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CAPÍTOL 4 
Estudi experimental de la compactabilitat del backfill 

 

4.1. Introducció 
 

La compactació de sòls és una tècnica molt emprada a l’enginyeria amb 
l’objectiu de millorar, de manera eficaç, les propietats mecàniques dels sòls.  
 

Es defineix com un mètode d’aportació d’energia mecànica basat en l’expulsió 
d’aire que ocupa els pors del sòl, això provoca una reducció de l’índex de buits en 
condicions d’humitat constant. Es tracta d’un mètode generalment ràpid i econòmic, 
que augmenta la resistència del terreny, redueix la seva permeabilitat i també la 
seva compressibilitat. 
 

És important conèixer els detalls del procés de compactació per aconseguir la 
solució òptima amb el mínim cost. Per tant, es necessita informació prèvia que es 
pot aconseguir mitjançant assaigs a laboratori i proves de camp. Per aquesta raó 
s’han desenvolupat procediments i tècniques experimentals de laboratori i in situ 
que poden reproduir els processos de compactació reals. 
 

La compactació pot produir una variació important en els esforços totals i en 
les pressions intersticials del sòl compactat. Aquests esforços dependran del tipus 
de sòl, de les condicions d’humitat del sòl i de l’energia de compactació aplicada. 
La compactació de sòls s’aconsegueix a l’escala de laboratori mitjançant 2 
mètodes. L’èxit de cadascun d’ells dependrà del tipus de sòl i del nivell d’exigència 
al procés de compactació o millora. 
 

 Compactació amb mitjans mecànics (vibratòria o d’impacte) aportant energia. 
Aquests mètodes es coneixen com compactació dinàmica. 

 Compactació amb precàrrega, amb la col·locació d’una càrrega temporal 
també denominada compactació estàtica. 

 
El coneixement de les propietats mecàniques dels sòls compactats és 

indispensable degut a la seva aplicació constant a l’enginyeria civil. Tanmateix, el 
coneixement de la compactabilitat d’un sòl té grans conseqüències tècniques i 
econòmiques a l’obra civil.  

 
Com ja hem dit abans, s’han desenvolupat tècniques de compactació a nivell 

de camp i a nivell experimental. En aquesta tesina ens centrarem en la 
compactació dinàmica del backfill a laboratori.  

 
Amb tota probabilitat, l’índex de compactació més emprat és l’índex Proctor. 

És una assaig estandarditzat (UNE 103-500-94 a Espanya) per estudiar la 
compactació de sòls. Mitjançant aquest estudi es determina la corba de 
compactació del material considerat aplicant energia mecànica, mitjançant cops 
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d’un martell específicament dissenyat per aquesta funció, variant el contingut 
gravimètric d’aigua al sòl. 

 
L’energia de compactació que s’aplica al sòl es calcula de manera aproximada 

mitjançant l’equació (3) en funció del nombre de cops aplicats (N), la massa del 
martell emprat (m), l’alçada de la caiguda de la massa (h), la gravetat (g) i el volum 
de sòl considerat (V) que depèn del volum del motlle que s’empra per fer l’assaig i 
del nombre de capes en que es divideix el volum de sòl. 

 

( )3
· · ·

c
N m g h kJE mV

=     (3) 

 
L’energia Proctor normal equival a 563 kJ/m3  aplicant l’expressió anterior. En 

el cas de què la grandària dels grans del sòl assajat sigui superior als 20 mm, 
s’haurà d’aplicar més energia, Proctor modificat (UNE-103-501-94), i llavors 
l’energia aplicada és de l’ordre de 4 vegades més, 2460 kJ/m3 (Jiménez Salas i 
Justo Alpañés, 1975).  

 
Per estudiar la compactabilitat del backfill s’han fet assaigs de compactació 

aplicant energia simple (Proctor normal) i energia doble (doble d’energia de la 
corresponent al Proctor normal) a mostres de backfill. A més, per tenir en compte 
l’efecte de la salinitat a la seva compactabilitat, es va afegir aigua destil·lada i aigua 
salada amb 16 g/L (NaCl i CaCl2, 50/50). 

 
Des d’un punt de vista científic, és important estudiar la compactabilitat dels 

sòls i la influència que la salinitat pot tenir. No obstant, en el cas del Backfill and 
Plug Test, la importància tècnica i econòmica dels resultats dels assaigs de 
compactació pot ser notòria. A continuació es descriurà breument el procés de 
compactació dinàmica in situ desenvolupat per Clay Technology per aquest 
Projecte (Gunnarsson et al. 2001). 

 
 

4.2. Breu descripció del mètode de compactació in situ del backfill al 
Projecte 

 
El backfill es col·loca per capes a la galeria ZEDEX mitjançant una pala 

excavadora que amuntega el material i l’estén. Després, amb un parell d’estris de 
nou disseny es compacta dinàmicament el backfill fins que s’arriba al pes específic 
sec objectiu de 16,6 kN/m3. A la figura 4.1 es mostren les diferents fases d’aquest 
procés. 

 
Per portar a terme les operacions de compactació es van dissenyar dues 

plaques compactadores, una pel backfill estès a prop del sostre i l’altre pel backfill 
estès a la part central de la capa i a prop del terra de la galeria. Es pot veure un 
detall de la placa compactadora dissenyada per a compactar el sostre a la figura 
4.2 i a la figura 4.3 es pot veure l’altre placa compactadora. 
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Figura 4.1: Fases del procés de col·locació i compactació del backfill al túnel. a) Amuntegament del 
backfill. b) Extensió del backfill. c) Compactació propera al sostre de la galeria. d - f) Compactació a 
la part central i al terra del backfill mitjançant la placa compactadora especialment dissenyada per 
aquesta operació (Gunnarsson et al. 2001). 
 
 

 
 
Figura 4.2: Placa especialment dissenyada per a compactar el backfill a prop del sostre 
(Gunnarsson et al. 2001). 

d) 

e) 

f) 
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Figura 4.3: Placa especialment dissenyada per a compactar el backfill lluny del sostre (Gunnarsson 
et al. 2001). 

 
 
S’ha de remarcar que durant el procés de compactació es va detectar una 

notable reducció del pes específic sec mesurat després de la compactació a prop 
del sostre. Això es deu a les dificultats del braç de la màquina durant aquest procés 
ja que el sostre no li permet moure’s i aplicar l’energia adequada (Gunnarsson et al. 
2001). Es van fer proves de compactació d’aquest material amb aquestes plaques 
compactadores per tenir un ordre de magnitud del nombre de cops que s’havien 
d’aplicar per arribar al pes específic sec desitjat. 

 
El mètode dissenyat per a la compactació dinàmica in situ del backfill es troba 

molt allunyat de la compactació horitzontal tradicional a terraplens i preses de 
materials solts i és un clar exemple de les dificultats que encara avui dia suposa la 
compactació in situ de sòls.  

 
 
 
 
 
 



Capítol 4 – Estudi experimental de la compactabilitat del backfill 

 37

4.3. Assaigs de compactació Proctor al backfill 
 

Un dels objectius d’aquesta tesina és aprofundir en el coneixement del 
comportament que d’aquest material es té. La compactabilitat és un paràmetre que 
en la gran majoria dels casos no és estudiat de manera sistemàtica degut a la seva 
senzillesa conceptual i la fàcil execució dels assaigs.  

 
No obstant, es pretenia tenir en compte la influència de la salinitat de l’aigua a 

l’estructura del sòl i comprovar així el seu efecte sobre la compactabilitat del 
backfill.  

 
No hi ha molts resultats a la literatura que estudiïn la compactació tenint en 

compte l’efecte del contingut de sals de l’aigua d’hidratació utilitzada. Ridley et al. 
(1984) van presentar un dels pocs treballs localitzats a la literatura que estudien el 
comportament de compactació de sòls en funció del contingut de sals a l’aigua d’ 
hidratació. Aquests investigadors van compactar una argila activa (denominada SS) 
i una argila il·lítica poc activa (denominada WG) seguint l’assaig Proctor normal. 
Van hidratar els dos sòls amb aigua destil·lada i amb aigua salada amb un 
contingut del 30% en pes de NaCl . Els resultats es mostren a la figura 4.4.  

 

 
 
Figura 4.4: Resultats d’assaigs Proctor normal realitzats a diferents sòls amb la intenció d’estudiar la 
influència de la salmorra a l’aigua d’ hidratació a l’hora de compactar-los (Ridley et al. 1984). 

 
 
S’observa que la argila no activa (WG) presenta unes corbes de compactació 

molt similars independentment de la concentració de sals a l’aigua d’hidratació. En 
canvi, el sòl actiu (SS) presenta notables diferències de comportament. És obvi que 
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les sals afecten el comportament mecànic d’aquest sòl amb un límit líquid del 83% i 
una fracció argilosa del 82%. Quan el sòl és hidratat amb aigua destil·lada 
s’aconsegueix una humitat òptima més elevada i la densitat seca obtinguda és la 
més baixa. No obstant, quan el sòl és hidratat amb aigua contenint salmorra la 
humitat òptima baixa i la densitat seca augmenta notablement.  

 
Al Backfill and Plug Test tenim una situació similar: un material actiu degut a la 

presència d’un 30% de bentonita i la hidratació amb aigua que prové del Mar Bàltic 
que conté d’entre 12 i 16 g/L de sals (CaCl2 i NaCl aproximadament al 50/50). Per 
això es van estudiar els possibles efectes que la hidratació amb aigua salada podia 
tenir sobre la compactació d’aquest material. 

 
 

4.3.1 Resultats dels assaigs Proctor  
 
La compactació d’aquest material va ésser estudiada per Clay Technology 

(Börgesson et al. 1996) al començament del Projecte. A la figura 4.5 es mostren els 
resultats obtinguts després de la realització d’assaigs de compactació tipus Proctor 
modificat (al qual l’energia subministrada és de l’ordre de quatre vegades la del 
Proctor normal). Aquesta corba té una forma plana molt poc freqüent. Aquest 
comportament podria ser característic de sòls obtinguts mitjançant barreges d’altres 
sòls. No obstant, es van fer dos assaigs de Proctor modificat al Laboratori del 
Departament d’Enginyeria del Terreny de la UPC i el resultat va ser força diferent a 
l’obtingut inicialment (Mata, 2003).  

 
Aquesta diferència de comportament es podria deure principalment a que els  

sòls assajats no eren exactament els mateixos ja que els resultats de Clay 
Technology es corresponen a un sòl que no va ser l’empra’t definitivament al 
Projecte. Això es deu a què en algun moment del Projecte es va decidir afegir un 
filler a la barreja amb l’objectiu d’aportar material fi al sòl resultant després del 
matxucat del granit. 

 
Per contrastar aquests resultats i fonamentalment per estudiar l’efecte de la 

salinitat de l’aigua d’ hidratació es van fer assaigs Proctor amb la barreja 30/70. Es 
van obtenir quatre corbes amb les següents condicions: 

 
 Barreja hidratada amb aigua destil·lada i compactada amb energia simple (563 

kJ/m3). 
 Barreja hidratada amb aigua destil·lada i compactada amb energia doble 

(1126 kJ/m3). 
 Barreja hidratada amb aigua salada (16 g/L NaCl i CaCl2 aproximadament 

50/50) i compactada amb energia simple (563 kJ/m3). 
 Barreja hidratada amb aigua salada (16 g/L NaCl i CaCl2 aproximadament 

50/50) i compactada amb energia doble (1126 kJ/m3). 
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Figura 4.5: Assaig Proctor modificat realitzat al rebliment per Clay Technology (Börgesson et al. 
1996) i la UPC (Mata, 2003).  
 
 

La grandària màxima dels grans de la barreja és de 20 mm. Aquesta és la 
grandària límit inferior que s’estableix per utilitzar el motlle del Proctor modificat 
(Jiménez Salas i Justo Alpañés, 1975). Es va decidir emprar el motlle del Proctor 
modificat ja que no hi havia problemes de volum de material disponible, i així 
obtenir resultats més representatius. A la figura 4.6 es mostren els elements més 
representatius necessaris per portar a terme l’assaig Proctor, la maça (de 2.5 kg) i 
el motlle (de 2318 cm3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6: Dos dels elements bàsics per a la realització de l’assaig Proctor modificat. 



Capítol 4 – Estudi experimental de la compactabilitat del backfill 

 40

No detallarem el procediment de l’assaig que és prou conegut i fàcilment 
accessible a la normativa existent (UNE -103-501-94).  

 
A la figura 4.7 es comparen els resultats obtinguts a les mostres de backfill 

hidratades amb aigua destil·lada i diferent grau d’energia aplicada (simple i doble). 
A la figura 4.8 es comparen els resultats per mostres de backfill hidratades amb 
aigua salada pels dos graus d’energia aplicada. Amb aquestes dues figures es pot 
comparar l’efecte de l’energia aplicada a les mostres per les dues concentracions 
de sals emprades (0 g/L i 16 g/L). 

 
A la figura 4.9 es comparen els resultats deixant fix el nivell energètic simple i 

a la figura 4.10 es comparen els resultats deixant fix el nivell energètic doble. Amb 
aquestes dues corbes es pot comparar la influència de la salinitat a ambdós nivells 
energètics. 

 
Les quatre corbes tendeixen a prop de saturació (Sl = 1) a la corba teòrica 

marcada per l’equació (4). 
 

·
s w

d
s w

γ γ
γ

γ ω γ
=

+
     (4) 

 
A on sγ  és el pes específic de les partícules del backfill (26,32 kN/m3, capítol 

2), wγ  és el pes específic de l’aigua, dγ  és el pes específic sec del backfill i ω  és la 
humitat del sòl. 
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Figura 4.7: Comparació dels assaigs de compactació del backfill hidratat amb aigua destil·lada i amb 
simple i doble energia de compactació. 
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Figura 4.8: Comparació dels resultats d’assaigs de compactació quan les mostres van ser 
hidratades sempre amb aigua salada però comparant l’efecte de l’energia aplicada durant la 
compactació. 
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Figura 4.9: Comparació dels resultats d’assaigs de compactació al mateix nivell d’energia de 
compactació (normal) i es comparen els resultats de les mostres hidratades amb aigua salada i les 
hidratades amb aigua destil·lada. 
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Figura 4.10: Comparació dels resultats d’assaigs de compactació al mateix nivell d’energia aplicada 
però amb mostres hidratades amb aigua salada i aigua destil·lada. 
 

 
 
A la taula 4.1 s’indiquen els punts òptims de les 4 corbes obtingudes desprès 

dels assaigs de compactació. 
 

 Aigua 
Destil·lada 

Aigua Salada 

 ω  
(%) 

dγ  
(kN/m3)

ω  
(%) 

dγ  
(kN/m3) 

Energia 
Normal 17.2 17.2 14.3 17.7 

Energia 
Doble 15.0 18.0 14.3 18.1 

 
Taula 4.1: Resum dels òptims de les quatre corbes obtingudes durant l’estudi de la compactabilitat 
del backfill. 

 
 

4.3.2 Interpretació dels resultats de compactació Proctor 
 
Dels resultats obtinguts als assaigs de compactació es poden extreure 

algunes conseqüències importants que a continuació detallarem. 
 
• La primera conseqüència és evident i observable a les figures 4.7 i 4.8, quan 

s’incrementa l’energia de compactació aplicada al sòl, s’incrementa l’efecte de 
compactació i es mesura un increment del pes específic sec del sòl.         
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També s’observa una reducció de la humitat al punt òptim de la corba de 
compactació. No obstant, la diferència entre les corbes de compactació quan 
s’aplica simple o doble energia és més gran quan el backfill s’hidrata amb 
aigua destil·lada i no quan s’hidrata amb aigua salada. 

• El backfill és un material que es compacta amb facilitat degut a la seva 
acurada granulometria. Això es constata pel pes específic sec òptim assolit, 
17,2 i 17,7 kN/m3, quan es va compactar el backfill amb l’energia simple. Amb 
aquest valors es garanteixen una pressió de inflament de l’ordre de 200 kPa i 
també una permeabilitat inferior a 1·10-11 m/s (Mata, 2003). 

• La figura 4.9 mostra els resultats dels assaigs quan el backfill es va compactar 
amb energia simple. Aquesta figura demostra que el backfill és més 
compactable quan és hidratat amb aigua salada al mateix nivell d’energia 
aplicat. Aquest resultat coincideix amb l’obtingut per Ridley et al. (1984) 
després del seu estudi amb salmorres. El pes específic sec a l’òptim obtingut 
quan el backfill es va hidratar amb aigua salada és més gran que l’obtingut 
quan el backfill es va hidratat amb aigua destil·lada, i a més, la humitat de 
l’òptim es redueix. 

• La figura 4.9 reflecteix clarament la influència de la química de l’aigua als pors 
del backfill en el seu comportament hidro-mecànic quan es va aplicar energia 
simple de compactació. No obstant, quan es va aplicar doble energia de 
compactació al backfill (figura 4.10), la influència de la química de l’aigua als 
pors no s’ aprecia. Això vol dir que l’efecte de la química de l’aigua dels pors 
està acoblat amb l’energia aplicada. 
 
 
La influència de la concentració de sals al comportament mecànic del backfill 

és evident. No obstant, encara no existeix una resposta clara del perquè s’observa 
aquest comportament. Està íntimament relacionat amb la teoria de la capa doble, 
encara que ja es va dir al capítol 2 que aquesta teoria no era capaç de donar 
explicacions quantitatives a tots els fenòmens observats.  

 
La part activa del backfill es comporta de manera diferent quan és hidratada 

amb aigua salada o aigua destil·lada. En aquest tipus de sòls actius es produeixen 
canvis d’estructura que produeixen variacions importants en el comportament 
hidro-mecànic dels sòls. D’aquesta manera, es creu que l’estructura de la bentonita 
del backfill canvia en funció de la química dels pors (micro i macropors) afectant el 
seu comportament. 

 
 

4.4. Conclusions 
 
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 de inflament, la 
permeabilitat o compressibilitat. 

 
Es van preparar mostres que 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 



Capítol 4 – Estudi experimental de la compactabilitat del backfill 

 44

comportament del backfill. Per això es van hidratar les mostres amb aigua 
destil·lada i amb aigua 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). 

 
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 energia 

doble, la salinitat de l’aigua afegida no produeix 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. 

 
Els canvis de comportament observats als diferents assaigs s’atribueixen a un 

canvi d’estructura de la part activa (la bentonita sòdica) del backfill degut a la 
interacció de la bentonita i l’aigua continguda als pors. El comportament del 
sistema bentonita-aigua dels pors és molt sensible a la presència i concentració de 
les diferents espècies químiques. 

 
Dels resultats es podria plantejar que l’aigua afegida al backfill fos salada per 

afavorir la seva compactabilitat ja que les variacions de la pressió de inflament no 
són importants en aquest rang de concentracions (Mata, 2003) i a més, la baixa 
permeabilitat del backfill està garantida. 


