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RefoRç mitjançant injeccions de Resina expansiva d’un 
tRam de la mina d’aigua de toRRoella de montgRí (i)

L’ajuntament de Torroella de Montgrí 
ens sol·licita la nostra col·laboració 
per a l’estudi i execució d’un reforç 
del terreny situat a l’extradós i sobre 
la volta d’una antiga galeria d’aigua 
d’uns 40 m de longitud, que tenen pre-
vist obrir al públic com a galeria visita-
ble. Atesa la complexitat d’accés a la 
galeria i la necessitat d’actuar des del 
vial superior, el sistema d’injeccions 
de resina expansiva Uretek GeoplUs, 
es considera com l’opció tècnicament 
més viable. 

Aquesta ‘mina d’aigua’ es va construir 
com a bé públic al segle XIV, en dife-
rents fases i èpoques, amb la intenció 
d’utilitzar-se per conduir (per gravetat) 
l’aigua del nivell freàtic, apte per al 
consum humà i animal, des d’un o 
diversos pous enterrats fins a una 
cisterna d’aigua, que donava servei a 
una font pública situada a la plaça de 
l’ajuntament de la mateixa població de 
Torroella de Montgrí. Per tant, destaca 
com a element patrimonial de gran 
interès turístic. Un dels elements que 
converteixen la mina en estructura de 
gran interès és el fet que podria haver 
estat l’origen de la vila.

Estudi de la galeria  i patologies 
aparegudes
La galeria discorre a una profunditat 
d’entre 2 i 4 metres respecte la cota 
de carrer i presenta una afectació 

en el seu tram central en forma d’un 
important ensorrament. Una vegada 
estintolada i assegurada la galeria, 
es procedeix, mitjançant el nostre sis-
tema Uretek Deep Injections, a la 
consolidació del terreny de la zona 
afectada.

Per a dimensionar una correcta 
solució, es va sol·licitar a la propie-
tat l’estudi geotècnic realitzat en el 
terreny d’extradós de la galeria, que 
va donar com a resultat el perfil del 
terreny següent:

Segons la informació rebuda de 
l’estudi geotècnic, es va considerar 
necessària la injecció en els 4 primers 
metres de terreny en profunditat, trac-
tant la zona de farciment antròpic del 
primer metre i mitjà, i els següents 2 
metres i mitjà d’argiles llimoses corres-
ponents al substrat eocè alterat.

Sol·licitacions de càlcul
Les sol·licitacions de càlcul de projec-
te, amb l’embranzida dels murs sobre 
la mina, es poden veure en l’esquema 
següent:

Plànol de situació

estintolament de la galeria 

Perfil del terreny

Zona a injectar

Zona a injectar embranZides sobre els murs de la galeria
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RefoRç mitjançant injeccions de Resina expansiva d’un 
tRam de la mina d’aigua de toRRoella de montgRí (ii)

Intervenció de consolidació del 
terreny
L’execució dels forats d’injecció s’ha 
realitzat per mitjà de trepats manuals 
elèctrics amb energia de rotació 
d’impacte percussió igual a: max. 
12-14 joule i freqüència de 1200-2800 
cops per minut.

Les perforacions amb un diàmetre de 
26 mm, realitzades a través del ferm 
del paviment, i al llarg d’una longitud 
màxima de 4 m sota el mateix, s’han 
efectuat en un quadrícula aproxima-
da d’1 x 1 m. D’aquesta manera ha 
estat possible aconseguir de manera 
precisa  tot el volum de terreny neces-
sari per complir les especificacions 
de projecte.
 
A l’acabament de la perforació, s’han 
posat en obra tubs d’acer per a la 
injecció col·locats en els forats fets 
mitjançant percussió.

constantment el moviment vertical de 
l’estructura i del ferm superior.

La interrupció de la injecció de resina 
s’ha determinat mitjançant la detecció 
de l’aixecament de l’estructura o de 
l’abast del límit de la pressió de la 
bomba que introdueix la resina en el 
circuit primari, la qual cosa indica l’alt 
grau de densificació aconseguit per 
l’agregat resina/terra.

Monitoratge de la intervenció
Durant la injecció de resina, amb la 
finalitat de fer una constatació del 
comportament de l’estructura pel que 
fa als desplaçaments verticals, s’ha fet 
ús d’equips làser amb una precisió de 
+ / - 0,5 mm. Els receptors, col·locats 
en suports especials fermament con-
nectats a les parets verticals, s’han uti-
litzat amb el transmissor làser muntat 
en un trípode a una distància segura 
del lloc de treball.

L’aixecament vertical de l’estructura 
és una indicació de l’efectivitat del 
tractament, ja que només pot tenir 
lloc després que  l’expansió generada 
pel procés d’inflament de la resina 
ha produït la densificació de tot el 
terreny que es troba al voltant de 
les injeccions en adreces diferents  
respecte a la vertical, on l’estat de 
tensió és menor. Durant les injeccions 
es va produir un aixecament mitjà 
de l’estructura de 0,5 mm. en cada 
injecció.

Assajos penetromètrics
L’èxit positiu de la intervenció ha estat 
controlat a través de 2 assajos de 
penetració dinàmica comparatius, un 
abans de la injecció i un altre des-
prés de la injecció, que han permès 
apreciar l’increment dels paràmetres 
mecànics en els volums de terreny 
tractats mitjançant les injeccions.

Perforacions

assaig PenetromètricSortida de la reSina en l’intradóS 
de la galeria

FaSe d’injecció

Injecció
La injecció es va realitzar amb una pis-
tola que, col·locant-se en l’extremitat 
superior del tub, ha injectat en el 
conducte enterrat la resina prèviament 
barrejada en una  cambra especial de 
prebarreja. La pressió d’injecció ha 
estat subministrada per una bomba 
col·locada en el camió taller. Durant 
els treballs l’estructura ha estat contro-
lada utilitzant equips de precisió làser, 
la qual cosa ens va permetre detectar 



ESPAI  
EMPRESA
REHABILITACIÓ I 
MANTENIMENT

98   

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB  
SETEMBRE
2014

Característiques resina uRetekn 
geoplus 
La resina expansiva prevista per a la 
consolidació del terreny, testada en 
els laboratoris de la Universitat de 
Pàdua, té algunes característiques 
específiques fonamentals per a l’èxit 
de la intervenció. A continuació, 
esmentem les més significatives i 
interessants:

Pressió d’inflament 
La pressió màxima d’inflament de 
la resina obtinguda en condicions 
edomètriques és de 10,2 MPa. En el 
gràfic adjunt, reproduïm l’evolució de 
les pressions d’inflament en variar el 
grau de confinament.                                       

L’anàlisi de les proves, junt amb les 
investigacions in situ, permet identificar 
les tensions totals aplicades al terreny  
al llarg del tractament d’injecció. 

Temps de reacció
El temps de finalització de la reacció 
de polimerització de la resina és molt 
ràpid (de l’ordre d’alguns segons). 
Aquesta característica li permet al 
material quedar-se confinat en l’espai 
més proper al punt d’injecció, sense 
fluir massa lluny.

RefoRç mitjançant injeccions de Resina expansiva d’un 
tRam de la mina d’aigua de toRRoella de montgRí (iii)
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Mòdul d’elasticitat
El mòdul d’elasticitat de la resina 
expandida pot variar entre 10 MPa i 80 
MPa, segons el pes de volum obtingut 
rere la reacció.

Aquesta característica permet al 
terreny tractat conservar una rigidesa 
global comparable amb la del terreny 
natural, cosa que evita redistribucions 
anòmales de les tensions.

Compatibilitat mediambiental
La resina expansiva Uretek GeoplUs 
té una certificació de compatibilitat 
mediambiental d’acord amb la norma-
tiva vigent en matèria de contaminació 
dels sòls.

Conclusions
Atesa la complexitat d’accés a 
l’interior de la galeria, on no es podien 
escometre treballs d’injecció o qual-
sevol altre tipus de reforç del terreny, 
així com la necessitat d’actuar des 
del vial que discorria en superfície 
(un dels més importants de Torroella 
de Montgrí), el sistema d’injeccions 
de resina expansiva Uretek Geoplus 
ha resultat ser la millor solució, atesa 
la seva escassa invasivitat, rapidesa 
d’execució i alta fiabilitat.

Els resultats de l’estudi penetromè-
tric realitzat una vegada executada 
la intervenció, obtenint-se una millo-
ra del terreny superior al 40% de 
mitjana, juntament amb el principi 
d’aixecament observat en la totalitat 
del tractament realitzat, garanteixen la 
futura estabilitat del terreny. n


