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MEMÒRIA DEL MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA DEL MOLÍ DE VENT 
D'EXTRACCIÓ D'AIGUA DEL CENTRE DE CONTROL DE LA 
CARRETERA MA15 PALMA-MANACOR. ALGAIDA 
 
Propietat: Consell de Mallorca 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El molí de vent d'extracció d'aigua del centre de control de la carretera  Palma 
Manacor és de la tipologia pales amb roda de ferro i sis radis. 
 
L'any 2007 la Unitat del patrimoni historicoindustrial va restaurar la 
maquinària d'aquest molí inclosa la bomba, mentre que la torre fou 
restaurada per la Direcció Insular de Carreteres. 
 
Tot i que durant aquests anys s'ha dut a terme el correcte manteniment 
ordinari de la maquinària d'aquest molí (aquets tasques bàsicament 
consisteixen en greixar les peces de la maquinària que sofreixen fregament 
per evitar possibles perills de trencament i/o degradació d’aquest mecanisme; 
i llevar o posar pales segons l'època de l'any); el mes de febrer de 2015 se'ns 
va comunicar la dificultat que té, el treballador encarregat del molí, per posar-
lo en funcionament, debut a un problema amb la obertura i el tancament de la 
cua. 
 
 
2. ESTAT DE CONSERVACIÓ ABANS DE LA RESTAURACIÓ 
 
El problema detectat per l'encarregat del molí amb l'obertura i tancament de 
la cua estava motivat per la presència de fongs xilòfags als caps del pal mitjà 
i curt de la cua, més concretament a causa d’aquesta patologia els punts 
superior i inferior de ferro s’havien desplaçat provocant ficció. En cap 
d'aquests casos és practicable la restauració mitjançant pròtesis, Igualment, 
les mitges llunes de fusta d'ullastre, estaven afectades per putrefacció blanca. 
 
Així mateix, tant les peces de fusta com les metàl·liques ja presentaven 
importants despreniment de la pintura; i els perns de les pales com els del 
caixó (en el cas d'aquest molí de ferro) i la cadena de obertura i tancament 
estaven afectats per oxidació.  
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3. MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ 
 
Data d’inici de la intervenció: 01.07.2015 
Data d’acabament de la intervenció: 03.12.2015 
Execució: personal del taller de restauració de fusteria i ferreria de la Unitat 
del patrimoni historicoindustrial. 
Coordinació dels treballs: Aina R. Serrano (coordinadora de la Unitat del 
patrimoni historicoindustrial). 
 
 
3.1. Intervencions generals 
 

� Muntatge de tots els elements del mecanisme.  
 
 
3.2. Substitució de peces i altres elements 
 

� Construcció del pal mitjà i curt de la cua, d'idèntica secció i usant fusta 
de nord vell. 

� Construcció de les quatre mitges llunes amb fusta d'ullastre. 
� Substitució de tots els perns d'unió de les pales amb la roda, dels 

perns del caixó, i de la cadena de tancament i obertura de la cua del 
molí. 

 
3.3. Procediment de neteja i manteniment de les peces de fusta 
 

� Neteja: eliminació de les restes de pintura amb mitjans mecànics.  
� Consolidació: no procedeix 
� Desinfecció: no procedeix 
� Preparació i capa de protecció final: aplicació d'una capa d'imprimació 

per afavorir l'adherència de la capa de protecció final. Aplicació per 
impregnació de dues capes d'esmalt sintètic per tal de protegir la fusta 
dels factors de degradació externs. S'ha respectat la policromia 
original. 

 
3.4. Procediment de neteja i manteniment de les peces de metall fèrrics 
 

� Neteja: en el cas de les peces, que pel correcte funcionament del molí, 
porten greix o oli agrari, s'han eliminat les restes d'aquests productes 
mitjançant escalfament; mentre que en el cas de la resta de peces, la 
brutor, l'òxid o les restes de pintura s'han eliminat amb mitjans 
mecànics. Algunes d'aquestes peces, únicament les de fosa, també 
han estat tractades usant projecció d’àrids. 

� Preparació i capa de protecció final: estabilització de les peces 
mitjançant un neutralitzador d'òxid; aplicació d'una capa d'imprimació 
per afavorir l'adherència de la capa de protecció final. Aplicació per  
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impregnació de dues capes d'esmalt sintètic per tal de protegir el metall dels 
agents atmosfèrics. S'ha respectat la policromia original. 
 
4. COST DEL MANTENIMENT 
 
 Mà d'obra       9.697 € 
 Materials       3.644 € 
 Transport i altres         684 € 
 
 TOTAL     14.025 €    
 
 
 
 
 
5. FINANÇAMENT 
 
 Consell de Mallorca.  
 Direcció Insular de Patrimoni Històric   9.697 € 
 Consell de Mallorca.  
 Direcció Insular de Carreteres    4.328 € 
 
 TOTAL     14.025 € 
 
 
 
Palma, octubre 2016 
 
 
Aina R. Serrano Espases 
Coordinadora 
Unitat del patrimoni historicoindustrial 
Direcció Insular de Patrimoni Històric 
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ANNEX I. FOTOGRAFIES 
 
Desmuntatge 
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ANNEX II. MAPA D’EMPLAÇAMENT 
 


