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CAPÍTOL 5 
Estudi experimental del comportament 

Hidro-Mecànic del backfill  
 

5.1 Introducció 
 
En aquest capítol estudiarem el comportament del canvi de volum del backfill i 

investigarem si l’alteració del sistema bentonita – fluid intersticial deguda a l’aigua 
destil·lada o a l’aigua salada canvia la deformabilitat del backfill. 

 
L’estudi del canvi de volum en un sòl és important dins de l’enginyeria civil ja 

que involucra processos com ara la consolidació (assentaments) i expansions 
(aixecaments) que poden afectar el comportament normal de les estructures 
recolzades al terreny. També afecta a la seva resistència doncs canvia la 
distribució de les tensions de tall al sòl. 

 
El canvi de volum d’un sòl es pot produir, per exemple, per canvis en les 

tensions aplicades, per variacions en les condicions mediambientals com la humitat 
relativa o la temperatura, o per variacions en les condicions químiques de l’entorn. 
En general, és el canvi de sistema tensional el factor més important i que produeix 
les variacions més significatives de canvi de volum a un sòl. 

 
Dins de l’estudi que la Mecànica de Sòls fa del canvi de volum dels sòls, la 

representació més habitual és la variació de la tensió efectiva (o la tensió efectiva 
vertical) amb l’índex de buits. A la figura 5.1 es veu la relació típica e - σ’ d’un sòl i 
la seva representació a escala logarítmica. S’aprecia que a escala logarítmica, la 
càrrega i la descàrrega són lineals amb el logaritme de la tensió efectiva. 
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Figura 5.1: Variació de l’índex de buits amb la tensió efectiva en escala lineal i en escala logarítmica per 
un sòl. 
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Dins la caracterització del backfill pel Projecte, el coneixement del canvi de 
volum és important, com també esbrinar la influència que sobre la deformabilitat del 
backfill pot tenir la salinitat de l’aigua d’hidratació. 

 
Els factors que controlen el canvi de volum dels sòls són molt variats i 

depenen, principalment, de la seva composició i l’agrupació de les partícules, 
encara que les condicions de contorn són també importants. Aquests factors són 
(Mitchell, 1993): 

 
• Interaccions físiques entre les partícules com ara el trencament de partícules 

(crushing), lliscament (sliding), unió (bonding) i gir (rolling). 
• Interaccions físico-químiques que es deuen a les forces d’atracció i repulsió a 

nivell molecular que es van explicar al capítol 2 quan es va introduir el sistema 
argila-fluid i la teoria de la capa doble. Com ja es va explicar, la química del 
fluid intersticial és també fonamental en el desenvolupament d’aquestes forces 
d’atracció/repulsió. 

• Condicions de contorn ambientals i químiques com la concentració de sals o 
pH de l’aigua, temperatura o humitat relativa. 

• Composició mineralògica i origen del sòl com ara sòls eòlics, residuals, que 
poden definir l’estructura i empaquetament de les partícules. 

• Evolució tensional que ha sofert el sòl durant la seva formació i la seva 
història. 
 
 
Òbviament, en aquest sentit, són la història tensional i la influència de la 

salinitat de l’aigua d’hidratació els dos factors estudiats en aquesta tesina. Una de 
les maneres més senzilles d’estudiar i d’analitzar el comportament deformacional 
d’un sòl compressible és l’assaig edomètric o de càrrega vertical unidimensional 
amb condicions de deformabilitat lateral nul·la. Existeixen dos equips per portar a 
terme assaigs edomètrics al laboratori. 

 
El primer és l’equip edomètric tradicional desenvolupat per Casagrande en el 

qual es poden assajar mostres compressibles de petites dimensions habitualment 
(fins a 50 mm). A la figura 5.2 es veu el disseny típic d’un equip edomètric 
tradicional. Aquest equip és dels més emprats als laboratoris de geotècnia i 
consisteix en la mesura de les deformacions verticals de la mostra quan es 
carregada esglaonadament. No obstant, aquest equip té certes limitacions, n’és un 
exemple el fet que, no permet controlar el drenatge de la mostra, ni es poden 
mesurar les pressions intersticials ni la fricció lateral que es desenvolupa el contorn 
de la mostra; tampoc es possible aplicar càrregues creixents de manera continua ja 
que es carrega la mostra amb graons que poden ocasionar impactes a la mostra 
que a sòls molt compressibles pot alterar els resultats (Jiménez Salas i Justo 
Alpañés, 1975). 

 
El segon és la cèl·lula Rowe la qual es va desenvolupar precisament per evitar 

les limitacions que tenia l’equip edomètric tradicional. La principal diferència amb 
l’edòmetre tradicional és que es poden aplicar càrregues a la part superior amb 
pressió d’aigua i una interfase de goma. A més es poden imposar diferents 
condicions de contorn hidràuliques a la mostra com permetre doble drenatge o 
mesurar la pressió intersticial a la base de la mostra amb la qual cosa només hi ha 
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drenatge superior. A la figura 5.3 es mostra un croquis d’aquest equip el qual 
necessita un sistema de pressió per ser operatiu. Aquest fet provoca un ús menys 
habitual als laboratoris de geotècnia. Finalment, el disseny de la cèl·lula Rowe 
permet fer assaigs edomètrics a mostres amb grandària de gra molt gran com ara 
el backfill que té grans de granit fins als 20 mm. 

 

 
 
Figura 5.2: Equip edomètric tradicional a on es veuen els seus components: la mostra, l’anell rígid fix, 
aplicador de la càrrega, comparador i la cèl·lula que envolta l’equip que es troba plena d’aigua per  a 
garantir la saturació de la mostra (Jimenez Salas i Justo Alpañés, 1975). 

 
 
Per aquests motius, es va triar la cèl·lula Rowe per estudiar la compressibilitat 

del backfill i així estudiar el seu canvi de volum. A continuació detallarem els 
resultats obtinguts al laboratori dels assaigs existents abans de portar a terme 
aquesta tesina. 
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Figura 5.3: Equip edomètric Rowe a on es veuen els seus components; el comparador que es troba 
agafat per dos punts i no per un, el sistema d’aplicació/transmissió de càrrega a la mostra, el sistema 
de drenatge superior i inferior i, finalment, el transductor de pressions d’aigua a la base de l’equip per 
mesurar la pressió intersticial durant la dissipació de pressions (Jiménez Salas i Justo Alpañés, 1975). 

 
 

5.2 Assaigs edomètrics amb mostres compactades estàticament a laboratori  
 
Mata (2003) va realitzar sis assaigs edomètrics amb cèl·lules Rowe a mostres 

compactades estàticament al laboratori. Amb aquests assaigs es van estudiar dos 
efectes: el pes específic sec de compactació i la salinitat de l’aigua d’hidratació del 
backfill. Per això es van compactar tres mostres a un pes específic sec de 13.7 
kN/m3 i les altres tres es van compactar a 16.6 kN/m3. Per a estudiar l’efecte de la 
salinitat es van fer servir tres permeants diferents, aigua destil·lada, aigua amb 6 
g/L (50/50 NaCl i CaCl2) i aigua amb 16 g/L (50/50 NaCl i CaCl2). 

 
Es van saturar les sis mostres partint d’una humitat inicial aproximada del 

12%. Durant la saturació es va aplicar una càrrega vertical de manera que la 
deformació vertical de la mostra fos nul·la. D’aquesta manera es mesurava la 
pressió d’inflament en aquestes condicions. A la taula 5.1 es mostren les 
característiques de les mostres abans de la preparació i després de la saturació. A 
on ac

dγ  és el pes específic sec del backfill després de la compactació, 0ω  és la 
humitat inicial del backfill, eac és l’índex de buits després de la compactació, eas és 
l’índex de buits després de la saturació de la mostra (intentant que la deformació 
vertical de la mostra fos nul·la), e∆  és la variació de l’índex de buits durant la 
saturació i Ps és la pressió d’inflament que es va mesurar en aquestes condicions. 

 
El diàmetre de la cèl·lula que es va fer servir al laboratori és de 152 mm i 

l’alçada de la mostra de 50 mm. Si combinem aquestes dimensions amb la baixa 
permeabilitat del backfill, el procés de saturació de les mostres va ser superior en 
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tots els casos als 50 dies, arribant als 87 en el cas de la mostra nº 1 (pes específic 
sec de 16.6 kN/m3 i saturada amb aigua destil·lada). 

 
MOSTRA ac

dγ  
(kN/m3) 

0ω  
(%) 

ace  ase  acas eee −=∆
 

Salinitat 
(g/L) 

sP  
(kPa) 

1 16,7 10,6 0,577 0,571 -0,006 0 196 
2 16,9 12,1 0,551 0,543 -0,007 6 202 
3 17,1 12,6 0,534 0,531 -0,003 16 183 
4 13,8 10,6 0,916 0,905 -0,011 0 23 
5 14,7 9,45 0,805 0,805 0,000 6 NM 
6 13,5 12,0 0,938 0,822 -0,116 16 NM 
 

Taula 5.1: Condicions inicials abans de realitzar els sis assaigs edomètrics a les mostres 
compactades estàticament (Mata, 2003). NM – no mesurat. 

 
 
Si ens fixem en la humitat inicial de les mostres de backfill es pot comprovar la 

heterogeneïtat del backfill ja que aquesta varia de 9.45% fins a 12.6% fet que va 
produir una variació en el pes específic sec obtingut després de la compactació. 
Una conseqüència addicional és que la pressió d’inflament és gairebé constant al 
voltant dels 190 kPa a les mostres compactades a 16.6 kN/m3. D’aquesta manera 
la pressió d’inflament no depèn de la salinitat en aquest rang de concentracions (0 - 
16 g/L).  

 
En canvi, per les mostres compactades a la baixa densitat, s’observa 

clarament que la salinitat disminueix la pressió d’inflament de manera que no 
s’observa inflament. Per tant, per  aquest pes específic sec de 13.7 kN/m3 sí que la 
salinitat afecta al comportament hidro-mecànic del backfill ja que s’inhibeix la seva 
capacitat d’inflar. 

 
Una vegada les mostres es van saturar, es van començar els assaigs de 

consolidació partint de les condicions inicials d’índex de buits i tensió efectiva ( = 
Ps) que es mostren a la taula 5.1. A les figures 5.4 i 5.5 es veuen les corbes e - 'σ  
de les 6 mostres de backfill. 

 
Es pot veure que les corbes són paral·leles entre elles, això significa que per a 

tots dos empaquetaments, la compressibilitat del backfill és independent de la 
variació de la salinitat del fluid intersticial que controlarà les interaccions al sistema 
argila-fluid. Això és vàlid, en principi, per les condicions considerades en aquest 
treball (rang de salinitat, quantitat de bentonita MX-80 al backfill i pes específic sec 
de compactació). 

 
A les figures 5.6 i 5.7 es mostra la compressibilitat del sòl calculada com 

l’equació (5). Es veu clarament que la variació de la compressibilitat és igual per les 
mostres compactades al mateix pes específic sec. 

 
( )

( ) ( )
2 1
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A on e2-e1 és la variació d’índex de buits quan es carrega verticalment el 
backfill de l’estat '

1σ  a '
2σ . 

 

2 4 6 8 2 4
0.1 1.0

σ'v  (MPa)

0.32

0.36

0.40

0.44

0.48

0.52

0.56

0.60
V

oi
d 

ra
tio

 (e
)

γd = 16.6 kN/m3

0 g/L salt

6 g/L salt

16 g/L salt

 
 
Figura 5.4: Variació de l’índex de buits en vers la tensió vertical efectiva aplicada a la mostra per 
les mostres compactades a un pes específic sec de 16.6 kN/m3 quan es varia la concentració de 
sals a l’aigua d’hidratació (Mata, 2003). 
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Figura 5.5: Variació de l’índex de buits en vers la tensió vertical efectiva aplicada a la mostra per 
les mostres compactades a un pes específic sec de 13.7 kN/m3 quan es varia la concentració de 
sals a l’aigua d’hidratació (Mata, 2003). 
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Figura 5.6: Variació de la compressibilitat del backfill en vers l’índex de buits per les mostres 
compactades a un pes específic sec de 16.6 kN/m3 quan es varia la concentració de sals a l’aigua 
d’hidratació (Mata, 2003). 
 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Void ratio (e)

2

3

5

2

3

5

0.01

0.10

1.00

m
v  

(M
Pa

 -1
)

γd = 13.7 kN/m3

0 g/L salt

6 g/L salt

16 g/L salt

 
 
Figura 5.7: Variació de la compressibilitat del backfill en vers l’índex de buits per les mostres 
compactades a un pes específic sec de 13.7 kN/m3 quan es varia la concentració de sals a l’aigua 
d’hidratació (Mata, 2003). 
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A continuació, es va estimar el coeficient de consolidació per a cada una de 
les sis mostres mitjançant el mètode logarítmic de Casagrande o, també conegut 
com el mètode del t50. Amb el coeficient de consolidació i amb la compressibilitat 
calculada mitjançant l’equació (5) es pot calcular l’evolució de la permeabilitat en 
funció de l’índex de buits. Aixó és el que es mostra a les figures 5.8 i 5.9 per tots 
dos empaquetaments amb l’equació (6). 

 
wvvmCk γ=       (6) 

 
Es pot comprovar que la permeabilitat del backfill sí que varia quan es varia la 

concentració de sals a l’aigua d’hidratació. A més es confirma que, encara amb una 
mesura indirecte, la permeabilitat s’incrementa amb una concentració creixent de 
sals a l’aigua d’hidratació. 
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Figura 5.8: Variació de la permeabilitat del backfill en vers l’índex de buits per les mostres 
compactades a un pes específic sec de 16.6 kN/m3 quan es varia la concentració de sals a l’aigua 
d’hidratació (Mata, 2003). 
 

 
 
Després d’obtenir aquests resultats es va decidir que seria interessant 

estudiar l’efecte del tipus de compactació al comportament hidro-mecànic del 
backfill. Per portar-ho a terme, es va pensar en repetir dos dels sis assaigs però 
compactant les mostres de backfill de manera dinàmica i no estàtica com es va fer 
inicialment. Per tant, es van preparar dues mostres més, compactades 
dinàmicament, aprofitant les corbes de compactació obtingudes al capítol 4. 
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Figura 5.9: Variació de la permeabilitat del backfill en vers l’índex de buits per les mostres 
compactades a un pes específic sec de 13.7 kN/m3 quan es varia la concentració de sals a l’aigua 
d’hidratació (Mata, 2003). 

 
 

5.3 Assaigs edomètrics amb mostres compactades dinàmicament a 
laboratori 
 
Com ja s’ha dit abans es van compactar dues mostres de backfill de manera 

dinàmica aplicant l’energia del Proctor normal. A la figura 4.9 es veu que, per a una 
humitat de l’ordre del 12%, aplicant l’energia del Proctor normal s’assoleix el pes 
específic sec al voltant de 16.5 – 17 kN/m3 que és el pes específic de disseny del 
Projecte. Les mostres es van compactar al motlle del Proctor modificat que té un 
diàmetre de 152 mm. La humitat del backfill es va mesurar a l’estufa i va ser del 
12.1% i el pes específic que es va fer servir era de 16.6 kN/m3. A continuació es 
detallen els càlculs que es van fer servir per a determinar la quantitat de material 
que era necessari per preparar les mostres de 50 mm d’alçada. 
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La massa total de backfill que es va col·locar al motlle va ser llavors de 

1729,02 grams. Una vegada compactada la mostra amb aquesta energia, es va 
mesurar l’alçada de la mostra a un conjunt de punts per fer la mitja aritmètica. 
L’alçada de la mostra que es va saturar amb aigua destil·lada va ser de 51.2 mm i 
l’alçada de la mostra que es va saturar amb aigua salada va ser de 50.6 mm. 
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D’aquesta manera, el pes específic sec inicial de la mostra que es saturaria amb 
aigua destil·lada va ser de 16.3 kN/m3 i el de la mostra que es saturaria amb aigua 
salada va ser de 16.5 kN/m3. Aquests valors són lleugerament inferiors al valor 
objectiu però que no afecten notablement als resultats esperats. 

 
Després de la compactació al motlle del Proctor modificat, es van passar les 

mostres als anells edomètrics de la cèl·lula Rowe mitjançant un pistó hidràulic que 
aplicava la càrrega distribuïda amb una placa metàl·lica de similar diàmetre per 
empènyer les mostres de manera uniforme i sense provocar alteracions de la 
mateixa. Finalment, amb les mostres compactades dins dels anells edomètrics es 
van preparar els components dels edòmetres, es van tancar i es va iniciar la 
saturació amb aigua destil·lada i amb aigua salada mantenint, com es va fer amb 
les mostres compactades dinàmicament, la deformació vertical nul·la incrementant 
la càrrega aplicada sobre la mostra en funció de la seva capacitat d’inflament. 

 
A la figura 5.10 es mostra un dels edòmetres una vegada ja muntat i operatiu. 

Es va aplicar una pressió d’aigua per la base de la mostra cap amunt deixant el 
drenatge superior obert. D’aquesta manera l’aigua desplaçava l’aire dels pors 
saturant la mostra.  

 

 
Figura 5.10: Detall d’un dels edòmetres tipus Rowe una vegada l’assaig de consolidació ja està en 
marxa. Es veuen els principals components necessaris per fer l’assaig, aquests són: el comparador 
per mesurar els moviments verticals, la cèl·lula Rowe, el rellotge per mesurar el temps transcorregut 
a cada graó de càrrega i la interfase aire-aigua per imposar la pressió d’aigua a tots dos drenatges 
en el cas que fos necessari durant la saturació. 



Capítol 5 – Estudi experimental del comportament hidro-mecànic del backfll 

 55

Després d’arribar a la saturació del material es va mesurar la pressió 
d’inflament de totes dues mostres que va ser lleugerament inferior a la mesurada 
en les mostres compactades estàticament. La pressió d’inflament de la mostra 
saturada amb aigua destil·lada va ser de 128 kPa i la de la mostra saturada amb 
aigua salada va ser de 147 kPa. La pressió d’inflament surt més alta per a la 
mostra saturada amb aigua salada, aquest resultat no és sorprenent degut a que el 
pes específic sec de la mostra saturada amb aigua salada era lleugerament 
superior al de la mostra saturada amb aigua destil·lada.  

 
Sí que sorprèn, a priori, la reducció de la pressió d’inflament mesurada en 

totes dues mostres compactades dinàmicament, que en el cas de la mostra 
saturada amb aigua destil·lada arriba al 35% de reducció comparat amb el valor 
mesurat amb la mostra equivalent compactada estàticament (mostra número 1, 
taula 5.1). S’ha de tenir en compte que les mostres compactades dinàmicament 
tenen un pes específic sec després de saturació més petit que les mostres 
compactades estàticament pel que queda justificada la reducció de la pressió 
d’inflament mesurada. 

 
 

5.3.1 Resultats dels assaigs edomètrics a les mostres compactades dinàmicament  
 
El procés de saturació de la mostra saturada amb aigua destil·lada va durar 

més de 1900 hores, és a dir, gairebé 80 dies i el de la mostra saturada amb aigua 
salada va durar una mica menys, de l’ordre de 70 dies. Com ja s’ha explicat abans, 
el procés de saturació del backfill és molt lent i això repercuteix amb la quantitat 
d’informació experimental que es pot obtenir. A la figura 5.11 es veu l’evolució de la 
pressió d’inflament que va desenvolupar la mostra en funció de la càrrega vertical 
aplicada (pressió d’aire sobre la interfase - ua) i la pressió d’aigua aplicada a la 
base de la mostra per saturar-la (uw) i el canvi de deformació volumètrica (o 
vertical) de la mostra durant el procés de saturació ja que no hi ha deformació 
radial. A la figura 5.12 es mostra la mateixa figura però per la mostra saturada amb 
aigua salada. 

 
Una vegada es va acabar la saturació, es va iniciar l’assaig de consolidació 

aplicant increments de càrregues successives a la mostra. Cada graó de càrrega 
aplicat a la mostra va durar més de 200 hores. També es va fer aplicar un procés 
de descàrrega/recàrrega per estudiar el comportament del backfill en descàrrega. A 
la figura 5.13 es veu la relació tensió – deformació obtinguda en termes de l’índex 
de buits i tensió efectiva per totes dues mostres. S’aprecia que la mostra saturada 
amb aigua destil·lada és molt més deformable que la mostra saturada amb aigua 
salada, sobretot a partir del segon increment de càrrega. També es veu que la 
mostra saturada amb aigua salada no es va poder carregar fins l’últim graó perquè 
es va fissurar la membrana que exerceix la pressió sobre la mostra. Llavors es va 
haver de desmuntar l’edòmetre i va ser impossible recuperar la mostra. 

 
La diferència observada a la deformabilitat de les mostres compactades 

dinàmicament és força sorprenent ja que, dels resultats obtinguts amb mostres 
compactades estàticament amb pistó hidràulic, es va comprovar que la 
deformabilitat de les mostres era independent de la salinitat. No és senzill trobar 
una explicació a les diferències observades. Una vegada acabat el segon graó de 
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càrrega de la mostra saturada amb aigua destil·lada i representada l’evolució de 
l’índex de buits es va observar aquesta diferència. Es va decidir continuar amb 
l’assaig ja que la mostra portava més de 100 dies a l’edòmetre, per tant ja s’havia 
començat el procés de saturació i s’havia iniciat també l’assaig de consolidació. 
Tornar a començar l’assaig era gairebé impossible pel planejament de la tesina. 

 
Es va calcular el coeficient  de compressibilitat amb l’equació (5) i es va 

representar amb la variació de l’índex de buits per totes dues mostres (figura 5.14). 
La tendència és correcta, ja que la compressibilitat baixa fortament alhora que la 
mostra es va consolidant verticalment això vol dir que la mostra es va rigiditzant. 
No obstant, a diferència del que es va calcular a les mostres compactades 
estàticament, ara la variació de la compressibilitat no és coincident i amb igual 
pendent. Això confirma que totes dues mostres es comporten mecànicament de 
manera molt diferent. 
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Figura 5.11: Evolució temporal del canvi de volum (o variació de l’alçada) de la mostra saturada 
amb aigua destil·lada i també de la pressió d’inflament del backfill mentre avançava el procés de 
saturació. 
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Una vegada s’ha calculat la compressibilitat es va calcular la variació del 
coeficient de consolidació estimant, el t50, amb el mètode logarítmic de Casagrande 
i la variació de l’alçada de la mostra. La tendència va ser la correcta ja que el 
coeficient de consolidació de la mostra saturada amb aigua salada va ser més gran 
que el de la mostra saturada amb aigua destil·lada.  
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Figura 5.12: Evolució temporal del canvi de volum (o variació de l’alçada) de la mostra saturada 
amb aigua salada i també de la pressió d’inflament del backfill mentre avançava el procés de 
saturació. 

 
 
Amb el coeficient de consolidació i la compressibilitat del backfill es pot 

calcular la permeabilitat per a totes dues mostres amb l’equació (6), veure la seva 
variació i també estudiar l’efecte de la salinitat de l’aigua d’hidratació. A la figura 
5.15 es pot observar la variació de la permeabilitat per totes dues mostres. Degut a 
les diferències mesurades a la compressibilitat del backfill i del coeficient de 
consolidació calculat a totes dues mostres, les permeabilitats varen ser similars, 
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encara que la mostra saturada amb aigua salada té una permeabilitat lleugerament 
superior al rang d’índex de buits a on es poden comparar. Aquesta tendència de la 
permeabilitat gairebé ha quedat amagada per la compressibilitat més gran de la 
mostra saturada amb aigua destil·lada que la de la mostra saturada amb aigua 
salada. 
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Figura 5.13: Resultats dels dos assaigs edomètrics realitzats a mostres compactades 
dinàmicament a laboratori. S’observa que el comportament mecànic és molt diferent entre 
ambdues mostres. 
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Figura 5.14: Variació de la compressibilitat en vers l’índex de buits a totes dues mostres de backfill 
compactades dinàmicament. Es comprova que la tendència és correcta, però no són coincidents 
com passava a les mostres compactades estàticament. 
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Figura 5.15: Variació de la permeabilitat en vers l’índex de buits per a totes dues mostres de 
backfill. Es veu que la permeabilitat de la mostra saturada amb aigua salada és superior a la 
mostra saturada amb aigua destil·lada. 

 
 
De tota aquesta informació experimental no s’ha pogut, finalment, estudiar el 

que es volia, l’efecte del canvi de sistema de compactació de la mostra com a nova 
variable. Aquests resultats, no són concloents degut a les notables diferències que 
s’han observat al comportament de les dues mostres de backfill i que podrien ser 
degudes a un problema ocorregut durant la inserció de la mostra dins de l’anell 
edomètric després de la seva compactació al motlle del Proctor modificat. 
Finalment, per acabar la part dels assaigs edomètrics, a la figura 5.16 s’observa la 
mostra saturada amb aigua salada una vegada retirada de l’anell edomètric 
després d’acabar l’assaig. 

 
 

5.4 Assaig de permeabilitat després de l’assaig de consolidació 
 
Una vegada es va acabar l’edòmetre amb la mostra saturada amb aigua 

destil·lada, es va decidir fer una mesura directe de la permeabilitat. Per això, la 
cèl·lula Rowe es va transformar en un permeàmetre improvisat al qual s’havia de 
prescriure el moviment vertical de la mostra. A la figura 5.17 es mostra un detall del 
muntatge que es va fer servir. La cèl·lula es va connectar per tots dos drenatges, 
l’inferior i el superior, a dos sistemes de pressió d’aigua independent. 

 
Procedint d’aquesta manera es va realitzar el que s’anomena a mecànica de 

sòls un assaig de permeabilitat de càrrega hidràulica constant ja que es va aplicar 
una pressió d’aigua 

1w
u a la base de la mostra (= 60 kPa) i una pressió d’aigua a la 

part superior de la mostra 
2w

u  (= 10 kPa). 
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Figura 5.16: Detall de la mostra saturada amb aigua salada una vegada acabat l’assaig de 
consolidació. La part superior a la foto és la part inferior o base de la mostra tal i com es va 
preparar. 

 
 
El sistema de pressió permet mesurar amb elevada precisió el volum d’aigua 

injectada a la mostra. Analitzant la corba volum – temps podrem estimar la 
permeabilitat amb una mesura directe. A la figura 5.18 es mostren els dos sistemes 
de pressió d’alta precisió emprats al laboratori. Es pot veure que tots dos sistemes 
de pressió estaven aïllats de possibles canvis de temperatura, a més, l’assaig de 
flux es va realitzar a una habitació que existeix al laboratori amb la temperatura 
controlada a (22ºC +/- 1ºC). 

 
Una vegada el sistema estava muntat, es va fer una calibració de les pèrdues 

del sistema per tenir-ne en compte els errors deguts a fuites del sistema i per a 
observar la influència de la temperatura. Per això es va aïllar el sistema d’injecció 
de pressió d’aigua i es van mesurar les fuites amb el temps. A la figura 5.19 
s’observa aquesta variació, que es lineal amb el temps. Les oscil·lacions es deuen 
a petites variacions de temperatura amb el període d’oscil·lació corresponent. Es 
pot obtenir una línia de tendència que ens donarà una variació del volum amb el 
temps. 

 
La relació entre el volum i la permeabilitat s’obté a partir de la llei de Darcy (7) 

que relaciona el flux d’aigua amb la permeabilitat i el gradient hidràulic que és la 
variació d’energia o potencial de l’aigua que indueix el seu moviment. 
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·

q k h
Qq QA k
A hVQ

T

= − ∇ 
=  → = −  ∇∆ =  ∆  

     (7) 

 
A on q és el flux d’aigua (m/s), h∇  és el gradient hidràulic d’alçada 

piezomètrica w

w

uh z
γ

= + , Q és el cabal (m3/s), A és l’àrea transversal de la secció 

de flux (m2), V∆  és la variació de volum mesurat (m3) i T∆  és el temps 
transcorregut (s). 

 
 

                  
 
Figura 5.17: Cèl·lula Rowe connectada per tots dos drenatges amb dos sistemes de pressió d’aigua 
i a la qual es prescriu el moviment vertical de la mostra mitjançant el bastidor d’un pistó hidràulic. 
Es controlava la força aplicada mitjançant una cèl·lula de càrrega. 
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Figura 5.18: Detall de tots dos sistemes de pressió d’aigua emprats per imposar pressió d’aigua a cada 
un dels contorns de la mostra de backfill saturada amb aigua destil·lada. Coneixent el volum d’aigua 
injectat a la mostra es pot determinar la permeabilitat amb molt bona precisió. 
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Figura 5.19: Variació del volum d’aigua al sistema de pressió emprat per injectar aigua a la mostra 
de backfill una vegada es trobava aïllat del sistema i pressuritzat a 60 kPa. 

 
 
Per tant, s’assumeix que les fuites són constants al llarg de l’assaig de flux i 

contaminen lleugerament els resultats de l’assaig per la qual cosa s’ha de filtrar la 
seva influència als resultats de l’assaig de flux. Com s’ha dit abans, es va imposar 
una pressió d’aigua de 60 kPa al drenatge inferior i 10 kPa al drenatge superior. 
Inicialment es va aplicar una càrrega vertical a la mostra que va introduir una tensió 
vertical de 93 kPa. Es va realitzar l’assaig en aquestes condicions, passades 48 
hores, es va incrementar la tensió vertical fins als 186 kPa sense variar la pressió 



Capítol 5 – Estudi experimental del comportament hidro-mecànic del backfll 

 63

d’aigua a tots dos contorns. La primera part de l’assaig de flux no s’ha estudiat 
perquè en 48 hores no s’havia arribat a una situació estacionària de flux. Es va 
estudiar la segona part de l’assaig, una vegada s’havia incrementat la càrrega 
vertical. 

 
A la figura 5.20 es veu l’evolució del volum injectat a la mostra. S’aprecia que 

el volum d’aigua s’incrementa inicialment a les primeres 48 hores fins que es 
produeix l’increment de la càrrega vertical de 93 a 186 kPa. En aquest moment, el 
volum injectat baixa degut a la consolidació que es produeix a la mostra. Això vol 
dir que es superposen dos efectes, l’assaig de flux que s’estava produint i la 
consolidació quan s’ha incrementat la càrrega vertical. 

 
La variació de volum amb el temps (o cabal) estacionari s’obté per a la part 

final de la corba mostrada a la figura 5.20. S’assumeix que s’assoleix una situació 
estacionària a partir de les 220 hores d’haver començat l’assaig de permeabilitat. 
D’aquesta manera el cabal estacionari s’obté com la pendent de la corba d’evolució 
del volum injectant amb el temps, menys la pendent de la corba de les pèrdues que 
es va mostrar a la figura 5.19. 
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Figura 5.20: Evolució del volum injectat a la mostra durant la determinació de la permeabilitat del 
backfill a la mostra saturada amb aigua destil·lada una vegada acabat l’assaig de consolidació. 

 
 

30.01815 0.0080 0.01007 /dV Q cm h
dT
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Una vegada ja coneixem el cabal i coneguda també la superfície de flux ( = 

181,46 cm2) que és la secció transversal de la cèl·lula Rowe, només ens falta 
determinar el gradient hidràulic que es calcula amb l’equació (8). 
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Per a la seva determinació serà necessari estimar l’alçada de la mostra per la 

situació de l’assaig de flux de càrrega hidràulica constant. Per a realitzar-ho farem 
servir la variació de l’índex de buits amb la tensió efectiva d’aquesta mostra (figura 
5.13). A la figura 5.21 es mostra la trajectòria que ha experimentat aquesta mostra 
durant l’assaig de consolidació i l’entrada en càrrega a l’assaig de flux. S’ha produït 
una descàrrega gairebé total que s’ha pintat en vermell seguint una paral·lela a la 
trajectòria de descàrrega/recàrrega obtinguda durant l’assaig edomètric. Per tant, 
s’ha assumit la linealitat del procés de descàrrega.  

 
Una vegada iniciat l’assaig de flux amb càrrega constant, la tensió vertical 

aplicada a la mostra era de 186 kPa i la distribució de pressió intersticial d’aigua a 
la situació estacionària varia de 60 kPa a la base de la mostra fins a 10 kPa a la 
part superior de la mostra. Es pot calcular una tensió efectiva mitja mitjançant 
l’expressió (9). 

 
' '186 60 126 50126 151

186 10 176 2w mitjau kPaσ σ σ
− = 

= − = → = + = − = 
 (9) 
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Figura 5.21: Variació de l’índex de buits amb la tensió efectiva de la mostra saturada amb aigua 
destil·lada. En vermell es pinta la descàrrega amb una corba paral·lela a la descàrrega assumint la 
linealitat del procés de descàrrega. En blau es veu la recàrrega que experimenta la mostra quan es 
carrega al permeàmetre fins a una tensió efectiva de 151 kPa. 
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Per aquesta tensió efectiva mitja l’índex de buits és de 0,38 que és el que 
necessitem per a estimar l’alçada final de la mostra amb els càlculs que es mostren 
al conjunt d’equacions (10). 
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Ara es pot calcular finalment el gradient hidràulic ja que hem estimat l’alçada 

de la mostra en les condicions de l’assaig de flux, expressió (11).  
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         (11) 

 
Finalment, aplicant l’equació (3) es pot determinar la permeabilitat en 

aquestes condicions. El valor de la permeabilitat per a l’assaig de flux i per a un 
índex de buits de la mostra de 0.38 és de 1.31·10-12 m/s. Si mirem la figura 5.15, la 
permeabilitat per a aquest índex de buits i per a la mostra saturada amb aigua 
destil·lada és aproximadament de 9·10-13 m/s. La relació d’ambdues permeabilitats 
és de 1.45, que és una variació petita dins de la gran variació que pateix la 
permeabilitat. Per tant, la concordança és molt bona. En general, si es comparen 
valors de permeabilitat obtinguts amb mesures directes amb mesures indirectes 
com ara l’estimació a partir d’assaigs edomètrics, la mesura directa sol ser més 
gran que la mesura indirecte (Mitchell, 1993). 

 
 

5.5 Conclusions 
 
En aquest capítol s’ha definit en què consisteix el canvi de volum d’un sòl i els 

factors que ho influencien. Dos d’aquests factors són, òbviament, el canvi de 
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 en aquest treball es van extreure tres conclusions 

principals: 
 

1. 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. 
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2. La pressió d’inflament no variava significativament per a densitats altes 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 per a densitats baixes. 

3. 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. Això és coherent amb la teoria de la 
capa doble que es va detallar al capítol 2 d’aquesta tesina. 
 
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 
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 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. Això provoca que el coeficient de 
consolidació i la permeabilitat estimades no s’assemblin a les obtingudes en 
condicions similars per Mata (2003) i, per tant, no es poden corroborar totes les 
conclusions plantejades.  

 
No obstant, acabats els assaigs de consolidació, es va fer un assaig de 

permeabilitat de càrrega hidràulica constant i es va realitzar una mesura directe de 
la permeabilitat. Aquesta mesura va donar molt semblant a l’estimada amb l’assaig 
edomètric el que confirma la bondat de l’assaig edomètric per estimar la 
permeabilitat, encara que sembla confirmar-se que dóna valors més baixos que els 
obtinguts amb mesures directes.  

 


