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4.- SIMULACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ 
 
La solució alternativa a la proposada en projecte implica fer arribar les pantalles de 
l’estació fins a 47 m de fondària, on es troba un dels tres nivells poc permeable detectats 
a la zona de Fonería. Per tal de poder excavar en l’interior de les pantalles per poder 
construir la estació es necessari deprimir els nivells per sota de la solera de l’estació. 
 
L’excavació en l’interior de les pantalles sumat a la reducció dels nivells dins de les 
pantalles redueix en gran mesura la pressió vertical que s’exerceix sobre l’aqüitard 
inferior. Conèixer amb exactitud quina variació dels nivells piezomètrics es produeixen 
en l’aqüífer inferior és de vital importància per tal de determinar les pressions que 
l’aigua exerceix inferiorment sobre l’aqüitard. Si aquestes pressions són superiors a les 
del pes de l’aigua més el terreny en l’interior de les pantalles es produirà l’aixecament 
de fons. 
 
Per tal de calcular la pressió de l’aigua en l’aqüífer inferior durant la realització del 
bombament en l’interior de les pantalles és realitza una simulació del bombament 
aprofitant el model utilitzat per calibrar l’assaig de bombament, introduint alguna 
modificació. 
 
Per tal de representar les pantalles dins el model es crea un anell de 26 metres de 
diàmetre i un metre de gruix a les capes 1 y 2 del model que es corresponen amb els 
aqüífers superior i intermedi. La capa 3 del model, la inferior,  no és modifica ja que les 
pantalles no hi arriben. A aquesta zona se l’hi assigna una permeabilitat molt baixa per 
tal d’evitar el flux d’aigua a l’interior de les pantalles de la mateixa manera que 
actuarien a la realitat les pantalles (Figura 46). 
 

 
 

Figura 46: Esquema en 3D de com s’introdueixen les pantalles de l’estació de Fonaria dins del model 
numèric emprat en la calibració dels assajos de bombament d’Abril de 2004. 

 
Es suposa que per tal de construir l’estació és necessari rebaixar els nivells piezomètrics 
5 m per sota de la solera, es a dir a 45 m de profunditat o a -35 m de cota. Com que el 
nivell piezomètric inicial està proper a la cota 0 serà necessari deprimir els nivells 35 m. 
Per aconseguir aquests descensos i que siguin el més uniformes possibles en l’interior 
de les pantalles es suposa que es bomba en un pou central més 6 pous a una distància 
d’11 m respecte al pou central, bombant tots un cabal idèntic.  
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La malla del model utilitzat per calibrar l’assaig de bombament no s’ajusta a la nova 
geometria introduïda pel que és necessari tornar a mallar  procurant, a més a més, que hi 
hagi un nus en cada pou de bombament (Figura 47).  
 

 
Figura 47: Detall de la malla emprada en el model per simular les pantalles de l’estació on es s’aprecia 
com la malla s’adapta a la geometria de les pantalles. Els punts grocs marquen la situació dels pous de 
bombament. 
 
Per tal de conèixer quin cabal és necessari bombar per deprimir 35 m els nivells es 
realitzen una sèrie de simulacions amb el model numèric. Es suposa que es bomben 
diversos cabals (10, 50, 100, 200, i 500 m3/dia en cadascuna de les set bombes), fins 
arribar a règim estacionari, per poder dibuixar les corbes cabal bombat respecte 
descensos a l’interior de les pantalles i a l’aqüífer inferior. 
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Figura 48: Corbes de descens a l’interior de les pantalles i a l’aqüífer inferior en funció del cabal bombat 

per bomba. 
 
Evidentment la relació entre descensos i cabal bombat segueix una relació lineal. Per 
tant mitjançant una semblança de triangles, amb la corba blava, es pot determinar quin 
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cabal és necessari bombar per rebaixar 35 m a l’interior de les pantalles. Amb aquest 
cabal, i gràcies a la segona corba és pot determinar a la vegada el descens que és 
produirà a l’aqüitard inferior. 
 

diamQ /66,177
4,39

35·200 3==         mh 30,10
200

66,177·6,11inferiorAqüífer ==∆  

 
En total és necessari bombar 1.243,62 m3/dia entre els set pous per rebaixar el desitjat 
els nivells (Figura 49 i Figura 50). La pressió a la part inferior de l’aqüitard és de 24,7 
m de columna d’aigua (24,7 t/m2) després d’haver-los rebaixat 10,30 m el nivell 
respecte a la situació inicial.  
 
En la part superior de l’aqüitard la pressió que actua és igual als 7 m de terreny que 
queden sobre d’aquest un cop realitzada l’excavació més 7 m d’aigua. Tot i que el nivell 
es deixa 5 m per sota de la solera és suposa que tot el volum de terreny està saturat per 
ascensió capil·lar. Suposant que les sorres de l’aqüífer intermedi tenen una densitat del 
material és de 2,6 t/m3 i una porositat del 20 % s’obté una densitat del material saturat 
de 2,28 t/m3. Multiplicant la densitat del material saturat per 7 m s’obté la pressió que 
actua sobre de l’aqüitard, que és igual a 15,96 t/m2 (Figura 51). 
 
 
 

 
 
 
Figura 49: Descensos produïts a l’aqüífer 2, aqüífer intermedi, al bombar a l’interior de les pantalles en 7 
pous un cabal total de 1.243,62 m3/dia fins a arribar a règim estacionari. 
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Figura 50: Descensos produïts a l’aqüífer 3, aqüífer inferior, al bombar a l’interior de les pantalles en 7 
pous un cabal total de 1.243,62 m3/dia fins a arribar a règim estacionari. 
 
Així doncs la pressió superior sobre l’aqüitard és molt inferior a la que actua 
inferiorment. El factor de seguretat resultant és de 0,65 per tant es produirà aixecament 
de fons. Bombar exclusivament a l’interior de les pantalles desestabilitza el terreny pel 
que és necessari reduir les pressions d’aigua a l’aqüífer inferior. 
 

 
Figura 51: Esquema de l’estació de Foneria amb les forces que actuen sobre l’aqüitard inferior. Es veu 
com les forces ascendents sobre l’aqüitard són clarament superiors al pes del terreny més l’aigua que hi 
ha per sobre. 
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Per reduir les pressions per sota de l’aqüitard és pot plantejar realitzar un bombament 
combinat. Es a dir, bombar dins del recinte apantallat el cabal necessari per rebaixar els 
nivells 5 m per sota de la solera i a la vegada per sota de l’aqüitard inferior fins reduir 
suficientment les pressions d’aigua. 
 
La pressió d’aigua màxima estrictament parlant que es pot resistir sense sifonar és de 
15,96 t/m2, igual  a la tensió superior a l’aqüitard. Però per seguretat de l’obra s’ha 
d’exigir un cert factor de seguretat el qual es fixarà en 1,2. Amb aquest factor de 
seguretat la màxima pressió d’aigua admissible és de 13,30 t/m2, és a dir que s’haurien 
de rebaixar els nivells piezomètrics per sota de l’aqüitard com a mínim 23,70 m. 
 
Per simplicitat del model es suposa que els pous de bombament que bomben per sobre i 
per sota es troben situats tots, en planta, dins del recinte apantallat. Els pous per sobre 
de l’aqüitard coincideixen amb els utilitzats en les simulacions anteriors. Els situats per 
sota també coincideixen però amb la diferència que s’ha eliminat el pou central passant 
de 7 a 6 pous. Per una millor logística a l’obra, i no interferir en l’excavació de l’estació, 
els pous que bomben per sota de l’aqüitard poden es perforar per fora de les pantalles 
encara que augmentant lleugerament els cabals d’extracció. 
 
Per tal de determinar els cabals a extreure per sobre i per sota de l’aqüitard s’ha de 
seguir un procés iteratiu fins trobar els dos cabals que compleixen les dues condicions 
anteriorment descrites. Aquests cabals són de 80 m3/dia (560 m3/dia totals) en els 7 pous 
superiors i de 450 m3/dia en els inferiors  (2.700 m3/dia totals) (Figura 52). 
 

 
Figura 52: Esquema de l’estació de Foneria amb les forces que actuen sobre l’aqüitard inferior al 
realitzar un bombeig combinat, a l’interior de les pantalles i per sota de l’aqüitard, per tal que el factor de 
seguretat sigui igual a 1,2. 
 
Per tal d’estar del cantó de la seguretat els màxims descensos produïts en l’aqüífer 
inferior són més grans que el calculat anteriorment. L’objectiu es assegurar que la major 
part dels punts per sota de la solera de l’estació es troben per sota de la pressió límit de 
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13,30 t/m2. Encara que alguns punts, propers a les pantalles, tinguin pressions superiors 
la majoria tenen pressions força inferiors compensant l’excés d’aquests.  (Figura 53 i 
Figura 54). No sembla convenien augmentar més els cabals bombats per aconseguir que 
la totalitat dels punts tinguin descensos majors de 23,7 m ja que els descensos màxims i 
cabals bombats augmentarien massa. 
 

 
Figura 53: Descensos produïts a l’aqüífer 3, aqüífer inferior, al bombar a l’interior de les pantalles en 7 
pous un cabal total de 560 m3/dia  i a l’aqüífer inferior en 6 pous un total de 2.700 m3/dia fins a arribar a 
règim estacionari. 
 

 
Figura 54: Detall del pou de l’estació de Foneria on es pot apreciar com la major part dels punts (en blau) 
tenen un descens superior al límit imposat (23,7), estant alguns, fins hi tot, diversos metres per sota 
d’aquest. Els que no compleixen la condició (en verd) estan propers a aquesta, quedant compensada les 
pressions majors en aquests punts per les pressions molt menors dels altres. 
 
Tot i els cabals bombats i forts descensos en l’aqüífer inferior cal destacar que 
l’existència de l’aqüitard limita els descensos en l’aqüífer intermedi i superior. A 
l’intermedi el màxim descens no arriba als 3,6 m i en el superior no passa dels 2,2 m .  
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Figura 55: Descensos produïts a l’aqüífer 2, aqüífer intermedi, i a l’aqüífer 1, aqüífer superior, fora de les 
pantalles de l’estació, al bombar a l’interior de les pantalles en 7 pous un cabal total de 560 m3/dia  i a 
l’aqüífer inferior en 6 pous un total de 2.700 m3/dia fins a arribar a règim estacionari. 

 
Si es desitges un factor de seguretat a l’aixecament de fons superior, per exemple d’1,5 
es procediria de forma semblant, es procediria de forma semblant. En aquest cas la 
pressió màxima admissible seria de 10,64 t/m2 a l’aqüífer inferior, és a dir que s’haurien 
de rebaixar els nivells piezomètrics per sota de l’aqüitard com a mínim 26,36 m. Els 
cabals que aconsegueixen el descens anterior més un descens de 35 m a l’interior de les 
pantalles són 3.300 m3/dia (bombant 550 m3/dia en 6 pous) i de 385 m3/dia (bombant 55 
m3/dia en 7 pous) (Figura 56). 
 

 
Figura 56: Esquema de l’estació de Foneria amb les forces que actuen sobre l’aqüitard inferior al 
realitzar un bombeig combinat, a l’interior de les pantalles i per sota de l’aqüitard, per tal que el factor de 
seguretat sigui igual a 1,5. 
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Seguint el mateix criteri utilitzat al fer servir el factor de seguretat d’1,2, s’ha procurat 
que en la majoria de punts la pressió sota de l’aqüitard fos menor al límit imposat, 
permetent que es superi lleugerament en zones properes a les pantalles. També en 
aquest cas alguns punts tenen pressions fins a diversos metres inferiors a les condicions 
pel que es compensaran les pressions exteriors (Figura 57 i Figura 58). 
 

 
Figura 57: Descensos produïts a l’aqüífer 3, aqüífer inferior, al bombar a l’interior de les pantalles en 7 
pous un cabal total de 385 m3/dia  i a l’aqüífer inferior en 6 pous un total de 3.300 m3/dia fins a arribar a 
règim estacionari. 
 

 
Figura 58: Detall del pou de l’estació de Foneria on es pot apreciar com la major part dels punts (en blau) 
tenen un descens superior al límit imposat (26,36), estant alguns, fins hi tot, diversos metres per sota 
d’aquest. Els que no compleixen la condició (en verd) estan propers a aquesta, quedant compensada les 
pressions majors en aquests punts per les pressions molt menors dels altres. 
 
Tot i que al augmentar el factor de seguretat es necessari augmentar 2,5 m els descensos 
en l’aqüífer inferior en el superior i intermedi només augmenten els descensos algun 
decímetres. A l’intermedi el màxim descens no arriba als 4 m i en el superior no passa 
dels 2,5 m .  
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Figura 59: Descensos produïts a l’aqüífer 2, aqüífer intermedi, i a l’aqüífer 1, aqüífer superior, fora de les 
pantalles de l’estació, al bombar a l’interior de les pantalles en 7 pous un cabal total de 385 m3/dia  i a 
l’aqüífer inferior en 6 pous un total de 3.300 m3/dia fins a arribar a règim estacionari. 
 

  




