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ESTUDI GEOTÈCNIC PER A L’AVANT PROJECTE D’ACONDICIONAMENT I
REHABILITACIÓ DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE LES ANTIGUES
INSTALꞏLACIONS INDUSTRIALS DE FILATURES CASALS
CARRER CASALS MARTIN, NÚMERO 133. ALFARRÀS (LLEIDA)
1.- INTRODUCCIÓ

Al carrer Casals Martin número 133 del terme municipal d’Alfarràs, situat al nord del nucli
urbà, hi ha les antigues instalꞏlacions industrials de l’empresa Filatures Casals, tancada l’any
2005. Les instalꞏlacions estan afectades per una sèrie de patologies que afecten tant a
l’estructura com als paviments. Segons dades subministrades per l’ajuntament d’Alfarràs les
patologies van aparèixer a finals dels anys 90 afectant principalment a una part de l’estructura
de la nau central. Amb l’objecte de conèixer l’origen de les patologies aparegudes a la nau i
d’estudiar solucions per a estabilitzar l’estructura, l’Ajuntament d’Alfarràs va encarregar a
l’empresa GEOTEST, a l’any 2015, la redacció d’un estudi geotècnic sota el títol “Projecte de
Rehabilitació de les Antigues Instalꞏlacions Industrials de Filatures Casals” el qual apunta com
a una de les possibles causes la presència de colꞏlapses que es produeixen en cavitats generades
per la dissolució de guixos en fondària. A les següents imatges es mostra l’aspecte de la nau en
el moment de redactar el present informe:

Vista de la façana principal de la nau

Vista de la façana posterior de la nau

Amb data del mes de Novembre de 2018 l’ajuntament d’Alfarràs ha solꞏlicitat a Geoplanning la
redacció d’un estudi geotècnic amb l’objecte de descartar la presència de cavitats a l’entorn del
salt d’aigua existent a la part central de la nau (on hi ha una central hidroelèctrica) i de donar
recomanacions geotècniques per a l’avant projecte d’acondicionament i rehabilitació de la
central hidroelèctrica.
Segons el CTE la central hidroelèctrica (de 600 m2 de superfície) es classifica com a tipus C-1
(edifici amb menys de 4 plantes i superfície construïda superior a 300 m2) i es recolza sobre un
terreny del grup T-3 (desfavorable).
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2.- TREBALLS REALITZATS
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Per a la redacció del present informe s’ha dut a terme l’execució d’una campanya de camp
consistent en l’execució de dos sondeigs i d’un penetròmetre dinàmic tipus DPSH. Sobre una
de les mostres de sòl i una mostra d’aigua extretes dels sondeigs s’han efectuat assaigs de
laboratori per determinar el grau d’agressivitat al formigó. Tot seguit es descriuen els treballs
realitzats:
2.1.- Campanya de treballs de camp
El reconeixement del terreny ha consistit en l’execució de dos sondeigs a rotació amb extracció
de testimoni continu de 20,4 i 20,0 m de profunditat d’investigació (S-1 i S-2 respectivament).
Els sondeigs s’han realitzat amb una sonda SonicSampDrill muntada sobre camió i s’han
perforat amb bateria simple equipada amb corona de vídia de 101 mm de diàmetre. Durant la
realització dels sondeigs s’han efectuat 13 assaigs de penetració tipus SPT (assaig regit per la
norma UNE 103-800-92) per a determinar la compacitat dels sòls detectats. Per a completar els
treballs de camp s’ha realitzat un assaig de penetració dinàmica tipus DPSH (P-1), executat
amb la mateixa màquina, que ha assolit una profunditat d’estudi de 7,0 m. A les següents
fotografies s’aprecia l’aspecte de l’equip emprat per a l’execució dels sondeigs:

Sonda SonicSampDrill muntada sobre erugues

Els sondeigs han estat supervisats per un geòleg qui ha decidit les fondàries en les que efectuar
els assaigs SPT i ha efectuat una testificació i un registre fotogràfic.
A la següent taula s’indica la cota d’execució de cada reconeixement, la fondària d’estudi
assolida i, en el cas dels sondeigs, els assaigs SPT efectuats:
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Sondeig / DPSH Cota (m)* Fondària (m) Assaigs efectuats Prof. (m)

S-1

S-2

P-1

393,0

20,4

392,2

20,0

393,0
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Unitat geològica

Golpeig N

SPT-1

2,0-2,6

Llim (Q1 )

26

SPT-2

4,0-4,6

Llim (Q1 )

31

SPT-3

6,0-6,44

Llim (Q1 )

R

SPT-4

8,0-8,56

Grava sorrenca (Q2 )

R

SPT-5

10,0-10,14

Grava sorrenca (Q2 )

R

SPT-6

16,0-16,25

Grava sorrenca (Q2 )

R

SPT-1

2,0-2,6

Reblert (R)

4

SPT-2

4,0-4,6

Reblert (R)

9

SPT-3

6,0-6,37

Grava sorrenca (Q2 )

R

SPT-4

8,0-8,20

Grava sorrenca (Q2 )

R

SPT-5

10,0-1,6

Grava sorrenca (Q2 )

69

SPT-6

14,0-14,6

Grava sorrenca (Q2 )

45

SPT-7

18,5-19,1 Argila margosa amb guix (ST)

41

7,0
* Cotes aproximades extretes de la base topogràfica del ICGC

Durant l’execució dels sondeigs s’ha detectat la presència de nivell freàtic a 15,3 i 14,0 m de
profunditat (S-1 i S-2 respectivament) respecte a la cota d’execució.
A la planta adjunta a l’annex 1 s’indica la posició en la que s’han realitzat els sondeigs i l’assaig
DPSH. Els registres dels sondeigs s’inclouen en l’annex 3 i el del penetròmetre en l’annex 4.
2.2.- Campanya de laboratori
Sobre la mostra extreta de l’assaig SPT-6 del sondeig S-1, corresponent a grava sorrenca (Q2), i
sobre una mostra d’aigua, s’han realitzat dos assaigs d’agressivitat. Els assaigs realitzats han
seguit el procediment marcat a les normatives vigents. A continuació s’indiquen els assaigs
efectuats i les normes seguides per a la seva execució:


1 Determinació del contingut en sulfats en sòls (annex 5 de E.H.E.)



1 Determinació de l’agressivitat de l’aigua al formigó (annex 5 de E.H.E.)

A continuació s’indiquen els resultats dels assaigs realitzats:
S ondeig Mostra Prof. (m)

S-1

Unitat geològica

SPT-6 16,0-16,25 Grava sorrenca (Q2 )

Sulfats
(mg SO4 /kg sòl)
411,59

Estudi geotècnic per a l’avant projecte d’acondicionament i rehabilitació de la central hidroelèctrica de les antigues
instalꞏlacions industrials de Filatures Casals al carrer Casals Martin, número 133. T.M. d’Alfarràs (Lleida)

Informe 10633 / Pàgina 5

Determinació

pH

Ut.

ud pH
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Resultats

Especificacions EHE

Mostra d'aigua extreta
del sondeig S-1 a 15,3 m
de profunditat

Grau d’agressivitat
Dèbil

Mig

Fort

7,66

6,5-5,5

5,5-4,5

≤4,5

2+

4,00

300-1000

1000-3000

≥3000

4+

0,67

15-30

30-60

≥60

Magnesi

mg/L Mg

Amoni

mg/L NH

Sulfats

mg/L SO4

107,12

200-600

600-3000

≥3000

Diòxid de Carboni

mg/L CO2

18

15-40

40-100

>100

Residu sec

mg/L

148

75-150

50-75

≤50

Com s’aprecia en els resultats l’aigua presenta agressivitat dèbil al formigó.
Les actes de resultats s’adjunten en l’annex 5.
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3.- GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA I SISMICITAT
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3.1.- Marc geològic
Geològicament la zona d’estudi està situada a la Depressió Central (Conca de l'Ebre) la qual es
caracteritza per la presència de sediments terciaris i quaternaris disposats amb un cabussament
subhoritzontal. El substrat Terciari a la zona de projecte està format bàsicament per sediments
que daten de l’Eocè-Oligocè, mentre que el Quaternari està representat principalment per
dipòsits alꞏluvials de desenvolupament irregular. A continuació es mostra el mapa geològic amb
l’emplaçament aproximat de la zona d’estudi:
Qt0-1
Zona d’estudi

Qt0-1

Llegenda (mapa geològic de l’ICGC): S_Qt1 (Graves i llims. Holocè); S_Qt2 (Terrassa del Segre i afluents.
Holocè); Qca (Dipòsits aluvials-coluvials. Llims i llims sorrencs amb gravilla i llentions de grava. PlistocèHolocè); PEOx (Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè-Oligocè); POlxc (Lutites grises i
rosades, calcàries micrítiques, guixos blancs, margocalcàries i gresos grisos. Oligocè).

La nua objecte d’estudi es situa sobre dipòsits quaternaris alꞏluvials constituïts per llims,
sorres i graves que pertanyen a les terrasses del riu Noguera Ribagorçana.
3.2.- Hidrogeologia
La parcelꞏla estudiada es situa sobre les terrasses fluvials del riu Noguera Ribagorçana el qual
discorre a uns 500 m a l’est. D’altra banda el canal de Pinyana circula per l’interior de la fàbrica
de manera que alimenta el salt d’aigua existent per generar l’electricitat.
Durant l’execució dels sondeigs s’ha detectat la presència de nivell freàtic a 15,3 i 14,0 m de
profunditat (S-1 i S-2 respectivament) respecte a la cota d’execució. L’aigua presenta
agressivitat al formigó en grau dèbil. Segons dades extretes de la taula D.28 del CTE, es poden
adoptar els següents valors orientatius de coeficient de permeabilitat:
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Unitat geotècnica

Classificació Casagrande

Coeficient de permeabilitat, Ks

Llim (Q1 )

ML

10 > Ks > 10 m/s

Grava sorrenca (Q2 )

GW

Ks > 10 m/s

Argila margosa amb guix (ST)

CL

Ks < 10 m/s

-5

-9

-2
-9

* Classificació estimada en base a bibliografia consultada

3.3.- Sismicitat
D’acord amb la Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02, la perillositat sísmica del
territori es defineix mitjançant el Mapa de Perillositat Sísmica. La perillositat indica la
probabilitat d’ocurrència d’un determinat efecte causat per possibles terratrèmols de diferents
magnituds o intensitats, durant un determinat període de temps. És l’element bàsic per a
l’estimació del risc sísmic d’una regió determinada.
Per al seu càlcul és necessari conèixer la distribució dels terratrèmols en el temps i en l’espai, és
a dir, conèixer la sismicitat i la influència dels efectes locals de la zona. Així la sismoresistència
dels edificis ha d’estar adaptada a la severitat del moviment del sòl que hagi estat determinada a
partir de l’acceleració sísmica. L’acceleració sísmica, ac, és defineix com:
ac = S ꞏ ρ ꞏ ab
On:
ab: acceleració sísmica bàsica, esta definida en relació a la gravetat. En el següent mapa es
poden observar les diferents zones definides en el territori espanyol:
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ρ: Coeficient adimensional del risc. Per a construccions d’importància normal pren un valor de
1,0
S: Coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor:
Per ρ ꞏ ab ≤ 0,1 g

S

C
1.25

Per 0,1 g < ρ ꞏ ab < 0,4 g

S

 a

C
C 
 3.33ꞏ  ꞏ b  0.1ꞏ1 

1.25
 g
  1.25 

Per 0,4 g ≤ ρ ꞏ ab

S=1,0

On: C: Coeficient del terreny. Depèn de les característiques geotècniques del terrenys.
Segons el mapa d’acceleracions sísmiques bàsiques, al terme municipal d’Alfarràs, es pren un
valor inferior a 0,04ꞏg.
A la taula següent es mostren el tipus de terreny i el coeficient C per a cada unitat geotècnica
diferenciada:
Unitat geotècnica

Tipus de Terreny

Coeficient C

Reblert (R)

IV

2,0

Llim (Q1 )

III

1,6

Grava sorrenca (Q2 )

II

1,3

Argila margosa amb guix (ST)

II

1,3
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4.- CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA

En base al registre dels sondeigs efectuats el perfil geotècnic de l’entorn del salt està constituït
per un nivell superficial de Reblert (R) de 0,7 – 6,0 m de gruix. A continuació es detecta la
presència d’un dipòsit Quaternari format en primer lloc (en el sondeig S-1) per una capa de llim
(Q1) de color marró de 5,6 m de potència. A partir de 6,0-6,3 m de fondària el dipòsit passa a
estar constituït per un paquet de grava sorrenca (Q2) de gruix comprés entre 11,5 i 13,3 m.
Finalment, a partir de 17,5 – 19,6 m de profunditat, es detecta el substrat Terciari constituït per
una argila margosa (ST) amb presència de guix. A la següent taula es mostra per als
reconeixements efectuats el gruix detectat de cada unitat:
Unitat Geològica
Sondeig /
DPSH

Reblert (R)

Llim (Q1 )

Grava sorrenca (Q2 )

Argila margosa amb
guix (ST)

Prof. (m)

Gruix (m)

Prof. (m)

Gruix (m)

Prof. (m)

Gruix (m)

Prof. (m)

Gruix (m)

S-1

0,0-0,7

0,7

0,7-6,3

5,6

6,3-19,6

13,3

19,6-20,4

0,8

S-2

0,0-6,0

6,0

6,0-17,5

11,5

17,5-20

2,5

P-1*

0,0-0,8

0,8

6,2-7,0

0,8

0,8-6,2

5,4

* Profunditats interpretades en base al golpeig dels assaigs DPSH

A continuació es caracteritzen les unitats geològiques diferenciades:
4.1.- Reblert (Q)

El nivell de reblert detectat té una diferència important de gruix entre la façana sud (façana
principal) i la façana nord. Mentre que a la façana sud (S-2) s’han detectat només 0,7 m de
reblert, al sondeig realitzat a la façana nord (S-1) han aparegut fins a 6 m. La composició també
és significativament diferent, mentre que en el sondeig S-1 (façana sud) el reblert es pot definir
com una argila marró amb indicis de sorra, grava i runa, al sondeig S-2 es defineix com sorra i
llim amb grava, restes de runa i algun plàstic. A les següents imatges es mostra el reblert:

Aspecte del reblert (R) extret del sondeig S-1

Aspecte del reblert (R) extret del sondeig S-2
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La compacitat del reblert és baixa a la vista dels resultats dels 2 assaigs SPT efectuats en els que
es registren valors de N30=5 i 9.
En resum, el reblert és un sòl heterogeni i de compacitat fluixa. A efectes de càlcul poden
adoptar-se el següents paràmetres resistents per al reblert:
Unitat geotècnica
Reblert (R)

Φ' (º) C' (T/m2 ) γaparent (T/m3 )

E (T/m )

27 - 29

600 - 1000

0,0 - 0,5

1,7 - 1,8

2

4.2.- Llim (Q1)

Aquest nivell només s’ha detectat a la façana sud de la nau (façana principal). Es tracta d’un
dipòsit quaternari alꞏluvial constituït per llim argilós de color marró en l’horitzó més superficial
passant a llim sorrenc marró en profunditat. El gruix d’aquesta unitat és d’uns 5,6 m en el punt
d’execució del sondeig S-1. Els valors dels 2 assaigs SPT efectuats sobre aquesta unitat donen
resultats de N30=26 i 31 el que la classifiquen com una unitat de copacitta molt ferma. En quant
a l’assaig DPSH registra valors mitjans de l’entorn de N20=8 - 14. A les següents imatges es
mostra el llim (Q):

Aspecte del llim (Q) extret del sondeig S-1

Segons dades de l’informe geotècnic redactat per Geotest l’any 2015 (referenciat a la
introducció del present document) el llim és un sòl on predomina la matriu fina amb un
percentatge del 68,6 %. El contingut en sorra es del 19,9 % i en grava del 11,5 %. Segons
Casagrande es classifica com a ML (llim de baixa plasticitat). D’altra banda cal indicar que
conté un percentatge alt en sulfats pel que es tracta d’un sòl amb un grau d’agressivitat mig al
formigó. A efectes de càlcul poden adoptar-se el següents paràmetres resistents per al llim:
Unitat geotècnica
Llim (Q1 )

Φ' (º) C' (T/m2 ) γaparent (T/m3 )
27 - 30

0,5 - 1,0

1,8-1,9

2

E (T/m )
2500 - 3000

2

2

qu (kg/cm ) Cu (kg/cm )
1,0-1,5

0,5-0,75
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4.3.- Grava sorrenca (Q2)

A continuació del llim (Q) en el sondeig S-1 i del reblert (R) en el sondeig S-2 (a partir de 6,0 –
6,3 m de profunditat respectivament) es detecta un nivell de grava sorrenca marró grisós de 17,5
– 19,6 m de potència. Aquesta grava està formada per còdols poligènics, arrodonits i
heteromètrics (entre 2 i 8 cm aproximadament). A les següents imatges es mostra l’aspecte de la
grava sorrenca:

Aspecte de la grava sorrenca.

La densitat de la grava sorrenca és densa a la vista del resultats dels 8 assaigs SPT efectuats on
es registren valor compresos entre N30=45 i 72 (menystenint 5 resultats de rebuig). En quant a
l’assaig DPSH es registren valors mitjans de l’entorn de N20=17 - 37.
Sobre la mostra extreta de l’assaig SPT-6 del sondeig S-1 s’ha realitzat un assaigs de contingut
de sulfats, obtenint un valor de 411,59 mg/kg SO4 que classifica aquesta unitat com no
agressiva al formigó.
Segons correlacions consultades (taula D.27 del CTE i quadre 2.6 de Ingeniería Geológica
(Vallejo, 2002)) pot adoptar-se per a la grava sorrenca un valor de l’angle de fregament intern
de 35 - 37º. La cohesió s’estima nulꞏla. En quant al mòdul elàstic s’estima (segons taula D.23
del CTE) de l’entorn de 5000 - 8000 T/m2.
A efectes de càlcul poden adoptar-se el següents paràmetres resistents per a la grava sorrenca:
Unitat geotècnica
Grava sorrenca (Q2 )

Φ' (º) C' (T/m2 ) γaparent (T/m3 )
35 - 37

0,0

1,90

2

E (T/m )
5000 - 8000
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4.4.- Argila margosa amb guix (ST)

A continuació de la grava sorrenca, a partir de 17,5 – 19,6 m de profunditat es detecta el
substrat Terciari constituït per argila margosa marró grisós amb vetes milꞏlimètriques de guix i
amb un nivell decimètric de guix massiu intercalat. A les següents imatges es mostra l’aspecte
de l’argila margosa amb presència de guix:

Aspecte del substrat Terciari constituït per argila margosa amb guix.

Durant els treballs de perforació realitzats sobre aquesta unitat no s’han detectat indicis de
cavitats o buits.
La compacitat de l’argila margosa és molt ferma-dura a la vista del resultat de l’assaig SPT
efectuat en el sondeig S-2 amb un resultat de N30=41; val a dir que en el contacte amb la grava
sorrenca, l’argila margosa detectada en el sondeig S-2 entre 18,0 i 18,5 m de fondària presenta
una compacitat tova.
A efectes de càlcul poden adoptar-se el següents paràmetres resistents per a l’argila margosa
amb guix:
Unitat geotècnica
Argila margosa amb guix (ST)

Φ' (º) C' (T/m2 ) γaparent (T/m3 )
24 - 27

2,0 - 4,0

2,1 - 2,2

2

2

E (T/m )

qu (kg/cm )

5000 - 10000

5 - 10
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5.1.- Excavabilitat i talussos

Tant el reblert (R), com el llim (Q1) i la grava sorrenca (Q2) són sòls excavables amb mitjans
mecànics convencionals.
En cas d’executar talussos temporals de fins a 3,0 m d’alçada es recomana adoptar inclinacions
tipus 3H:2V. La coronació dels talussos a de romandre lliure de càrregues puntuals.
5.2.- Fonamentació de la central hidroelèctrica

En base a la informació obtinguda dels sondeigs efectuats el perfil geotècnic del subsòl de
l’entorn del salt d’aigua està constituït per un nivell superficial de Reblert (R) de compacitat
fluixa (N30=5-9) de 0,7 – 6,0 m de gruix. A continuació es detecta la presència d’un dipòsit
quaternari format en primer lloc (en el sondeig S-1) per una capa de llim (Q1) de color marró de
compacitat molt ferma (N30=26-31) de 5,6 m de potència. A partir de 6,0-6,3 m de fondària el
dipòsit passa a estar constituït per un paquet de grava sorrenca (Q2) molt densa (N30=45-69) de
gruix comprés entre 11,5 i 13,3 m. Finalment, a partir de 17,5 – 19,6 m de profunditat, es
detecta el substrat Terciari constituït per una argila margosa (ST) molt ferma-dura (N30=41)
amb presència de guix. Es detecta la presència de nivell freàtic a 14,0-15,3 m de fondària
respecte cota d’execució dels sondeigs.
D’altra banda es disposa dels plànols constructius de l’avant projecte de rehabilitació de la
central hidroelèctrica en els que es dedueix que l’estructura està fonamentada de forma
superficial mitjançant llosa i, probablement, sabates.
A la vista del perfil geotècnic i de la situació de les sabates de la central (deduïdes dels plànols
adjunts en l’avant projecte) es dedueix que les sabates / llosa de la façana sud de la central (en
la zona d’execució del sondeig S-1 i del penetròmetre P-1) estarien recolzades sobre la grava
sorrenca (Q2) sobre la cota 283 - 284 m mentre que les sabates / llosa situades a la façana nord
(en la zona d’execució del sondeig S-2) estarien també fonamentades sobre la grava sorrenca
(Q2) però sobre la cota 286 m.
És recomanable que un consultor en estructures verifiqui que la interpretació sobre el tipus de
fonaments existents a la central hidroelèctrica (sabates i/o llosa recolzades sobre la grava
sorrenca (Q2) deduïts dels plànols de l’avant projecte) es corresponen amb la realitat a fi de
poder validar les recomanacions de fonamentació que tot seguit es donaran.
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A continuació es determinarà la tensió admissible a adoptar per a una fonamentació superficial
mitjançant sabates, i/o llosa, recolzades sobre la grava sorrenca (Q2). Es tracta de valors que
podran adoptar-se en cas d’executar nous elements estructurals. Els valors seran també
d’aplicació per a la fonamentació existent sempre i quant un consultor en estructures verifiqui
que la tipologia de fonament deduïda (sabates i/o llosa) així com la fondària i unitat de
recolzament es correspon amb la realitat.
A l’annex 2 s’adjunten dos seccions (A-A’ i B-B’) amb l’encaix de la fonamentació
interpretada.
A continuació es determina el valor de la tensió admissible a adoptar per a la fonamentació
superficial mitjançant sabates / llosa:
Càlcul de la tensió admissible de sabates recolzades en la grava sorrenca (Q2)
Donat que la grava sorrenca (Q2) és un sòl granular, es determinarà la tensió admissible de les
sabates mitjançant el mètode de càlcul recomanat al CTE per aquest tipus de materials:
qadm

D   St   B * 0.,3 

 8ꞏN spt ꞏ1 

ꞏ ꞏ
 3ꞏB *   25   B * 

2

Per B > 1,2 m.

On:
St = Assentament total admissible, en mm.
NSPT = Número de cops SPT (valor mig NSPT a 0.5ꞏB per sobre de la base de
fonamentació i de 2ꞏB per sota de la mateixa).
B = Ample de la sabata (m)
D = Profunditat d’encastament (definida en l’annex F del CTE)

D 

1 
 = Valor igual o menor a 1,3
 3ꞏB * 
Adoptant un valor de l’assaig SPT per al sauló (SG) de N30=40 i limitant l’assentament a 20
mm s’obtenen les següents tensions admissibles:
 Per a sabates aïllades d’ample igual o inferior a 4,0 m es recomana adoptar una
tensió admissible de 3,0 kg/cm2.

 Per a sabates corregudes d’ample igual o inferior a 2,5 m es recomana adoptar
també una tensió admissible de 2,5 kg/cm2.

 Per a llosa es recomana adoptar una tensió admissible de 1,75 kg/cm2.
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A les tensions admissibles se’ls hi ha calculat, a mode de comprovació, l’assentament que es
produeix tenint en compte el mòdul elàstic de la grava sorrenca (Q2). L’assentament immediat
en un sòl homogeni i isòtrop, calculat d’acord amb la teoria clàssica de l’elasticitat ve donat per
la fórmula:
 1  2 
ꞏK
s  pꞏBꞏ
 E 

On:
P (Pressió aplicada) = 3,0 kg/cm2 (sabata aïllada) / 2,5 kg/cm2 (sabata correguda) / 1,75 kg/cm2
(llosa)
B (Ample de la fonamentació) = 4,0 m (sabata aïllada) / 2,5 m (sabata correguda) / 13 m (llosa)
E (Mòdul de deformació) = 6000 – 7500 T/m2
(טּCoeficient de Poisson) = 0,3
Ko (Coeficient d’ influència) = 1,12 (sabata aïllada) / 2,5 (sabata correguda) / 1,6 (llosa)
Introduint en l’expressió els valors corresponents s’obtenen els següents assentaments:
Tipus de
fonamentació

Dimensions

Unitat geotècnica de
recolzament

Tensió admissible
(kg/cm )

Assentament
(cm)

Sabates aïllades

B ≤ 4,0

Grava sorrenca (Q2 )

3,0

2,0

Sabates corregudes

B ≤ 2,5

Grava sorrenca (Q2 )

2,5

2,4

Llosa

B ≤ 13,0

Grava sorrenca (Q2 )

1,75

4,4

2

Com s’aprecia a la taula els assentaments per a sabates són inferiors a una polzada i per tant
admissibles. D’altra banda, per a llosa, l’assentament és inferior a 2 polzades i per tant
admissible.
El coeficient de balast (considerant una placa de 1 peu2) de la grava sorrenca (Q2) és, segons la
taula 1.1 del Jiménez Salas, de 20 kg/cm3.
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Al carrer Casals Martin número 133 del terme municipal d’Alfarràs, situat al nord del nucli
urbà, hi ha les antigues instalꞏlacions industrials de l’empresa Filatures Casals, tancada l’any
2005. Les instalꞏlacions estan afectades per una sèrie de patologies que afecten tant a
l’estructura com als paviments.
Amb data del mes de Novembre de 2018 l’ajuntament d’Alfarràs ha solꞏlicitat a Geoplanning la
redacció d’un estudi geotècnic amb l’objecte de descartar la presència de cavitats a l’entorn del
salt d’aigua existent a la part central de la nau (on hi ha una central hidroelèctrica) i de donar
recomanacions geotècniques per a l’avant projecte d’acondicionament i rehabilitació de la
central hidroelèctrica.
Segons el CTE la central hidroelèctrica (de 600 m2 de superfície) es classifica com a tipus C-1
(edifici amb menys de 4 plantes i superfície construïda superior a 300 m2) i es recolza sobre un
terreny del grup T-3 (desfavorable).
En base a la informació obtinguda dels sondeigs efectuats el perfil geotècnic del subsòl de
l’entorn del salt d’aigua està constituït per un nivell superficial de Reblert (R) de compacitat
fluixa (N30=5-9) de 0,7 – 6,0 m de gruix. A continuació es detecta la presència d’un dipòsit
quaternari format en primer lloc (en el sondeig S-1) per una capa de llim (Q1) de color marró de
compacitat molt ferma (N30=26-31) de 5,6 m de potència. A partir de 6,0-6,3 m de fondària el
dipòsit passa a estar constituït per un paquet de grava sorrenca (Q2) molt densa (N30=45-69) de
gruix comprés entre 11,5 i 13,3 m. Finalment, a partir de 17,5 – 19,6 m de profunditat, es
detecta el substrat Terciari constituït per una argila margosa (ST) molt ferma-dura (N30=41)
amb presència de guix. Es detecta la presència de nivell freàtic a 14,0-15,3 m de fondària
respecte cota d’execució dels sondeigs.
Durant els treballs de perforació realitzats en la present campanya a l’entorn del salt d’aigua no
s’han detectat indicis de cavitats ni buits.
D’altra banda es disposa dels plànols constructius de l’avant projecte de rehabilitació de la
central hidroelèctrica en els que es dedueix que l’estructura està fonamentada de forma
superficial mitjançant llosa i, probablement, sabates.
A la vista del perfil geotècnic i de la situació de les sabates de la central (deduïdes dels plànols
adjunts en l’avant projecte) es dedueix que les sabates / llosa de la façana sud de la central (en
la zona d’execució del sondeig S-1 i del penetròmetre P-1) estarien recolzades sobre la grava
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sorrenca (Q2) sobre la cota 283 - 284 m mentre que les sabates / llosa situades a la façana nord
(en la zona d’execució del sondeig S-2) estarien també fonamentades sobre la grava sorrenca
(Q2) però sobre la cota 286 m.
A la següent taula es donen valors de la tensió admissible a adoptar per a una fonamentació
superficial mitjançant sabates, i/o llosa, recolzades sobre la grava sorrenca (Q2). Es tracta de
valors que podran adoptar-se en cas d’executar nous elements estructurals. Els valors seran
també d’aplicació per a la fonamentació existent sempre i quant un consultor en estructures
verifiqui que la tipologia de fonament deduïda (sabates i/o llosa) així com la fondària i unitat de
recolzament es correspon amb la realitat. Els valors de les tensions admissibles i assentaments
previstos són els següents:
Tipus de
fonamentació

Dimensions

Unitat geotècnica de
recolzament

Tensió admissible
(kg/cm )

Assentament
(cm)

Sabates aïllades

B ≤ 4,0

Grava sorrenca (Q2 )

3,0

2,0

Sabates corregudes

B ≤ 2,5

Grava sorrenca (Q2 )

2,5

2,4

Llosa

B ≤ 13,0

Grava sorrenca (Q2 )

1,75

4,4

2

Quedem a la seva disposició per atendre qualsevol consulta.
Abrera, Novembre de 2018

F: D. Paqui Muñoz Llavero
Geòloga colꞏlegiada nº 7246
Geoplanning, S.L.

F: D. Enric Capella Cavallé
Director Tècnic
Enginyer Geòleg
Nº de Colꞏlegiat 5036
Geoplanning, S.L.
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ANNEXES
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ANNEX 1. PLANTA DE SITUACIÓ DELS
RECONEIXEMENTS
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ANNEX 2. PERFILS GEOLÒGICSGEOTÈCNICS
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ANNEX 3. REGISTRE DELS SONDEIGS
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ANNEX 4. REGISTRE DE L’ASSAIG
DPSH

Estudi geotècnic per a l’avant projecte d’acondicionament i rehabilitació de la central hidroelèctrica de les antigues
instalꞏlacions industrials de Filatures Casals al carrer Casals Martin, número 133. T.M. d’Alfarràs (Lleida)

ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.

DADES DEL PETICIONARI

REGISTRE:4342
PROJECTE:
Acondicionament i Rehabilitació de Central Hidroelèctrica
REFERÈNCIA:
10633
SITUACIÓ:
C/ Casals Martin, 133, Alfarràs
Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
DATA:
22/10/2018
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL] P-1
SUPERVISOR:
Paqui Muñoz
Inscrit amb el nº : 5036
COTA INICI:
+ 293,0
Puede consultar la validez del documento accediendo
PROFUNDITAT DE REBUIG: 7,00 m
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL
NIVELL FREÀTIC: Ajuntament d'Alfarràs.
Avda. de Catalunya, 16, Alfarràs.

NOM:
DIRECCIÓ:
NIF

pàg 1 de 2

P2501300D

PROSPECCIÓ: Prova contínua de penetració dinàmica superpesada (DPSH): UNE 103801:1994
massa: 63.5 Kg
Àrea de la puntassa: 20 cm2
Alçada de caiguda: 76,0 cm
Diàmetre varillatge: 32 mm
.S'han efectuat mesures amb la clau dinanométrica cada metre d'encastament de la puntassa
.Els valors obtinguts no han superat els 200 Nm
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OBSERVACIONS:

Director del Laboratori i Àmbit

Data d'emissió

24/10/2018
Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg
GEOPLANNING SL. Av./ Can Noguera, 11, Nau 1, P.I. El Barcelonès, 08630 Barcelona
Laboratori d'Assaigs per al Control de Qualitat de l'Edificació amb Codi d'inscripció L0600026 corresponent a la Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya
en data 02/07/2010. L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrita en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a
www.codigotecnico.org *Aquest assaig no està subjecte a acreditació.
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ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.

DADES DEL PETICIONARI

REGISTRE:4342
PROJECTE:
Acondicionament i Rehabilitació de Central Hidroelèctrica
REFERÈNCIA:
10633
SITUACIÓ:
C/ Casals Martin, 133, Alfarràs
Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
DATA:
22/10/2018
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL] P-1
SUPERVISOR:
Paqui Muñoz
Inscrit amb el nº : 5036
COTA INICI:
+ 293,0
Puede consultar la validez del documento accediendo
PROFUNDITAT DE REBUIG: 7,00 m
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL
NIVELL FREÀTIC: NOM:
DIRECCIÓ:
NIF

Ajuntament d'Alfarràs.
Avda. de Catalunya, 16, Alfarràs.

pàg 2 de 2

P2501300D

PROSPECCIÓ: Prova contínua de penetració dinàmica superpesada (DPSH): UNE 103801:1994
massa: 63.5 Kg
Àrea de la puntassa: 20 cm2
Alçada de caiguda: 76,0 cm
Diàmetre varillatge: 32 mm
.S'han efectuat mesures amb la clau dinanométrica cada metre d'encastament de la puntassa
.Els valors obtinguts no han superat els 200 Nm

OBSERVACIONS:

Director del Laboratori i Àmbit

Data d'emissió

24/10/2018
Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg
GEOPLANNING SL. Av./ Can Noguera, 11, Nau 1, P.I. El Barcelonès, 08630 Barcelona
Laboratori d'Assaigs per al Control de Qualitat de l'Edificació amb Codi d'inscripció L0600026 corresponent a la Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya
en data 02/07/2010. L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrita en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a
www.codigotecnico.org *Aquest assaig no està subjecte a acreditació.

RE-16/5

Informe 10633
Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL]
Inscrit amb el nº : 5036
Puede consultar la validez del documento accediendo
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL

ANNEX 5. ASSAIGS DE LABORATORI

Estudi geotècnic per a l’avant projecte d’acondicionament i rehabilitació de la central hidroelèctrica de les antigues
instalꞏlacions industrials de Filatures Casals al carrer Casals Martin, número 133. T.M. d’Alfarràs (Lleida)

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
RG-AI-0001 V0

Empresa:
Domicili:

Sr./Sra.:

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

CLIENT:
GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
CTRA. PONTS-CALAF. KM 12.5. 25753-SANAÜJA (LLEIDA)

Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL]
Inscrit amb el nº : 5036
Puede consultar la validez del documento accediendo
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL

PETICIONARI:

ENRIC CAPELLA
PROJECTE:

ESTUDI GEOLÒGIC. ENTORN ANTIGUES INSTAL·LACIONS FILATURES CASALS REF 10633 ALFARRÀS

Informe d'assaigs de laboratori nº
2018-1973-10103

Mostres: Remeses pel client/peticionari
Materials assajats: Sòls Aigües
Data primera recepció: 26-10-18
Data última recepció:

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:
- MOSTRES Nº
- ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS - Sulfats
- ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES - Sulfats
- ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES - CO2 lliure
- ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES - Residu sec
- ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES - pH
- ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES - Magnesi
- ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES - Amoni
- ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES - Conductivitat

CONTROL DOCUMENTAL:
Versió
Data
1

2

29-10-18

30-10-18

Pàgines

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Modificacions

6

6

Afegits assajos a la
mostra d'aigua 20185830

Redactat per

Revisat per

Aprovat per

RUBEN ROMERO
CASALS

RUBEN ROMERO
CASALS

FRANCESC GARCÍA
FERNÁNDEZ

RUBEN ROMERO
CASALS

RUBEN ROMERO
CASALS

FRANCESC GARCÍA
FERNÁNDEZ

Data de validació: 30-10-18
DIRECTOR LABORATORI DE GEOTÈCNIA
En aquest informe s'exposen els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori efectuats mitjançant
l'aplicació de la normativa indicada, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització dels
equips, tècniques i procediments apropiats. Els resultats es refereixen exclusivament a l'espècimen d'assaig
indicat en cada cas i són propietat del Client, sense la seva autorització GCQ SA no els ha de comunicar a un
tercer. GCQ SA no es fa responsable de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. No
s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GCQ SA, havent de quedar sempre
reflectits íntegrament tots els resultats obtinguts.

FRANCESC GARCÍA FERNÁNDEZ
Geòleg
COL.LEGIAT ICOG 1885

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088

info@gcq.es / www.gcq.es
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RG-AI-0003 V0

Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL]
Inscrit amb el nº : 5036
Puede consultar la validez del documento accediendo
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL

RESUM D'ASSAIGS
GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

ESTUDI GEOLÒGIC. ENTORN ANTIGUES
INSTAL·LACIONS FILATURES CASALS REF 10633
ALFARRÀS

2018-1973-10103
MOSTRES Nº
2018-5829 2018-5830
Referència del Client
SPT6
AIGUA
Situació
S1
S1
Tipus de mostra
SPT
AIGUA
Profunditat (m) 16-16.25
15.3ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS
Sulfats (% SO4) 0.0412
Sulfats (% SO3) 0.0343
Sulfats (mg/kg SO4) 411.59
Sulfats (mg/kg SO3) 342.65
ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES
Sulfats (% SO4)
0.0107
Sulfats (% SO3)
0.0089
Sulfats (mg/l SO4)
107.12
Sulfats (mg/l SO3)
89.18
CO2 lliure (mg/l)
18.00
Residu sec (mg/l)
148.00
pH
7.66
Magnesi (mg/l Mg2+)
4.00
Amoni (mg/l NH4+)
0.67
Conductivitat (µs/cm)
473
Agressivitat EHE aigües
DÈBIL

1/1

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
Informe nº.:
Data edició:

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

2018-1973-10103
30-10-18

LOCALITZACIÓ: SPT6 S1

SPT / PROFUNDITAT: 16-16.25 m

Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL]
Inscrit amb el nº : 5036
Puede consultar la validez del documento accediendo
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL

1/2
Mostra referència

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

2018-5829

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals
Peticionari
Client
Projecte

GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
ESTUDI GEOLÒGIC. ENTORN ANTIGUES INSTAL·LACIONS FILATURES CASALS REF 10633 ALFARRÀS

Dades de la mostra
Referència client
Situació

Profunditat sup., m
Profunditat inf., m
Tipus de mostra
Diàmetre, cm
Longitud, cm
Data de presa
Data de recepció

SPT6
S1

Dades de l'obertura i preparació
Data d'obertura
26-10-18
Analista
FRANCESC GARCÍA
Medi d'obertura
MANUAL
Emmagatzematge
LABORATORI
Entorn d'assaig
LAB. GEOTÈCNIA

16
16.25
SPT

Tipus de sòl
Classificació USCS

26-10-18

Classific. AASHTO

Descripció de la mostra
Prof. Observacions
m P- penetròmetre V- vane-test
GRAVA SORRENCA
COLOR MARRÓ CLAR

(kPa)

16

16.25

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

ASSAIGS REALITZATS
DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra
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GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
Informe nº.:
Data edició:

LOCALITZACIÓ: SPT6 S1

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

2018-1973-10103
30-10-18

SPT / PROFUNDITAT: 16-16.25 m

Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL]
Inscrit amb el nº : 5036
Puede consultar la validez del documento accediendo
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL
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Referència mostra

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

2018-5829

* DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96
Analista: RUBÈN ROMERO
Data final assaig: 29-10-18
Equips utilitzats:
FORN MUFLA DINKO D-61 D I AGITADOR PROETI
BALANÇA GRAM 0.0001G

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

Massa sòl analitzada: 5.005 g
RESULTAT: 0.0412 % SO4
0.0343 % SO3
411.59 mg/kg SO4
342.65 mg/kg SO3

OBSERVACIONS

Codi: RG-A-0300 V0
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GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
Informe nº.:
Data edició:

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

2018-1973-10103
30-10-18

LOCALITZACIÓ: AIGUA S1

AIGUA / PROFUNDITAT: 15.3- m

Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL]
Inscrit amb el nº : 5036
Puede consultar la validez del documento accediendo
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL
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Mostra referència

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

2018-5830

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals
Peticionari
Client
Projecte

GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
ESTUDI GEOLÒGIC. ENTORN ANTIGUES INSTAL·LACIONS FILATURES CASALS REF 10633 ALFARRÀS

Dades de la mostra
Referència client
Situació

Profunditat sup., m
Profunditat inf., m
Tipus de mostra
Diàmetre, cm
Longitud, cm
Data de presa
Data de recepció

AIGUA
S1

Dades de l'obertura i preparació
Data d'obertura
26-10-18
Analista
FRANCESC GARCÍA
Medi d'obertura
MANUAL
Emmagatzematge
NEVERA A 4 ºC
Entorn d'assaig
LAB. GEOTÈCNIA

15.3
AIGUA

Tipus de sòl
Classificació USCS

26-10-18

Classific. AASHTO

Descripció de la mostra
Prof. Observacions
m P- penetròmetre V- vane-test
AIGUA TÈRBOLA AMB UNA MICA DE FINS AL FONS
COLOR MARRONÓS

(kPa)

15.3

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

ASSAIGS REALITZATS
DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ SULFAT EN AIGÜES - UNE 83956/08
CONTINGUT EN DIÒXID DE CARBONI AGRESSIU DE LES AIGÜES - UNE-EN 13577/08
DETERMINACIÓ DEL RESIDU SEC A LES AIGÜES - UNE 83957/08
DETERMINACIÓ DEL PH A LES AIGÜES. MÈTODE POTENCIOMÈTRIC - UNE 83952/08
CONTINGUT EN IÓ MAGNESI A LES AIGÜES. MÈTODE COMPLEXIOMÈTRIC - UNE 83955/08
DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ AMONI A LES AIGÜES - UNE 83954/08
DETERMINACIÓ DE LA CONDUCTIVITAT A LES AIGÜES - -

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra
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GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
Informe nº.:
Data edició:

2018-1973-10103
30-10-18

LOCALITZACIÓ: AIGUA S1

Data : 11/12/2018 Foli: 5180797R01 Núm: SV-05180797/01
Col-legiat : Enric Capella Cavalle[ET AL]
Inscrit amb el nº : 5036
Puede consultar la validez del documento accediendo
a http://icog.e-visado.net/csv/OWYXX5LR2H7JL

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

AIGUA / PROFUNDITAT: 15.3- m

2/2
Referència mostra

ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES

2018-5830

* DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ SULFAT EN AIGÜES - UNE 83956/08
Analista: FRANCESC GARCÍA
Data final assaig:
Vol. aigua analitzada:
10
RESULTAT: 0.0107
0.0089
107.12
89.18

ml
% SO4
% SO3
mg/l SO4
mg/l SO3

Equips utilitzats:
FORN MUFLA DINKO D-61 D
BALANÇA GRAM 0.0001G

* CONTINGUT EN DIÒXID DE CARBONI AGRESSIU DE LES AIGÜES - UNE-EN 13577/08
Analista: FRANCESC GARCÍA
Data final assaig:
Vol. aigua analitzada:
RESULTAT:

100 ml
18 mg/l CO2 agr.

100 ml
148 mg/l

30-10-18

Equips utilitzats:
MATERIAL DE VIDRE
BALANÇA GRAM 0.0001G

* DETERMINACIÓ DEL RESIDU SEC A LES AIGÜES - UNE 83957/08
Analista: FRANCESC GARCÍA
Vol. aigua analitzada:
RESULTAT:

26-10-18

Data final assaig:

30-10-18

Equips utilitzats:
MATERIAL DE VIDRE
BALANÇA GRAM 0.0001G

* DETERMINACIÓ DEL PH A LES AIGÜES. MÈTODE POTENCIOMÈTRIC - UNE 83952/08
Analista: FRANCESC GARCÍA
Data final assaig: 30-10-18
Vol. aigua analitzada:
RESULTAT:

100 ml
7.66

(Mitjana de 2 determinacions)

Equips utilitzats:
pH-METRE DINKO XS-500
BALANÇA GRAM 0.0001G

* CONTINGUT EN IÓ MAGNESI A LES AIGÜES. MÈTODE COMPLEXIOMÈTRIC - UNE 83955/08
Data final assaig: 30-10-18
Vol. aigua analitzada:
RESULTAT:

1 ml
4 mg/l Mg2+

Equips utilitzats:
FOTÒMETRE DINKO INSTRUMENT D-105
BALANÇA GRAM 0.0001G

* DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ AMONI A LES AIGÜES - UNE 83954/08
Analista: FRANCESC GARCÍA
Data final assaig:
Vol. aigua analitzada:
RESULTAT:

5 ml
0.67 mg/l NH4+

* DETERMINACIÓ DE LA CONDUCTIVITAT A LES AIGÜES - Analista: FRANCESC GARCÍA
100 ml
473 µs/cm

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

Vol. aigua analitzada:
RESULTAT:

30-10-18

Equips utilitzats:
FOTÒMETRE DINKO INSTRUMENT D-105
BALANÇA GRAM 0.0001G

Data final assaig:

30-10-18

Equips utilitzats:
CONDUCTIVÍMETRE WATERPROOF COND 7
BALANÇA GRAM 0.0001G

OBSERVACIONS
L'AIGUA ANALITZADA ES D'AGRESSIVITAT DÈBIL PER AL FORMIGÓ (SEGONS EHE-08, ART. 8)

Codi: RG-A-0300 V0
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