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5.- CONCLUSIONS 
 
La futura estació de Foneria de l’L9 s’emplaçarà al marge dret del delta del Llobregat 
amb la solera situada a 40 m de profunditat. Donat que els nivells freàtics es troben a 
poca profunditat i que els materials deltaics, principalment sorres i graves, són molt 
permeables, es fa imprescindible trobar nivells poc permeables on fer arribar les 
pantalles de l’estació per evitar l’aixecament de fons a l’excavar l’estació. 
 
Segons el projecte de 2002 del Tram 2 de la L9 (Intraesa y Tec 4, 2002) el pou de 
l’estació es pretenia construir mitjançant l’ús de pantalles que s’allargarien entre els 55 
y 60 m de profunditat fins arribar als materials descrits en aquest treball com a 
burdigalians. Aquests materials molt impermeables i de com a mínim 15 m de potència 
evitarien importants filtracions i el més important el sifonament. Aquesta solució 
constructiva implica construir entre 15 i 20 m de pantalles de més entre la solera i els 
materials burdigalians amb el conseqüent sobre cost econòmic. 
 
L’objectiu d’aquest treball és buscar alternatives a la solució proposada en projecte que 
siguin més econòmiques i comprovar la seva factibilitat. Amb aquesta fi, s’ha realitzat 
un estudi hidrogeològic en detall de la Zona Franca, gràcies a la informació 
proporcionada pels nous sondejos realitzats per a l’L9. En l’estudi s’han detectat tres 
nivell poc permeables, dels quals a l’inferior, situat a 47 m de profunditat, tan sols 7 per 
sota de la solera, s’hi podrien clavar les pantalles de la estació. A la vegada també es 
detecten un seguit de falles que actuen com a límits impermeables per als aqüífers més 
profunds de la zona.  
 
Per determinar els paràmetres hidràulics dels materials del subsòl de Foneria, en 
especial la permeabilitat de l’aqüitard detectat així com la seva continuïtat lateral, es 
realitzen diversos assajos hidràulics. La interpretació d’aquests es realitza utilitzant 
programes de calibració automàtica d’assajos de bombament, mitjançant models en 
secció vertical i en planta. 
 
Els programes de calibració automàtica d’assaigs de bombament no són capaços de 
reflectir la complicada geometria de la zona, aconseguint ajustos amb paràmetres gens 
creïbles físicament. A traves de models de flux en secció vertical es poden introduir els 
aqüitards detectats a la zona aconseguint ajustos més raonables amb paràmetres més 
consistents. Però al considerar una secció vertical de l’aqüífer es pressuposa que 
l’aqüífer es simètric cilíndricament, fet que no és cert en aquest cas, degut a la presència 
de les falles i del límit del delta. 
 
Fent servir un model de flux multicapa en planta es pot introduir totes les complicades 
geometries de la zona podent aconseguir ajustos millors i més consistents. Gràcies a 
aquest model es pot afirmar que tant les falles com els aqüitards detectats en l’estudi 
hidrogeològic juguen un paper fonamental en els fluxos de la zona. A més a més, es 
determina que la permeabilitat de l’aqüitard inferior és de 0,57 m/dia, amb una 
continuïtat de com a mínim 100 m, així com la resta de paràmetres hidràulics d’altres 
nivells més o menys permeables. 
 
Per tal d’afirmar si la permeabilitat i continuïtat de l’aqüífer inferior són adients com per 
fer-hi arribar les pantalles es realitza una simulació de la construcció de l’estació 



Importància de la determinació dels paràmetres hidràulics del terreny a 
l’excavació de les estacions del metro a la Zona Franca de Barcelona. 

Joan Obradors      gj  

 

 67

mitjançant en model de flux multicapa calibrat. La conclusió és que per tal d’evitar 
l’aixecament de fons es necessari realitzar un bombament combinat, per sobre i per sota 
de l’aqüitard inferior. Per tal d’obtenir un factor de seguretat d’1,2 és necessari bombar 
560 m3/dia a l’interior de les pantalles i 2.700 m3/dia per sota de l’aqüitard inferior. Si 
es desitja un factor de seguretat major de 1,5, és necessari bombar 385 m3/dia a 
l’interior de les pantalles i 3.300 m3/dia per sota. 
 
Els cabals bombats i els descensos produïts a l’aqüífer inferior poden semblar molt 
importants però el seu efecte és limitat. La presencia dels successius aqüitard esmorteix 
els descensos, reduint-los a mesura que ens acostem a la superfície, arribant a ser de poc 
més de dos metre en l’aqüífer més superficial.  
 
Els cabals proposats no es necessari mantenir-los indefinidament, un cop construïda 
l’estació les carregues augmenten permetent reduir els cabals bombats o fins hi tot 
arribar a suprimir-los si es permet certa infiltració a l’estació que redueixi les pressions 
sota d’aquesta. 
 
Donat que els bombaments a l’aqüífer més profunds només seria necessari mantenir-los 
temporalment el impacte sobre l’aqüífer a la llarga serà més reduït en la solució 
proposada que en la projectada. En projecte les pantalles arriben fins a l’aqüífer més 
profund deixant-hi una estructura que interferirà irremediablement ens els fluxos de la 
zona, fet que no es dona si es fan arribar a menor profunditat. 
 
Així doncs, queda demostrat que existeix una solució alternativa a la descrita en 
projecte per la construcció de la estació de Foneria de la futura L9 del metro de 
Barcelona, que seria, a la vegada, més econòmica i més ecològica. 




