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Neodren® és un sistema de captació d’aigua marina desenvolupat per Catalana de Perforacions

S.A. per donar solució a les necessitats de captació d’aigua marina allà on s’hi requereix

aigua de bona qualitat.

En la majoria de casos, les tecnologies de captació d’aigua marina actuals són complexes,

molt costoses, o simplement inviables en la zona on s’ubica la planta d’explotació.

Neodren® constitueix una novetat en el mètode de captació d’aigua marina, ja que instal·lant

drens horitzontals en una capa permeable del subsòl marí, amb recàrrega directa del mar,

s’aconsegueix una captació d’aigua sense terbolesa i amb un cabal constant.

És un sistema que permet obtenir els cabals desitjats gràcies a un mètode de captació de

gran eficiència, especialment indicat per les plantes dessaladores, piscifactories, sistemes

de refrigeració i qualsevol aplicació que requereixi aigua marina d’excel·lent qualitat i fiabilitat

de captació.
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Aplicacions
· Dessalació

· Refrigeració

· Piscifactories

· Captació d’aigua en general
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Pilot Eixamplament

Sistema
de captació

Els tubs filtrants s’instal·len en diferents perfora-

cions executades des de darrere de la línia de

costa, perforant el subsòl i endinsant-se al mar,

penetrant, d’aquesta manera, la formació

geològica aqüífera prèviament seleccionada.

Aquesta formació permeable per porositat i per

fracturació, assegura la recàrrega permanent de

l’aqüífer marí i l’extracció continua de grans cabals.
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Instal·lació tub

Aquest innovador sistema de captació permet la

instal·lació de tubs dren en qualsevol tipus de

formació geològica, tant sigui del tipus rocós com

del tipus granular. El desenvolupament de nous

sistemes de perforació han derivat en tecnologies

capaces d’estabilitzar el terreny perforat i, alhora,

permetre una posterior neteja del seu entorn, per

obtenir drens de gran eficiència.
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Emplaçament de la maquinària de perforació

La maquinària
de perforació

Dren 1 Dren investigacióDren 2
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Tram productiu dels drens,

on es capta l’aigua a través

del fons marí.
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Disseny de
la captació

El sistema Neodren®, potencialment ampliable en capacitat i amb possibilitat de

reforçar altres sistemes de captació ja existents, permet la obtenció de grans cabals

amb la construcció de bateries de drens. Des d’un emplaçament ubicat a terra,

s’executen tantes perforacions com siguin necessàries en direcció al mar, convenientment

separades entre sí, per tal de no provocar afectacions en el flux hidràulic cap als altres

drens.

D’aquesta manera, és possible captar grans cabals (de l’ordre d’1 m3/s a 5 m3/s) des

d’un emplaçament en el continent de reduïdes dimensions, separat de la línia de costa

la distància que especifiquen les disposicions administratives i urbanístiques, així com

les pròpies condicions geològiques i logístiques.



Treballs
subaquàtics
És necessari executar maniobres i treballs dins del mar, localitzats en el punt de sortida de cadascun dels drens; personal subaquàtic

és l’encarregat del control de les maniobres marines i de la introducció final del tub filtre.

Aquestes maniobres s’executen en l’extrem final submergit de cada dren construït, minimitzant d’aquesta manera l’afectació a

l’hàbitat marí.

PROCESO DE TRABAJOCAPTACIÓ D’AIGUA MARINA PER MITJÀ
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Impacte
ambiental
L’existència de praderies de posidònia, altament protegides per la legislació mediambiental,

suposen en molts casos un impediment ambiental per aquelles formes de captació que

les afectin.

Neodren®  és una innovadora tècnica de captació que té cura de l’ecosistema. Els drens

s’instal·len mitjançant perforacions dirigides al subsòl, per sota de la superfície del fons

marí.



Estrats

impermeables
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LLEGENDA (TIPUS D’ ESTRATS)

Estrats

permeables

Pous
verticals
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Pous
verticals

 Toma oberta
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Avantatges Neodren ® sobre les
captacions amb pous verticals i
toma oberta
1. Captació en aqüífers costaners
La pressió demogràfica i densificada urbanística fa que els aqüífers d’aigua dolça, situats a l’entorn de

la costa, estiguin sotmesos a fortes extraccions mitjançant nombrosos pous verticals en un procés de

sobreexplotació, que provoca la intrusió d’aigua de mar i la seva salinització, amb el conseqüent fracàs

en el sistema de captació d’aigua potable.

Agreuja aquesta salinització generalitzada la captació d’aigua salada, destinada a plantes dessaladores

mitjançant pous vertical a la línia de costa, amb disseny constructiu deficient que provoca alteracions

i desplaçaments de la fràgil superfície de contacte subterrània entre un aigua dolça continental i l’aigua

marina.

Neodren® evita la captació i afecció d’aigua dolça, doncs els trams filtrants se situen en el subsòl marí,

separats convenientment de la superfície interfase d’aigua dolça–aigua salada.

2. Captació en zona costanera de baixa permeabilitat
La captació d’aigua salada en aqüífers de baixa permeabilitat (poc gruix de zona saturada), fa que la

captació d’elevats cabals sigui impossible encara que es multipliquin el nombre de pous verticals.

Neodren® ,instal·lat en el subsòl marí amb recàrrega constant de l’aigua de mar, maximitza el rendiment

en el cabal de l’aqüífer submergit.

3. Captació en toma oberta
La toma oberta permet la captació d’aigua de mar mitjançant tubs immissaris de gran diàmetre i,

normalment, de gran longitud (varis quilòmetres), per tal d’arribar a la batimetria de 30 a 60m, profunditat

en la qual l’aigua gaudeix de condicions físico-químiques ideals pel seu tractament, quedant sempre

exposada a una possible contaminació externa.

La presència de praderies de posidònia i altres biòtops protegits seran un obstacle per la realització dels

treballs d’excavació i dragat en el fons marí.

Neodren® i la tecnologia de la Perforació Horitzontal Dirigida són una alternativa per la captació i, fins

i tot, per la instal·lació de l’immissari, requerit en el cas de fons marins en abruptes orografies.
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Les captacions realitzades amb Neodren® avalen la seva

fiabilitat, i obren perspectives de futur per aquesta nova

tecnologia de captació.

· Dessaladora de San Pedro del Pinatar

· Dessaladora d’Àguilas

· Dessaladora d’Alacant

· Fase Investigació Dessaladora de Barcelona

· Piscifactoria de St. Pere Pescador

· Piscifactoria del Cabo Cope

· Refrigeració Planta biomassa d’Albuixech

Experiència

Aforament

L’aforament pretén conèixer el rendiment del dren mit-

jançant un registre continu de cabal, juntament amb

anàlisis periòdiques físico-químiques de mostres d’aigua.



Captació
al subsòl marí

0
Estudi
de viabilitat

El procediment consisteix en l’execució d’una

perforació horitzontal dirigida dissenyada

amb uns estudis hidrogeològics i geotècnics

previs. S’inicia en el continent i discorre

dintre del subsòl marí, finalitzant mar endins

després d’haver travessat la formació

geològica aqüífera escollida; aquesta forma-

ció haurà de tenir suficient permeabilitat,

per fissures, porositat i fracturació, per per-

metre la seva recàrrega constant i extracció

contínua del cabdal d’aigua marina demanat.

Per la confecció del disseny de la captació d’aigua de mar es realitza un estudi hidrogeològic de la zona, que inclou

cartografia geològica continental i marina, batimetria i la realització de sondejos verticals de reconeixement amb extracció

de mostra contínua.

Un cop coneguda “l’anatomia” del terreny, es replanteja el traç més favorable. Es realitza una perforació horitzontal

dirigida experimental per confirmar les hipòtesis de treball i procedir als assajos d’aforament i anàlisis químic de l’aigua.

A la vista dels resultats obtinguts, i confirmada la viabilitat de la captació, es projecta el nombre de drens horitzontals,

disposats en forma de ventall o en paral·lel, que permetran l’extracció del cabal requerit.
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Operació eixamplament

Perforació pilot

1
2

Neodren® permet dirigir el capçal de perforació per realitzar drens de gran longitud (més de 600m) dins de la capa

aqüífera productiva. Mitjançant aquesta tecnologia es realitzen les perforacions des de terra i surten al mar sense afectar

el tram intermedi. Per la localització del capçal de perforació, s’utilitzen sistemes de navegació magnètics (MGS) amb

una precisió de localització centimètrica, permetent la reconducció del sondeig per tal d’aconseguir uns resultats òptims.

La perforació pilot prèvia s’eixampla per mitjà d’un eixamplador d’empenta, proveït d’un sistema de guiatge frontal per

la verificació del correcte posicionament del mateix dins de la perforació pilot; Es va engrandint fins al mar per tal

d’aconseguir el diàmetre desitjat per instal·lar el tub filtre. La finalitat d’eixamplar empenyent és la obtenció del detritus

procedent del tram perforat, evitant d’aquesta manera l’afectació de les zones productives d’extracció d’aigua.

Tanmateix, s’obté una reutilització del fluid de perforació, millorant així el procediment.

PROCÉS DE L’OBRA
 DE CAPTACIÓ



3
Neteja
i cimentació

4

Instal·lació
tub filtre

A la perforació s’introdueix un dren tubular de tipus foradat o microperforat en el tram

productiu, d’acord amb les característiques del terreny. Aquest és transportat fins al mar

per mitjà d’una embarcació, on es connectarà amb l’eixamplador d’empenta.

Un cop realitzada la connexió, l’assemblatge retrocedirà cap a terra per tal de deixar el

tub filtre degudament instal·lat.

S’efectua una neteja succionant els fluids de perforació i detritus existents; s’utilitzen dispersants, de manera que els

equips de bombeig poden realitzar una millor funció. La neteja s’aconsegueix inserint dins del dren un calibre netejador

a alta pressió (superior a 50bar). Se segella l’espai anul·lar de la zona prevista com no productiva amb ciment sulforesistent,

especialment els trams inicial i final, amb la finalitat d’impedir la captació a aquestes zones. D’aquesta forma es protegeix

l’àrea filtrant de possibles intrusions no desitjades d’aigües dolces continentals procedents de la descàrrega costera, o

d’aigua marina immediata al tram final de sortida al fons marí.
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Aforament

5Amb el Neodren® ja finalitzat, es procedeix a realitzar un aforament per determinar el rendiment i el cabal de la captació,

així com per la presa de mostres d’aigua pel seu anàlisis.

Per millorar la eficiència de la captació d’aigua, pot ser recomanable la neteja i desenvolupament de l’entorn de la

perforació, mitjançant la injecció d’aire o aigua utilitzant procediments d’acidificació i altres additius que penetrin per

les fractures i porositats de l’estrat perforat, ja sigui de tipus granular o rocós.

Treballs
marins

En els treballs d’execució de la perforació i instal·lació dels drens és bàsic disposar del suport d’equips marítims, tal com

vaixell i bussos especialitzats en tasques subaquàtiques.

Neodren® redueix els treballs marins, minimitzant el temps d’execució i aconseguint, d’aquesta manera, una perforació

més ràpida i efectiva.

PROCÉS DE L’OBRA
 DE CAPTACIÓ
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Avantatges del
sistema
El sistema Neodren® permet donar solució al problema

de captació d’aigua marina, existent fins al dia d’avui,

amb garanties de cabal i de qualitat.

Característiques dels drens:

Cabal específic: 120 – 150 l/ s/ dren

Longituds superiors a 600m

Diàmetres fins a Ø710mm

Trams productius superiors als 150m

Velocitats flux en terreny <10m/ h

Sense alteració
de zones protegides

Sense molèstia
als banyistes

Sense alteració
de la línea

de la costa

EMPLAÇAMENT
REDUÏT
Comú en tots
els drens

TRAM SENSE CAP ALT
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Sense excavacions
en el fons marí

Sense alteració
de la vida

 subaquàtica

TERACIÓ NI AFECTACIÓ.

PUNT
DE SORTIDA
Per a cada dren



EFECTIVA
Obtenció d’aigua de qualitat igual a la del mar.
Nul·la erosió del dren per part de l’acció dinàmica marina, gràcies a la seva
condició subterrània.
Eliminació de la terbolesa pròpia o antròpica de l’aigua marina.
Temperatura homogènia de l’aigua captada.
Recàrrega permanent de l’aqüífer submarí.

ECOLÒGICA
No provoca falques d’intrusió marina al continent.
Nul·la afectació física de la línia de costa. Absència de qualsevol afecció a
l’hàbitat marí.
Eliminació de la necessitat d’excavació de rases al fons marí.
Nul·la afectació del mitjà marí físic i biològic.
No afecta els aqüífers d’aigua dolça.
Efecte secundari de fixació dels arenals i platges submergides del fons marí.

RÀPIDA
Emplaçament superficial de l’equip de perforació sense necessitat
de moviments de terres.
Ubicació del punt de captació en un espai reduït.
Dos àrees reduïdes de treball, una a terra i l’altra al mar.
Sense voladures, construcció d’espigons o dragats del fons marí.

Captació d’aigua marina
per mitjà de drens
horizontals dirigits

Perforació
Horitzontal
Dirigida Georadar

Perforació
Vertical

QUI SOM?
Un equip de tècnics i especialistes en
el món de la perforació.
 
Catalana  de Perforacions, S.A. es una
empresa fundada el 1984, pertanyent
al grup Aquacenter®, especialitzada
en perforacions verticals per captació
d’aigües subterrànies i perforació ho-
ritzontal dirigida.
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