’aquest procés s’inicia l’excavació i execució dels anells a l’interior de les pantalles 

perimetrals del recinte pou (Fase 5 a Fase 33). A l’inici d’aquest procés es realitza el segon 

rebaix del nivell freàtic per sota de la cota de màxima excavació (veure Figura 107 i Figura 108). 
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Figura 107. Model amb tots els nivells excavats i anells executat. Foneria 

 

La Taula 23 mostra els cabals del segon rebaix de nivell freàtic. 

Pou X [m] Y [m] Q_Well  Cabal total  

  [m] [m] [m3/day/rad] [m3/day/rad] 

Pou 1-1 1,00 21,9 -1,00 -1,00 

Pou 1-2 1,00 17,8 -0,70 -0,70 

Pou 1-3 1,00 11,8 -0,50 -0,50 

Pou 2-1 13,50 21,9 -1,00 -1,00 

Pou 2-2 13,50 17,8 -0,70 -0,70 

Pou 2-3 13,50 11,8 -0,50 -0,50 

Taula 23. Cabals d’extracció pel segon rebaix de Nivell Freàtic. Foneria 
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Figura 108. Flux del segon rebaix del nivell freàtic. Foneria 

En fase final del procés constructiu es realitza la màxima excavació, s’executa la llosa de fons i 

el dren per evitar les subpressions. I es finalitza el procés de bombament. 

 
Figura 109. Model amb el procés constructiu acabat. Foneria 
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5.4.3 Foc Cisell 

Aquesta estació, segons els resultats de les campanyes geotècniques realitzades, presenta la 

estratigrafia definida a la Taula 24. 

Material Descripció Profunditat* (m) 

Reblert Materials de reblert antròpic i terres vegetals 0,00 – 3,50 

Ql1 Llims i argiles orgàniques 3,50 – 7,65 

Ql2 Sorres mitjanes a grolleres 7,65 – 22,30 

Ql2g Base grollera de la unitat Ql2 22,30 – 25,80 

M1l Limolites i argiles grises 25,80 – 28,30 

M1s Sorres ocres-groguenques 28,30 – 44,00 

M1l Limolites i argiles grises 44,00 – 52,50 

M1s Sorres ocres-groguenques 52,50 – 84,50 

Taula 24. Estratigrafia definida en el model Plaxis de Foc Cisell 

*Profunditats relatives 

Els materials definits en aquesta estratigrafia presenten les propietats geotècniques definides 

a la Taula 25. 

Unitat 
γγγγunsat γγγγsat E n c’ ϕϕϕϕ’ Kx = ky Rinter 

[KN/m3] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2] [º] [m/dia] [-] 

Reblert 17,0 17,0 10.000 0,3 0,1 26 4,32 0,7 

Ql1 17,0 20,7 10.000 0,3 25 28 5,296 0,7 

Ql2 16,0 19,0 10.000 0,3 2 35 5,296 0,7 

Ql2g 16,0 19,0 10.000 0,3 2 35 5,296 0,7 

M1l 18,0 21,0 40.000 0,3 40 30 0,0194 0,7 

M1s 19,0 22,0 100.000 0,3 40 34 2,59 0,7 

Taula 25. Paràmetres de càlcul de les unitats geotècniques del model Plaxis de Foc Cisell 

Els elements estructurals presenten les següents propietats definides a la Taula 26 i a la Taula 

27: 

� Elements placa 

Element 
Tipus E·A EI d w 

[-] [KN/ml] [KN·m2/ml] [m] [KN/m/ml] 

Pantalla Elàstic 34,29·106 4,11·106 1,20 30 

Taula 26. Paràmetres de càlcul dels elements placa de l’estació Foc Cisell 

� Punts de fixació 

Element 
Tipus E·A L 

[-] [KN/ml] [m] 

Llosa Coberta Elàstic 12,57·106 1,00 

Llosa vestíbul Elàstic 3,142·106 1,00 

Anells Elàstic 202,5·103 1,00 

Taula 27. Paràmetres de càlcul dels punts de fixació de l’estació Foc Cisell 
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El model analitzat amb Plaxis 2012 presenta una condició de contorn situada a 90  i una 

profunditat de 84,50 m. El model numèric presenta les propietats definides a la Figura 110. 

 
Figura 110. Propietats generals del model Plaxis 2012 del Pou Foc Cisell 

Les condicions de contorn del model limiten els moviments al contorn inferior, limita els 

moviments horitzontals als contorns laterals i permet els moviments al contorn superior o 

superfície. 

� Radi del recinte:   15,5 m 

� Longitud pantalles:  55 m 

� Clava pantalles:   17,75 m 

� Cota excavació coberta: +3,7 m 

� Cota execució coberta:  +4,6 m 

� Cota excavació vestíbul: -2,8 m 

� Cota execució vestíbul:  -2,5 m 

� Cota 1er rebaix nivell freàtic: -,2,95 m 

� Cota 2on rebaix nivell freàtic: -33,2 m 

� Alçada anells:   2,5 m 

� Cota execució llosa de fons: -31,75 m 

� Cota màxima excavació: -31,75 m 

Nota: les cotes d’aquest model són relatives 
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Procés constructiu: 

� Fase 0:  Fase inicial 

� Fase 1:  Pre-excavació + Pantalles + Sobrecàrrega 

� Fase 2:  Excavació 1 – Sota Coberta 

� Fase 3:  Execució Coberta 

� Fase 4:  Bombeig Nivell Freàtic 

� Fase 5:  Excavació 2 – Sota Vestíbul 

� Fase 6:  Execució Vestíbul 

� Fase 7:  2on Bombeig Nivell Freàtic 

� Fase 8:  Excavació 3 – Sota Anell 1 

� Fase 9:  Execució Anell 1 

� Fase 10:  Excavació 4 – Sota Anell 2 

� Fase 11:  Execució Anell 2 

� Fase 12:  Excavació 5 – Sota Anell 3 

� Fase 13:  Execució Anell 3 

� Fase 14:  Excavació 6 – Sota Anell 4 

� Fase 15:  Execució Anell 4 

� Fase 16:  Excavació 7 – Sota Anell 5 

� Fase 17:  Execució Anell 5 

� Fase 18:  Excavació 8 – Sota Anell 6 

� Fase 19:  Execució Anell 6 

� Fase 20:  Excavació 9 – Sota Anell 7 

� Fase 21:  Execució Anell 7 

� Fase 22:  Excavació 10 – Sota Anell 8 

� Fase 23:  Execució Anell 8 

� Fase 24:  Excavació 11 – Sota Anell 9 

� Fase 25:  Execució Anell 9 

� Fase 26:  Excavació 12 – Sota Anell 10 

� Fase 27:  Execució Anell 10 

� Fase 28:  Màxima excavació 

� Fase 29: Execució Solera 

� Fase 30: Substitució terraplè 
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� Fase 31: Càlcul de Factor de Seguretat 

Les condicions inicials es defineixen a la Fase 0 del procés constructiu. L’estat tensional inicial 

dels materials es defineix amb el K0-procedure, mentre que l’estat hidrostàtic inicial es 

defineix a partir de la posició inicial del nivell freàtic, en aquest cas, a 5,20 m de profunditat. 

 
Figura 111. Fase 0. Estat tensional inicial. Foc Cisell 

 
Figura 112. Fase 0. Estat hidrostàtic inicial. Foc Cisell 

Les primeres fases del procés constructiu permeten excavar la plataforma de treball, executar 

les pantalles perimetrals del recinte pou i aplicar la sobrecàrrega en superfície de 10 KN/ml. 

A continuació, s’inicia el procés d’excavació del recinte pou, l’excavació a cotes inferiors del 

vestíbul, execució de lloses coberta i vestíbul i primer rebaix del nivell freàtic. 
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Figura 113. Execució de les lloses coberta i vestíbul i primer rebaix del nivell freàtic. Foc cisell 

 

La Taula 28 mostra els cabals d’extracció 1er rebaix nivell freàtic. 

Pou X [m] Y [m] Q_Well  Cabal total  

  [m] [m] [m3/day/rad] [m3/day/rad] 

Pou 1-1 0,5 -35,40 -0,065 -0,065 

Pou 1-2 12,90 -35,40 -1,20 -1,20 

Pou 2-1 0,5 -47,20 -0,065 -0,065 

Pou 2-2 12,90 -47,20 -1,20 -1,20 

Taula 28. Cabals d’extracció pel primer rebaix de Nivell Freàtic. Foc Cisell 
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Figura 114. Flux del primer rebaix del nivell freàtic. Foc Cisell 

A les fases següents, Fase 7 a 27, s’excava i s’executen els anells a l’interior de les pantalles 

perimetrals del recinte pou. Per realitzar aquesta part del procés constructiu es realitza un 

segon rebaix del nivell freàtic a cotes inferiors de la màxima excavació. 

 
Figura 115. Model amb tots els anells executats. Foc Cisell 
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La Taula 29  mostra els cabals del segon rebaix del nivell freàtic. 

Pou X [m] Y [m] Q_Well  Cabal total  

  [m] [m] [m3/day/rad] [m3/day/rad] 

Pou 1-1 0,5 -35,40 -0,35 -0,35 

Pou 1-2 12,90 -35,40 -9,0 -9,0 

Pou 2-1 0,5 -47,20 -0,35 -0,35 

Pou 2-2 12,90 -47,20 -9,0 -9,0 

Taula 29. Cabals d’extracció pel segon rebaix de Nivell Freàtic. Foc Cisell 

Finalment es realitza la màxima excavació del recinte pou i s’executa la llosa de fons. En aquest 

cas, el model no presenta un dren al nivell de la llosa de fons degut a la naturalesa dels 

materials presents en cotes inferiors del recinte pou. 

 
Figura 116. Model amb el procés constructiu acabat. Foc Cisell 
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5.4.4 Pou Bifurcació 

Aquest pou presenta un procés constructiu diferent als recintes pou de les estacions anteriors. 

Com es comenta en capítols anteriors, aquest pou no s’executa com a estació de la L9 de 

Metro de Barcelona, sinó que aquest pou permet la bifurcació del la línia en els dos ramals del 

Llobregat (L9 i L10). Aquesta funcionalitat diferent a les estacions fa que en el seu interior no 

s’executi cap llosa vestíbul, per sota de la coberta s’observen els anells de reforç de les 

pantalles perimetrals. Aquests anells, a més, no són continus com a les estacions anteriors, 

sinó que els 4 primers presenten una separació de 2,20 m. 

 

El subsòl d’aquesta estructura, segons els resultats de les campanyes geotècniques realitzades, 

presenta l’estratigrafia definida a la Taula 30. 

Material Descripció Profunditat* (m) 

Reblert Materials de reblert antròpic i terres vegetals 0,00 – 1,27 

Ql1 Llims i argiles orgàniques 1,27 – 4,67 

Ql2 Sorres mitjanes a grolleres 4,67 – 11,57 

Ql2g Base grollera de la unitat Ql2 11,57 – 18,66 

Pl1 Llims argilosos 18,66 – 23,94 

Pl2 Argil·lita gris amb indicis de sorra fina 23,94 – 90,00 

Taula 30. Estratigrafia definida en el model Plaxis de Bifurcació 

*Profunditats relatives 

Els materials definits en aquesta estratigrafia presenten les propietats geotècniques definides 

a la Taula 31: 

Unitat 
γγγγunsat γγγγsat E νννν    c’ ϕϕϕϕ’ Kx = ky Rinter 

[KN/m3] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2] [º] [m/dia] [-] 

Reblert 19,6 19,6 10.000 0,3 30 34 34,56 0,7 

Ql1 20,1 20,7 15.000 0,3 2,5 29 0,0864 0,7 

Ql2 16,0 19,0 15.000 0,3 10 34 34,56 0,7 

Ql2g 16,0 19,0 100.000 0,3 10 45 18,10 0,7 

Pl1 18,0 21,0 38.000 0,3 50 30 0,14 0,7 

Pl2 19,0 22,0 50.000 0,3 50 26 2·10-3 0,7 

Taula 31. Paràmetres de càlcul de les unitats geotècniques del model Plaxis Bifurcació 

Els elements estructurals presenten les propietats definides a la Taula 32 i a laTaula 33. 

� Elements placa 

Element 
Tipus E·A EI d w 

[-] [KN/ml] [KN·m2/ml] [m] [KN/m/ml] 

Pantalla Elàstic 34,29·106 4,11·106 1,20 30 

Taula 32. Paràmetres de càlcul dels elements placa de l’estació Bifurcació 
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� Punts de fixació 

Element 
Tipus E·A L 

[-] [KN/ml] [m] 

Llosa Coberta Elàstic 12,57·106 1,00 

Anells Elàstic 162·103 1,00 

Taula 33. Paràmetres de càlcul dels punts de fixació de Bifurcació 

El model analitzat amb Plaxis 2012 presenta una condició de contorn lateral situat a 90 mi una 

profunditat de 77,50 m. La Figura 117 mostra les propietats generals del model numèric. 

 
Figura 117. Propietats generals del model Plaxis 2012 del Pou Bifurcació 

Les condicions de contorn del model limiten els moviments al contorn inferior, limita els 

moviments horitzontals als contorns laterals i permet els moviments al contorn superior o 

superfície. 

� Radi del recinte:   17,0 m 

� Longitud pantalles:  46,45 m 

� Clava pantalles:   10,44 m 

� Cota excavació coberta: +2,35 m 

� Cota execució coberta:  +3,30 m 

� Cota rebaix nivell freàtic: -33,0 m 

� Alçada anells:   2,0 m 

� Cota execució llosa de fons: -31,30 m 

� Cota màxima excavació: -32,05 m 
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Nota: les cotes d’aquest model són relatives 

Procés constructiu: 

� Fase 0:  Fase inicial 

� Fase 1:  Pre-excavació + Pantalles + Sobrecàrrega 

� Fase 2:  Excavació 1 – Sota Coberta 

� Fase 3:  Bombeig Nivell Freàtic 

� Fase 4:  Excavació 1 – Sota Anell 1 

� Fase 5:  Execució Anell 1 

� Fase 6:   Excavació 2 – Sota Anell 2 

� Fase 7:   Execució Anell 2 

� Fase 8:   Excavació 3 – Sota Anell 3 

� Fase 9:   Execució Anell 3 

� Fase 10:  Excavació 4 – Sota Anell 4 

� Fase 11:  Execució Anell 4 

� Fase 12:  Excavació 5 – Sota Anell 5 

� Fase 13:  Execució Anell 5 

� Fase 14:  Excavació 6 – Sota Anell 6 

� Fase 15:  Execució Anell 6 

� Fase 16:  Excavació 7 – Sota Anell 7 

� Fase 17:  Execució Anell 7 

� Fase 18:  Excavació 8 – Sota Anell 8 

� Fase 19:  Execució Anell 8 

� Fase 20:  Excavació 9 – Sota Anell 9 

� Fase 21:  Execució Anell 9 

� Fase 22:  Excavació 10 – Sota Anell 10 

� Fase 23:  Execució Anell 10 

� Fase 24:  Excavació 11 – Sota anell 11 

� Fase 25: Execució Anell 11 

� Fase 26: Excavació 12 – Sota anell 12 

� Fase 27: Execució Anell 12 

� Fase 28: Màxima execució 

� Fase 29:  Execució Llosa solera 
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� Fase 30: Substitució terraplè 

� Fase 31: Càlcul de Factor de Seguretat 

Les condicions inicials es defineixen a la Fase 0 del procés constructiu. L’estat tensional inicial 

dels materials es defineix amb el K0-procedure, mentre que l’estat hidrostàtic inicial es 

defineix a partir de la posició inicial del nivell freàtic, en aquest cas, a 6,30 m de profunditat. 

 
Figura 118. Fase 0. Estat tensional inicial. Bifurcació 

 
Figura 119. Fase 0. Estat hidrostàtic inicial. Bifurcació 

Les primeres fases del procés constructiu permeten excavar la plataforma de treball, executar 

les pantalles perimetrals del recinte pou i aplicar la sobrecàrrega en superfície de 10 KN/ml. 
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A continuació, s’inicia el procés d’excavació del recinte pou, l’excavació a cota inferior de la 

llosa coberta i rebaix del nivell freàtic. 

 
Figura 120. Rebaix del nivell freàtic. Bifurcació 

 

La Taula 34 mostra els cabals d’extracció rebaix nivell freàtic. 

Pou X [m] Y [m] Q_Well  Cabal total  

  [m] [m] [m3/day/rad] [m3/day/rad] 

Pou 1-1 0,5 -34,0 -0,5 -12,51·10-3 

Pou 1-2 16,0 -34,0 -0,5 -33,14·10-3 

Pou 2-1 0,5 -40,0 -0,75 -32,64·10-3 

Pou 2-2 16,0 -40,0 -0,75 -710,19·10-3 

Taula 34. Cabals d’extracció pel primer rebaix de Nivell Freàtic. Bifurcació 
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Figura 121. Flux del primer rebaix del nivell freàtic. Bifurcació 

A les fases següents, Fase 5 a 27, s’excava i s’executen els anells a l’interior de les pantalles 

perimetrals del recinte pou. 

 
Figura 122. Model amb tots els anells executats. Bifurcació 

Finalment es realitza la màxima excavació del recinte pou i s’executa la llosa de fons. En aquest 

cas, el model no presenta un dren al nivell de la llosa de fons degut a la naturalesa dels 

materials presents en cotes inferiors del recinte pou. 
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Figura 123. Model amb el procés constructiu acabat. Bifurcació 
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CAPÍTOL 6. ANÀLISI DELS RESULTATS 

6.1 Introducció 

Aquest apartat analitza els resultats de la instrumentació realitzada (veure Capítol 4) en les 

quatre estructures presents en aquest treball front a les previsions dels models numèric Plaxis 

2012 realitzats per a la redacció del projecte constructiu de les quatre estructures (veure 

Capítol 5). 

Com s’exposa al Capítol 4, les dades de l’auscultació no són completes i/o amb formats 

d’anàlisi poc pràctics. Aquest inconvenient no ha permès desenvolupar aquest capítol tal i com 

estava previst inicialment. 

L’anàlisi dels resultats es centra en l’evolució dels nivells freàtics durant el procés 

d’esgotament dels recintes pou i els moviments deguts a aquest procés i a l’excavació del seu 

interior. 

Per aquest motiu, els paràmetres geotècnics, emprats en les modelitzacions numèriques, més 

sensibles en aquest anàlisi són: 

� Paràmetres de deformació: 

� Mòdul de deformació, E’ 

� Coeficient de Poisson, ν 

� Paràmetres de flux: 

� Permeabilitat, K 

6.2 Ildefons Cerdà 

Tal i com es pot observar a l’auscultació definida en el Capítol 4, al recinte pou de l’estació 

Ildefons Cerdà s’han instal·lat els següents piezòmetres: 

� PAint1 amb tub ranurat fins a cota -45,5 msnm 

� PAint2 amb tub ranurat fins a cota -80,0 msnm 

� PAext amb tub ranurat fins a cota -43,7 msnm 

� PCVint amb lectures a -45,5 msnm, -48,0 msnm i -56,0 msnm 

� PCVext amb lectures a -45,5 msnm, -48,0 msnm i -56,0 msnm 

Els piezòmetres oberts realitzen lectures de l’alçada piezomètrica  present en el subsòl de 

l’obra, mentre que els piezòmetres de corda vibrant capten les pressions hidrostàtiques del 

nivell auscultat i les variacions d’aquestes degudes al procés d’esgotament.  

En aquest cas, tant a l’exterior com a l’interior del recinte pou, els piezòmetres de corda 

vibrant prenen lectures de les pressions hidrostàtiques del nivell M2b, graves anguloses amb 

matriu argilosa, present al fons de l’excavació. 
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Previ a la comparació dels resultats s’ha de puntualitzar dues dades significatives: 

� El piezòmetre obert exterior senyala un nivell freàtic a cota -1,77 msnm, mentre que al 

model numèric, el nivell freàtic es situa a 9 metres de profunditat, a la cota +0,50 

msnm. 

� Les dades d’auscultació mostren un procés constructiu diferent al definit a model 

numèric, l’esgotament s’ha executat de manera esglaonada paral·lelament a 

l’excavació del recinte, mentre que en el model numèric s’esgota tot el pou a la fase 

prèvia a l’inici d’excavació dels anells interns. 

Per tant, podem senyalar unes condicions hidrostàtiques inicials diferents en el model numèric 

respecte la realitat. La diferència de les cotes del nivell freàtic entre el cas real i el model 

numèric pot venir donat per desfàs cronològic entre la lectura piezomètriques en el moment 

de redactar el projecte i les lectures piezomètriques en el moment d’iniciar l’obra, desfàs 

provocat per les pròpies variacions temporals del nivell freàtic de l’aqüífer superior del Delta 

del Llobregat. 

A l’interior del recinte pou comptem amb les lectures de dos piezòmetres oberts i tres 

piezòmetre de corda vibrant amb tres nivells de lectura. 

La Figura 124 mostra l’evolució del nivell piezomètric a l’interior del pou segons les lectures 

dels piezòmetres. 

 
Figura 124. Evolució del nivell freàtic a l’interior del recinte pou. Ildefons Cerdà 

Els dos piezòmetres oberts, instal·lats a l’interior del recinte, presenten comportaments 

diferents. El piezòmetre PAint2 consta d’un tub ranurat fins a cota -80 msnm, cota molt 

inferior al peu de pantalla del recinte pou, -52 msnm. El nivell de lectura d’aquest piezòmetre 

presenta la influència directa del nivell piezomètric exterior al recinte, ja que, no presenta la 

estanqueïtat de les pantalles del recinte pou. El gradient piezomètric entre l’interior i l’exterior 
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del recinte queda reflectit en les lectures d’aquest piezòmetre i, tal i com podem veure a la 

figura anterior, presenta una saturació total, no real, dels fons d’excavació. D’altra banda el 

piezòmetre PAint1, amb tub ranurat fins a cota -45,5 msnm, mostra un rebaix del nivell freàtic 

per sota de la cota d’excavació. 

Els piezòmetres de corda vibrant situats a cotes similars al piezòmetre PAint1, mostren un 

comportament similar a aquest. D’altra banda presenten alçades piezomètriques diferents 

entre ells. Cal recordar que aquests instruments capten les variacions de les pressions 

hidrostàtiques al nivell que es situen, les variacions hídriques, permeabilitat, dels materials 

adjacents a l’instrument poden provocar aquestes diferents lectures entre ells.  

Finalment la presencia de les bombes d’extracció a cotes similars provoquen les oscil·lacions 

dels nivells freàtics, les variacions de cabals o el nombre de bombes en funcionament 

modifiquen les pressions hidrostàtiques del seu entorn més immediat degudes als fluxos que 

provoquen. La Figura 125 mostra els cabals d’extracció durant el procés de rebaix del nivell 

freàtic de l’estació Ildefons Cerdà, amb un cabal promig de 2,36 m3/h. 

 

 
Figura 125. Evolució dels cabals d’extracció. Ildefons Cerdà 

La Figura 126 i la Figura 127 mostren els fluxos d’extracció del model numèric Plaxis de 

l’estació Ildefons Cerdà en fase inicial i en fase de màxima excavació, respectivament. 
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Figura 126. Cabals d’extracció en la  fase inicial d’excavació del recinte pou. Ildefons Cerdà 

 

 
Figura 127. Cabals d’extracció en la fase màxima excavació del recinte pou. Ildefons Cerdà 

Aquestes dues fases mostren els següents cabals d’extracció: 

� Fase rebaix nivell freàtic: 0,03 m3/h 

� Fase màxima excavació: 0,03 m3/h 

 

Aquests cabals presenten valors inferiors als cabals d’extracció reals presentats per l’informe 

de seguiment de l’esgotament d’aquest recinte. 
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Aquestes diferencies de cabals evidencien un comportament hídric dels materials del subsòl 

diferent al previst en la modelització numèrica. Els nivell miocens, M2a i M2b, s’han modelitzat 

amb permeabilitats de l’odre de 10-6 m/s, però aquests materials poden presentar valors de 

permeabilitat superiors degut a la presència de graves anguloses i nivells sorrencs. 

La Figura 128 mostra l’evolució del nivell freàtic a l’exterior del recinte pou durant el procés 

d’esgotament. Les lectures són preses pel piezòmetre obert PAext que està situat a 2,00 

metres del recinte pou a la vertical de l’eix de la traça de la L9. 

S’observa un clar descens del nivell piezomètric de 2,65 m, aquest descens mostra la influència 

de l’esgotament a l’interior del recinte pou a les proximitats del mateix. 

 
Figura 128. Evolució nivells freàtics a l’exterior del recinte pou. Ildefons Cerdà 

La Figura 129 i la Figura 130 mostren l’evolució del nivell freàtic a l’exterior del recinte pou 

segons els resultats de la modelització numèrica. Aquestes figures mostren com l’esgotament 

del pou no influencia a aquest nivell freàtic. 
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Figura 129. Nivell freàtic a l’exterior del recinte pou en fase de rebaix del NF. Ildefons Cerdà 

 

 
Figura 130. Nivell freàtic a l’exterior del recinte pou en fase de màxima excavació. Ildefons Cerdà 

La comparativa del model numèric amb l’informe d’esgotament mostra un comportament 

hidrostàtic d’aquest molt divers respecte la realitat.  

Les permeabilitats utilitzades en els models numèrics, definides en els estudis geotècnics 

exposats en el Capítol 3, van ser calculades a partir de estudis d’esgotament previs a la 

redacció del projecte. 

Els resultats mostren com les permeabilitats definides en les unitats miocenes inferiors, M2a i 

M2b, mostren valors (10-6 m/dia) inferiors a la realitat. Per aquest motiu, es recomana adaptar 
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els estudis de bombament fets per a la redacció del projecte constructiu a partir de les dades 

dels resultats de l’informe de seguiment de l’esgotament d’aquesta estació. 

La modificació d’aquestes permeabilitats permetrà la variació dels cabals d’extracció dels 

models numèrics més similars amb la realitat i evidenciarà la influència de l’esgotament del 

recinte pou sobre els nivells freàtics exteriors al recinte. 

Finalment s’analitzen les deformacions verticals dels materials a l’interior del pou segons  les 

lectures de l’inclinòmetre incremental instal·lat al seu interior (veure Figura 131) 

 
Figura 131. Inclinòmetre incremental interior recinte pou. Ildefons Cerdà+ 

Aquestes lectures mostren el desplaçament vertical acumulat a l’interior del recinte pou entre 

l’excavació del nivell 9 i la màxima excavació de l’estació amb un valor màxim de 20 mm en 

fase d’excavació de l’anell 11. Desplaçament tipus mènsula, habitual en aquesta tipologia 

d’obra 

L’estudi numèric presenta, com podem veure a la Figura 132, un desplaçament màxim en fase 

d’excavació de l’anell 10 de 61 mm i en fase de màxima excavació de 27 mm. 
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Figura 132. Desplaçament vertical a màxima excavació dels fons d’excavació. Ildefons Cerdà 

Aquest resultat mostra un comportament de la unitat M2b, a fons d’excavació, amb 

deformacions molt superiors a la realitat. 

L’estudi dels paràmetres de deformació de les diferents unitats és dificultós donat que es 

disposa de poques dades d’auscultació referents als moviments. 

Les diferencies entre els processos constructius reals i numèrics, condicionen els moviments en 

fons d’excavació, per aquest motiu s’hauria de adaptar els models numèrics al procés 

constructiu real 

6.3 Foneria 

L’auscultació dels nivells freàtics durant el procés d’esgotament del recinte d’aquesta estació 

consta de: 

� PAint amb tub ranurat fins a cota -14,5 msnm 

� PAint amb tub ranurat fins a cota -26,5 msnm 

� PAext amb tub ranurat fins a cota -30,7 msnm 

� PAext amb tub ranurat fins a cota -18,5 msnm 

� PCVint amb lectures a -42,1 msnm, -54,1 msnm i -63,1 msnm 

� PCVint amb lectures a -38,8 msnm, -47,8 msnm i -59,8 msnm 

� PCVext amb lectures a -48,0 msnm, -56,0 msnm i -66,5 msnm 
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No es disposa de les dades de lectura d’aquests piezòmetres, tan sòls dels  gràfics (veure 

Figura 133 i Figura 134) amb els resultats en format PDF, tampoc es disposa de la cronologia 

del procés d’esgotament i excavació de l’interior del recinte pou d’aquesta estació, això 

dificulta l’anàlisi d’aquest resultats. 

 
Figura 133. Evolució dels nivells freàtics a l’interior del recinte pou. Foneria 

 

 
Figura 134. Evolució dels nivells freàtics a l’exterior del recinte pou. Foneria 

Els piezòmetres oberts a l’interior del pou estan instal·lats a poca profunditat, cota -14,5 msnm 

i cota -26,5 msnm. El primer pren lectures fins a l’excavació del 4rt anell i el segon fins a 

l’excavació del 7è anell. 
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D’altra banda, com podem comprovar a la Figura 133, els piezòmetres PAint -26,5 msnm, PCV -

38,8 msnm i PCV -59,8 msnm, mostren errors de lectura entre l’excavació de l’anell 4 i la 

màxima excavació, com  podem observar a la figura, entre l’abril i maig de 2008 les lectures 

fan un salt amb un comportament totalment incoherent entre elles, la correcció d’aquest error 

es realitza a novembre de 2008 amb l’excavació ja finalitzada. 

En el recinte, els piezòmetres interiors mostren un esgotament total del pou des de l’inici de la 

seva excavació, amb un rebaix per sota de la màxima excavació d’uns 4 metres. Aquest procés 

és similar al seguit per la modelització numèrica. 

A l’exterior del recinte, tal i com podem veure en la Figura 134, les dades dels piezòmetres de 

corda vibrant mostren un  rebaix del nivell freàtic d’entre 2,00 i 2,50 m respecte la cota inicial 

d’aquest (-2,00 msnm), aquest rebaix es produeix per  la influència de l’esgotament de 

l’interior del pou. 

Els cabals d’extracció per a realitzar l’esgotament són de difícil anàlisi per la qualitat de les 

gràfiques proporcionades, els valor d’extracció són molt menors respecte l’escala de cabals de 

la gràfica (veure Figura 135). 

 
Figura 135. Cabals d’extracció per a l’esgotament del recinte pou. Foneria 

El model numèric mostra els següents resultats: 

A les figures següents (Figura 136 i Figura 137) es mostra el nivell freàtic a l’exterior del pou a 

fase d’inici de l’esgotament del recinte pou i a fase de màxima excavació. 
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Figura 136. Nivell freàtic a l’exterior del pou en fase de rebaix. Foneria 

 

 
Figura 137. Nivell freàtic a l’exterior del pou a fase de màxima excavació. Foneria 

Com s’observa, en aquesta estructura, l’esgotament tampoc, com en el cas d’Ildefons Cerdà, 

influencia en l’alçada piezomètrica a l’exterior del pou. 

Les figures següents (Figura 138 i Figura 139) mostren els cabals d’extracció en fase inici i final 

d’esgotament del recinte pou. 
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Figura 138. Cabals d’extracció a inici de l’esgotament. Foneria 

 

 
Figura 139. Cabals d’extracció a fase de màxima excavació. Foneria 

Com  espot observar, els cabals es mantenen durant tot el procés, i presenten els següents 

valors: 

�  Fase rebaix nivell freàtic: 0,55 m3/h 

� Fase màxima excavació: 0,55 m3/h 

Malgrat que les dades de cabals d’extracció disponibles no presenten un format adequat per a 

l’anàlisi, sí que es pot observar un cabal d’extracció similar al real (valors inferiors  1 m3). 
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Els paràmetres de permeabilitat del model numèric presents al fons d’excavació són els 

següents: 

Unitat 
Kx = ky 

[m/dia] 

M1s 17,28 

M2b 8,64·E-3 

Taula 35. Permeabilitats de les unitats geotècniques fons d’excavació. Foneria 

Aquestes unitats presenten una permeabilitat elevada, valors que permeten un esgotament 

ràpid del recinte i una disminució del cabal d’extracció necessari per a l’esgotament del pou. 

Les dades d’auscultació obtingudes per aquesta estructura no permeten un anàlisi real front 

als moviments presents en els model numèric.  

 

6.4 Foc Cisell 

L’auscultació dels nivells freàtics durant el procés d’esgotament del recinte d’aquesta estació 

consta de: 

� PAint amb tub ranurat fins a cota -40,5 msnm 

� PAext amb tub ranurat fins a cota -16,5 msnm 

� Paext amb tub ranurat fins a cota -43,5 msnm 

� PCVint amb lectures a -40,5 msnm, -52,3 msnm i -66,5 msnm 

� PCVext amb lectures a -43,5 msnm, -56,5 msnm i -69,5 msnm 

 

Les dades de seguiment mostren els següents resultats a l’interior del recinte (veure Figura 

140): 
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Figura 140. Evolució dels nivells freàtics a l’interior del recinte. Foc Cisell 

El piezòmetre de corda vibrant instal·lat a l’interior del recinte pou de l’estació de Foc Cisell 

presenta tres nivells de lectura a -36,5; -49,5 i -62,5 msnm. El peu de les pantalles del recinte 

es situa a cota -49,5 msnm. D’altra banda al perfil geològic observem un nivell miocènic (M1l – 

llims i argiles), menys permeables que la resta d’unitats presents al subsòl, situat entre els -40 i 

-50 msnm. 

La situació del nivell de lectura a -36,5 msnm, per sobre del peu de pantalla i per sobre del 

nivell llimo-argilós permet fer un seguiment més òptim de l’evolució del nivell freàtic a 

l’interior del recinte tal i com podem observar a l’anterior figura.  

Els nivells de lectura (-49,5 i -62,5 msnm) situats a peu de pantalla i a cotes inferiors del nivell 

llimo-argilós mostren comportaments del nivell freàtic més irregulars per la presencia de 

fluxos als voltants del peu de pantalla i per la permeabilitat inferior del nivell llimo-argilós 

respecte les sorres miocèniques superiors (M1s). 

A l’exterior del recinte (veure Figura 141) el nivell freàtic manté un descens constant durant el 

procés d’esgotament del recinte pou ja que aquests materials són més permeables (sorres i 

graves). 
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Figura 141. Evolució del nivell freàtic a l’exterior del pou. Foc Cisell 

Finalment, es mostra els cabals d’extracció per l’esgotament d’aquesta estació (Figura 142). 

 
Figura 142. Cabals d’extracció de l’esgotament del recinte pou. Foc Cisell 

La Figura 143 i la Figura 144 mostren els resultats obtinguts en el model numèric. 
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Figura 143. Cabals d’extracció en fase d’inici de l’esgotament. Foc Cisell 

 
Figura 144. Cabals d’extracció en fase de màxima excavació. Foc Cisell 

Com  espot observar, els cabals es mantenen durant tot el procés, i presenten els següents 

valors: 

�  Fase rebaix nivell freàtic: 2,46 m3/h 

� Fase màxima excavació: 1,73 m3/h 

Aquest cabals són molt inferiors als reals. La presencia del nivell llimo-argilós a fons 

d’excavació condiciona l’esgotament del recinte. 

Les unitats del fons d’excavació presenten en el model numèric les permeabilitats definides a 

la Taula 36 
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Unitat 
Kx = ky 

[m/dia] 

M1s 2,59 

M1l 1,9·E-2 

Taula 36. Permeabilitats de les unitats geotècniques fons d’excavació. Foc Cisell 

Els cabal d’extracció estan condicionats per: 

� La permeabilitat dels materials a esgotar a l’interior del recinte. 

� La aportació d’aigua de cotes inferiors al peu de pantalla donada pel gradient 

piezomètric entre els nivells freàtics de l’exterior i de l’interior del recinte pou 

Si els materials del fons de pantalla presenten permeabilitats molt elevades, la aportació 

d’aigües a peu de pantalla són mínimes, llavors, els cabals d’extracció disminueixen com 

s’observa en el model numèric.  

Les dades del seguiment de l’esgotament mostren uns cabals molt més elevats, degut a una 

aportació d’aigües major a peu de pantalla. Per aquest motiu es creu que el nivell llimo-argilós 

del peu de pantalla no presenta unes condicions de drenatge tant baixes o no crea 

estanqueïtat al peu de pantalla.  

Caldria revisar els paràmetres de càlcul per modelar el comportament de flux del model 

d’aquests nivells miocen. 

En aquesta estació no es disposen de resultats dels moviments deguts al procés constructiu de 

l’obra. 

6.5 Bifurcació 

Els resultats d’aquesta estructura es presenten en formats poc pràctics per a l’anàlisi i són 

incomplerts, per aquest motiu es descarta l’anàlisi de resultats del model numèric realitzat per 

aquest recinte pou. 

De tota manera s’exposen els resultats més significatius del model numèric. 

Aquest estructura presenta en fons d’excavació materials pliocens (Pl1 i PL2), Aquests no 

apareixen a la resta d’estructures analitzades en aquest treball. 

Aquestes unitats presenten les propietats definides a la Taula 37 

Unitat 
E νννν    Kx = ky 

[KN/m2] [-] [m/dia] 

Reblert 10.000 0,3 34,56 

Ql1 15.000 0,3 0,0864 

Ql2 15.000 0,3 34,56 

Ql2g 100.000 0,3 18,10 

Pl1 38.000 0,3 0,14 

Pl2 50.000 0,3 2·10-3 

Taula 37. Propietats geotècniques de les unitats Pliocenes. Bifurcació 
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La Figura 145 i Figura 146 mostren els cabals d’extracció per a l’esgotament del recinte pou. 

 
Figura 145. Cabals d’extracció en fase de rebaix de NF. Bifurcació 

 
Figura 146. Cabals d’extracció en fase de màxima excavació. Bifurcació 

 

Aquests cabals presenten els següents valors: 

� Fase rebaix nivell freàtic: 0,01 m3/h 

� Fase màxima excavació: 0,01 m3/h 
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Com podem observar aquests valors són molt més baixos que els cabals de les altres 

estructures analitzades. Aquest resultat és coherent amb la tipologia de materials presents al 

fons d’excavació d’aquesta estació, materials molt impermeables que malgrat tenir poc 

drenatge, eviten l’aportació d’aigües freàtiques externes degudes al gradient piezomètric 

existent entre l’exterior i l’interior del pou. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

7.1 Conclusions 

L’anàlisi de resultats de les estructures estudiades en aquest treball s’ha centrat en dos 

aspectes importants en el instrumentació i seguiment de l’obra: 

� Esgotament del recinte pou 

� Deformacions del terreny 

El primer cas d’anàlisi, esgotament del terreny, els models numèrics analitzats, (Ildefons Cerdà, 

Foneria i Foc Cisell) mostren la importància d’una bona caracterització geotècnica per aquest 

procés, es a dir, definir una permeabilitat de les diferents unitats geotècniques presents en el 

subsòl a estudiar 

Com s’ha observat, els cabals d’extracció de les bombes estan directament relacionats amb les 

permeabilitats dels nivells a excavar a l’interior del recinte i dels nivells presents a peu de 

pantalla. 

El gradient piezomètric existent entre l’interior i l’exterior de la pantalla crea una aportació 

d’aigües cap a l’interior del recinte pel peu de les pantalles. La permeabilitat d’aquests nivells, 

és a dir, la capacitat de drenatge d’aquest nivells, afavorirà o impedirà aquesta aportació 

externa d’aigües. 

Les estacions de Ildefons Cerdà i Foneria presenten a peu de pantalla nivells de argil·lites 

vermelles (M2a) i de graves amb matriu argilosa (M2b), aquest materials són de dificultós 

drenatge, amb permeabilitats baixes. 

La Taula 38 mostra els paràmetres de càlcul emprats en els models numèrics de Ildefons Cerdà 

i Foneria: 

Unitat 

Ildefons Cerdà Foneria 

Kx = ky Kx = ky 

[m/dia] [m/dia] 

M1s 4,32 17,28 

M2a 0,2419 - 

M2b 8,64·E-4 8,64·E-3 

Taula 38. Permeabilitats de les unitats geotècniques fons d’excavació. Ildefons Cerdà i Foneria 

L’informe de seguiment de les dues estacions mostren els següents cabals d’extracció, ~2,00 a 

4,00 m3/h a Ildefons Cerdà i <1,00 m3/h a Foneria. Aquests valors indiquen una capacitat 

d’esgotament superior al recinte pou de Foneria per la alta permeabilitat dels nivells a esgotar 

i per la major estanqueïtat del nivell miocè inferior (M2b) a peu de pantalla. En canvi., el 

recinte pou de Ildefons Cerdà presenta uns cabals d’extracció relativament superiors a Foneria 

degut a un major paquet de materials poc drenants a esgotar. 
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Curiosament, els models numèrics mostren un comportament invers, els cabals d’extracció del 

recinte pou de Ildefons Cerdà presenta valors inferiors, 0,03 m3/h, respecte els valor de 

l’estació de Foneria, 0,55 m3/h. 

Comparant els resultats amb els resultats reals, s’observa un comportament més similar en 

l’esgotament de l’estació de Foneria. En canvi, l’esgotament de recinte pou de l’estació de 

Ildefons Cerdà no s’assembla a realitat, on l’esgotament ha requerit de majors cabals 

d’extracció. 

Pel que fa al recinte pou de l’estació Foc Cisell s’observen uns cabals d’extracció reals molt més 

elevats en comparació amb les dues altres estacions, de 20 a 40 m3/h de mitjana. La major 

permeabilitat dels materials al peu de pantalla (M1s i M1l) permet una aportació major 

d’aigües degut al gradient piezomètric entre l’interior i l’exterior del recinte. Aquest gradient 

disminueix la capacitat d’esgotament del recinte i per tant provoca l’augment de cabals de les 

bombes d’extracció. 

El model numèric d’aquesta estació mostra cabals d’extracció superiors; 1,70 a 2,40 m3/h; als 

models de Ildefons Cerdà i Foneria, però molt inferiors als cabals d’extracció reals en aquesta 

estació. 

Les permeabilitats dels materials miocens presents a fons d’excavació presenten els següents 

valors de càlcul: 

Unitat 
Kx = ky 

[m/dia] 

M1s 2,59 

M1l 1,9·E-2 

Taula 39. Permeabilitats de les unitats geotècniques fons d’excavació. Foc Cisell 

Les dades de seguiment de l’esgotament d’aquesta estació, Foc Cisell, mostren una aportació 

molt més significativa d’aigües degudes al gradient piezomètric existent entre l’interior i 

l’exterior del recinte pou. Aquesta observació fa preveure una permeabilitat major de la unitat 

M1l, present a peu de pantalla o a la no estanqueïtat d’aquesta unitat en aquest nivells, 

permetent el flux d’aigua. 

Els resultats d’aquests anàlisi indiquen la necessitat d’un estudi d’esgotament més acurat per a 

la definició de les permeabilitats dels materials, en especial dels miocens argilosos (M1l, M2a i 

M2b), aprofitant les dades de seguiment de l’esgotament dels recintes analitzats en aquest 

treball. 

Finalment, l’esgotament del pou Bifurcació mostra un comportament lògic amb la tipologia de 

materials presents al fons del recinte pou, pliocens, cabals baixos, inferiors al cabals 

d’extracció en materials miocens, materials més permeables. 

Finalment els informes de seguiment mostren els moviments del terreny i de les estructures 

deguts a l’esgotament i a l’excavació del recinte pou. Aquestes dades no presenten prou detall 

per poder fer un anàlisi complet i treure unes conclusions adequades.  
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7.2 Futures línies d’investigació 

Una de les dificultats presents en la redacció d’aquest treball ha estat la qualitat de les dades 

per analitzar, majoritàriament en formats poc pràctics, com pdf, i en molts casos incompletes o 

defectuoses. Per aquest motiu es considera que el primer punt a seguir és l’obtenció de més i 

millors dades d’auscultació a analitzar. 

A partir de dades de més qualitat els treballs a realitzar serien: 

� Comparativa dels models numèrics amb les noves dades 

� Nova parametrització geotècnica concordant amb els resultats obtinguts 

� Calibració dels models d’esgotament realitzats durant la redacció del projecte 

constructiu amb les noves dades d’auscultació 

� Calibració dels models numèrics a partir de les noves dades geotècniques obtingudes 

en la parametrització geotècnica i a partir dels resultats dels models d’esgotament 

rectificats 

A més, el procés constructiu definit en els models numèrics, també s’hauria d’adequar a la 

realitat constructiva definida en l’auscultació de les obres. 
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