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CAPÍTOL 8 
Conclusions 

 

8.1 Introducció 
 
L’objectiu d’aquesta tesina ha estat aprofundir en el coneixement que avui dia 

es disposa del comportament hidro-mecànic del backfill, continuant la tasca de 
caracterització i estudi experimental d’aquest material que es va inicià al 
Departament d’Enginyeria del Terreny al 1998 i que s’ha concretat en una altre 
tesina de grau (Pérez Lorente, 2000) i en una tesi doctoral (Mata, 2003). 

 
El fil conductor de la tesina ha estat, sens dubte, l’estudi de l’efecte de la 

salinitat de l’aigua injectada sobre el comportament hidro-mecànic del backfill. Per 
tant, es va tenir en compte la influència de la salinitat en paràmetres del backfill 
importants per l’anàlisi dels resultats obtinguts in situ com són la compactabilitat del 
backfill o la seva permeabilitat, entre d’altres. 

 
Abans de començar amb la part experimental es van definir alguns conceptes 

fonamentals com ara el sistema argila-fluid o la capa doble. El sistema argila-fluid 
és la base de l’estudi de les interaccions físico-químiques que es produeixen als 
sòls argilosos. El concepte dels sistema argila-fluid intenta donar explicació als 
fenòmens que, a nivell microscòpic, defineixen el comportament macroscopic que 
es mesurable/observable a laboratori i in situ.  

 
També es defineix el model més bàsic i alhora, un dels més emprats, per 

estudiar i caracteritzar qualitativa i quantitativament el comportament del sistema 
argila-fluid, la teoria de la capa doble. Amb aquest model es poden estudiar els 
efectes de diferents paràmetres a l’estructura del sòl i la manera en la qual es 
produeix la distribució de cations-anions que acaben marcant les interaccions 
elèctriques entre l’aigua, els minerals d’argila i les espècies químiques presents a 
l’aigua dels pors. Encara que pot arribar a ser una potent eina en certes condicions, 
la realitat és que en situacions habituals de l’enginyeria té encara moltes 
mancances i només pot servir com a eina qualitativa i no quantitativa.  

 
A partir de l’estudi dels resultats experimentals previs es van definir els 

assaigs a realitzar en aquesta tesina: 
 

• Assaigs de compactació de simple i doble energia tenint en compte l’efecte de 
la salinitat ja que s’han fet servir 2 permeants diferents: aigua destil·lada i aigua 
salada contenint 16 g/L (NaCl + CaCl2, 50/50). 

• Dos assaigs edomètrics en cèl·lules Rowe de diàmetre 152 mm amb mostres 
compactades dinàmicament. El pes específic sec aproximat de les mostres 
després de la compactació va ser 16.6 kN/m3. També es van fer servir els 
mateixos permeants que pels assaigs de compactació per tenir en compte la 
influència de la salinitat de l’aigua injectada. 
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• Determinació de la succió total mitjançant psicròmetres. Aquesta determinació 
és molt difícil degut al tipus de psicròmetre disponible al laboratori.  

• Aplicació de microscopia electrònica (ESEM, Environmental Scanning Electronic 
Microscopy) per estudiar qualitativament l’estructura del sòl en condicions de 
saturació de dos mostres, una saturada amb aigua salada (16 g/L) i l’altre 
saturada amb aigua destil·lada. 

• Realització de dos porosimetries (MIP, Mercury Intrusion Porosimetry) per 
estudiar de forma quantitativa l’estructura del sòl després de l’hidratació amb 
aigua salada (16 g/L) i aigua destil·lada. 

 
És molt important posar èmfasi en un aspecte: al llarg de tota la tesina i de 

tots els mètodes experimentals emprats s’han constatat dos fets que dificulten 
enormement la caracterització experimental d’aquest material: 
 

 Partícules de grandària fins a 20 mm: Per a la caracterització experimental 
d’aquest material es requereix utilitzar mostres de gran volum perquè els 
resultats obtinguts siguin representatius del comportament de la barreja. 

 Material poc permeable: El contingut de bentonita de la barreja és prou elevat 
(30%) per a garantir una baixa permeabilitat. Si afegim a aquesta baixa 
permeabilitat del sòl el fet de què el volum de les mostres ha de ser significatiu 
(gran), el temps necessari per a la realització d’assaigs hidràulics és molt llarg, 
la qual cosa complica notablement la seva caracterització, dificultant la 
redundància dels resultats.  
 
El treball de caracterització experimental ha implicat l’ús d’equips poc 

convencionals a laboratori de mecànica de sòls. Això es deu a la complexitat del 
problema en l’estudi i de les dificultats que planteja el material. D’aquesta manera, 
l’obtenció de resultats de qualitat ha estat molt difícil. 

 
 

8.2 Conseqüències experimentals observades  
 
Dins del procés de caracterització experimental del backfill es va estudiar la 

seva compactabilitat mitjançant l’assaig Proctor. La compactabilitat d’aquest 
material és important per al Projecte ja que la densitat seca assolida in situ marcarà 
les propietats hidro-mecàniques del backfill com ara la pressió d’inflament, la 
permeabilitat o la compressibilitat. 

 
Es van preparar mostres les quals es van compactar, seguint la normativa, 

amb energia simple, 563 kJ/m3, i energia doble, 1126 kJ/m3. A més de la 
compactabilitat del backfill es va voler estudiar experimentalment la influència de 
l’aigua salada al comportament del backfill. Per això es van hidratar les mostres 
amb aigua destil·lada i amb aigua salada contenint una concentració de sals de 16 
g/L (NaCl i CaCl2, 50/50). 

 
D’aquesta manera es van obtenir quatre corbes de compactació que s’han 

agrupat en funció dels dos paràmetres que han variat: l’energia aplicada i el tipus 
d’aigua (destil·lada i salada). 
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Dels resultats obtinguts queda clar que és un material fàcilment compactable 
degut a la seva acurada granulometria ja que s’assoleixen pesos específics secs 
de l’ordre de 17 kN/m3 aplicant l’energia simple (563 kJ/m3). 

 
La influència de l’aigua salada a la compactabilitat del backfill ha quedat 

patent després dels assaigs de compactació amb energia simple. En aquestes 
condicions, l’aigua salada ha incrementat notablement la compactabilitat del 
backfill. Aquest resultat és conseqüent amb altres resultats disponibles a la 
literatura obtinguts en condicions similars. Finalment, s’ha observat que quan el 
backfill es va compactar amb doble energia, la salinitat de l’aigua afegida no va 
produir variacions importants si es compara amb el resultats obtinguts amb aigua 
destil·lada. Això vol dir que l’energia aplicada és suficient per “esborrar” les 
diferències de comportament degudes a la salinitat de l’aigua d’hidratació. 

 
A continuació es va estudiar el canvi de volum del backfill mitjançant l’assaig 

edomètric en cèl·lules Rowe de gran diàmetre. Es van estudiar dos dels factors que 
influencien el canvi de volum com són la variació de les condicions químiques de 
l’entorn i la influència de les interaccions elèctriques que es produeixen al sistema 
argila – fluid intersticial. 

 
En aquesta línia, es va continuar la tasca iniciada per Mata (2003) amb sis 

assaigs edomètrics a cèl·lules Rowe de grans dimensions amb mostres de backfill 
compactades estàticament amb pistó hidràulic tenint en compte dos 
empaquetaments (dos densitats diferents) i l’efecte de la salinitat de l’aigua 
d’hidratació. 

 
Dels resultats obtinguts es van extreure algunes conclusions principals: 
 

• La deformabilitat del backfill només depenia de la història de tensions i del pes 
específic sec de la mostra després de la compactació. No es va observar cap 
influència de la salinitat de l’aigua d’hidratació en el rang considerat. 

• La pressió d’inflament no variava significativament per a la densitat més alta 
degut a l’increment de la salinitat de l’aigua d’hidratació. No obstant, sí que es 
va observar que la salinitat de l’aigua inhibia l’inflament a la densitat més baixa. 

• La permeabilitat del backfill sí que era clarament influenciada per la salinitat de 
l’aigua d’hidratació. La permeabilitat s’incrementava quan la concentració de 
sals a l’aigua d’hidratació s’incrementava.  

 
Continuant amb aquesta línia d’investigació, es va pensar que es podia afegir 

una variable més a l’estudi del comportament hidro-mecànic del backfill: l’efecte del 
mètode de compactació de les mostres. Es va canviar, per tant, el sistema de 
compactació (preparació de les mostres) de manera que en comptes d’emprar una 
compactació estàtica mitjançant un pistó hidràulic es va fer servir una compactació 
dinàmica tipus Proctor aplicant l’energia del Proctor normal. D’aquesta manera es 
van preparar dues mostres amb un pes específic sec aproximat de 16.5 kN/m3 i es 
van saturar, una amb aigua destil·lada i l’altre amb aigua salada (16 g/L, 50/50 
NaCl i CaCl2).  

 
Els resultats experimentals obtinguts a aquesta tesina mostren una gran 

diferència amb els obtinguts per Mata (2003). Aquestes diferències es creuen 
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degudes, principalment, a la manera com es van preparar les mostres. Donat que 
la saturació d’una d’aquestes mostres i la realització de l’assaig de consolidació pot 
durar més de 140 dies es va optar per no fer cap repetició, ja que dins del 
planejament d’aquesta tesina era impossible abordar-ne la preparació i saturació 
d’una nova mostra. La mostra saturada amb aigua destil·lada tenia una 
deformabilitat més gran que la mostra saturada amb aigua salada. D’aquí, que el 
coeficient de consolidació i la permeabilitat estimats no s’assemblen als obtinguts 
en condicions similars per Mata (2003) i, per tant, no es poden corroborar totes les 
conclusions plantejades.  

 
Després d’estudiar el canvi de volum del backfill ens vam centrar en l’estudi de 

la succió per caracteritzar el procés de saturació del backfill col·locat a la galeria 
ZEDEX. En aquest sentit, el comportament no saturat d’un material ve controlat, 
principalment, per la corba de retenció que estableix el potencial de l’aigua al sòl. 
Aquesta corba és de difícil determinació experimental en un material del tipus del 
backfill degut a la seva baixa permeabilitat i a la grandària dels grans de granit que 
implica la preparació de mostres de grans dimensions per a obtenir resultats 
representatius. 

 
De les determinacions experimentals realitzades per Clay Technology i les 

determinacions in situ es va determinar que la succió total del backfill estava al 
voltant dels 3 MPa per a una humitat del 12-13%. Es va intentar, determinar la 
corba de retenció del backfill al laboratori del Departament d’Enginyeria del Terreny 
de la UPC emprant els psicròmetres del tipus SMI amb una tècnica imaginativa que 
consistia en col·locar el backfill dins d’un motlle de compactació i habilitar unes 
petites perforacions al backfill que permetessin la introducció dels psicròmetres.  

 
Una vegada calibrats els sensors es va fer la prova adquirint les mesures de 

manera automàtica amb un software comercial d’adquisició de dades. Els resultats 
obtinguts no eren concloents ja que la succió mesurada era de l’ordre d’un MPa 
inferior al que s’esperava (3 MPa). No obstant, el pes específic de la mostra 
preparada era inferior al pes específic objectiu de la determinació (16.6 kN/m3). El 
problema d’aquesta tècnica radica en garantir unes condicions similars a les de la 
calibració, molt complicat amb un sòl que té la corba granulomètrica tan complexa 
com la del backfill.  

 
Finalment, es van fer servir dues tècniques experimentals molt potents i 

complexes i, alhora, poc utilitzades al món de l’enginyeria civil com són la 
microscopia electrònica (ESEM) i la porosimetria amb intrusió de mercuri (MIP). 
Amb l’aplicació d’aquestes dues tècniques experimentals es volia donar una 
resposta al perquè s’observa un comportament hidro-mecànic diferent en funció de 
la salinitat de l’aigua emprada a la saturació del backfill que s’ha constatat als 
assaigs previs realitzats. 

 
En aquest context, es necessari definir nous conceptes per entendre el 

comportament de sòls argilosos actius com són l’estructura i el seu desglossament 
en dos nivells fonamentals, micro i macroestructura, que defineixen clarament 
moltes de les propietats del comportament hidro-mecànic d’un sòl expansiu. 
Actualment, ja no es pot reproduir i predir el comportament hidro-mecànic d’un sòl 
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expansiu sense l’ús de models constitutius que contemplin l’existència d’aquests 
dos nivells estructurals diferents però acoblats. 

 
Amb la microscopia electrònica es poden fer observacions directes de les 

partícules fonamentals que formen el backfill i que poden ajudar molt a entendre i/o 
confirmar teories de comportament, però que difícilment poden proporcionar dades 
quantitatives útils en un entorn d’enginyeria. 

 
Per portar a terme les microscopies es van preparar dues mostres 

compactades de backfill que es van saturar amb aigua destil·lada i amb aigua 
salada amb una concentració de sals de 16 g/L (50/50 NaCl i CaCl2). Les dues 
mostres es van compactar estàticament a un pes específic sec de 16.6 kN/m3. 
Malauradament, la mostra saturada amb aigua destil·lada va patir problemes en el 
control del canvi de volum i el pes específic sec real va ser de 12.4 kN/m3. Donat el 
temps de saturació necessari per crear una altre mostra, es va decidir tirar 
endavant amb la que ja es tenia i fer les microscopies amb aquesta diferència de 
densitat.  

 
De l’observació de les diferents microscopies realitzades a totes dues mostres 

no es van observar canvis importants que puguin estar relacionats directament al 
canvi de les propietats físico-químiques de l’aigua destil·lada i de l’aigua salada i 
les seves interaccions amb la fase sòlida de la bentonita sòdica. Sí que es va 
observar una distribució de pors diferent entre ambdues mostres però que creiem 
associada, principalment, a la diferència de densitat de les mostres degut al 
problema que es va produir durant la saturació amb aigua destil·lada de la mostra 
de backfill corresponent. 

 
Amb la porosimetria d’intrusió de mercuri es pretén esbrinar i estudiar la 

distribució dels pors a una mostra de sòl. Aquesta informació és molt important i sí 
que ens permet donar resposta a algunes de les característiques del comportament 
hidro-mecànic dels sòls argilosos. Aquesta tècnica, encara que molt útil i versàtil, té 
algunes limitacions que plantegen certs dubtes degut a l’elevat nombre d’hipòtesis 
assumides.  

 
En aquest cas, igual que amb les microscopies, es van preparar dues mostres 

de backfill que una vegada més es van saturar amb aigua destil·lada i amb aigua 
salada amb una concentració de 16 g/L (50/50 NaCl i CaCl2). Les mostres es van 
compactar a un pes específic sec de 16.6 kN/m3, sent el pes específic real de 16.4 
kN/m3 després de la saturació. En aquesta ocasió es va vigilar que no passés el 
mateix que durant la saturació de les mostres que es van preparar per a les 
microscopies electròniques. 

 
Dels resultats de les porosimetries es va comprovar que la mostra saturada 

amb aigua destil·lada té un pic característic clarament definit amb un diàmetre de 
0.4 micres. No s’observa cap pic característic més a la seva distribució de pors. En 
canvi, la mostra saturada amb aigua salada té un pic a un diàmetre de 0.015 
micres, un altre a les 0.3 micres i un tercer pic a les 30 micres.  

 
Aquests resultats confirmen que les distribucions de pors obtingudes són 

diferents en funció de l’aigua emprada en la saturació de les dues mostres. 
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Confirmen que les interaccions físico-químiques de l’aigua destil·lada i l’aigua 
salada dins del sistema argila-fluid introdueixen modificacions en la distribució dels 
pors de l’argila. Aquests canvis són els responsables del diferent comportament, 
sobretot hidràulic, que s’ha constatat durant la caracterització geotècnica del 
backfill al llarg d’aquesta tesina. 

 
 

8.3 Treball futur  
 
Com ja s’ha dit prèviament, aquest és un sòl de difícil caracterització hidro-

mecànica degut a la gran mida de les partícules de granit matxucat. Pels resultats 
obtinguts a aquesta tesina, creiem que la repetició d’alguns assaigs és clau per a la 
seva completa caracterització. Pensem que és fonamental incidir en els següents 
paràmetres de la caracterització del backfill: 

 
• En el cas de l’estudi de la permeabilitat, creiem necessari l’ús de 

determinacions directes amb assaigs de flux, tant de càrrega constant com 
de càrrega variable.  

• En el cas de l’estudi de la succió, creiem que s’hauria de recórrer a 
psicròmetres que puguin quedar envoltats del backfill i proporcionar 
informació de l’evolució de la succió quan el procés de saturació avança.  

• En el cas de l’estudi de l’estructura (micro i macroestructura) és fonamental 
l’ús de la porosimetria amb intrusió de mercuri ja que ens permet obtenir 
dades numèriques que es poden processar i tractar per a obtenir algunes 
respostes. 
 

Mitjançant nous dissenys, es pot estudiar la permeabilitat amb relativa 
senzillesa ja que la duració dels assaigs els fa sensibles a possibles problemes i 
accidents durant la seva execució, baixant notablement la probabilitat d’èxit. De la 
mateixa manera, l’estudi de la succió s’hauria d’estudiar també amb el disseny de 
noves cèl·lules de mida adequada i que permetessin la connexió de psicròmetres a 
la mostra de manera segura. No obstant, creiem que l’estudi de la microscopia i de 
les porosimetries són molt més complicats ja que els equips són de disseny 
industrial i molt complex, i principalment concebuts per a estudiar materials d’origen 
i característiques molt diferents a les del backfill. 

 
 
 
 
 


