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3. REVISIÓ DE LA INFORMACIÓ GEOTÈCNICA DISPONIBLE 
 
 
Per poder realitzar càlculs és necessari determinar tant la geometria de las diferents 
capes que conformen el terreny natural com els paràmetres geotècnics dels materials 
que les formen. Amb la finalitat de conèixer les característiques de la zona d’estudi cal 
realitzar campanyes d’assajos de camp i de laboratori, a part d’instrumentar el terreny 
per mesurem el comportament del sòl durant la obra o vida útil de les estructures.  
 
Per aquest treball no s’ha realitzat cap campanya de reconeixement de camp ni d’assajos 
de laboratori. En lloc d’això, s’ha revisat la informació geològica disponible en el 
projecte constructiu de IBERINSA-INFRAES [1], informes tècnics relacionats i 
bibliografia existent. Ha estat de gran utilitat la informació obtinguda de les campanyes 
d’assajos de camp i de laboratori incloses en el projecte constructiu [1].  
 
La revisió de tota la informació disponible ha fet possible identificar les diferents capes 
que conformen el terreny natural en la zona d’estudi (espessor i  propietats materials 
importants com la compressibilitat i permeabilitat). En especial, l’anàlisi dels assajos de 
laboratori i de la informació obtinguda de precàrregues instrumentades i amb l’ajuda de 
correlacions empíriques entres paràmetres s’ha procedit a la determinació de tots 
paràmetres geotècnics dels materials que conformen les capes. Cal comentar que les 
campanyes de reconeixement realitzades en l’etapa de projecte inclouen una gran 
quantitat de sondejos i d’assajos de tipus CPTU que han estat molt utilitzats en la 
realització d’aquest treball. 
 
La zona d’estudi és el delta del Llobregat. Des d’un punt de vista geomorfològic es 
tracta d’un ventall al·luvial d’origen fluvial d’uns 100 km2 de superfície. Aquesta potent 
formació sedimentària de no més de 12000 anys va ser dipositada per l’acció del riu 
Llobregat. Està formada per materials del Paleozoic, Juràssic, Cretàcic, Cenozoic i 
Quaternari.  La estratigrafia d’aquesta zona està àmpliament estudiada degut a les 
nombroses actuacions que si han fet. A grans trets, el delta del Llobregat età format per 
tres grans paquets sedimentaries d’origen fluvial que junts superen els 150 m de gruix 
en la zona més propera a la costa. Les capes s’aprimen aigües amunt (font dels 
sediments acumulats) i es fan més gruixudes aigües avall (en direcció a la conca de 
recepció). A la figura 3-1 es pot veure la disposició de les capes i la seva forma a nivell 
global.  
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Figura 3-1:   Perfils geològics esquemàtics del delta del Llobregat 
 
 
Essencialment, el delta està format per una capa de sorres (aqüífer superior), un cos 
impermeable de llims (cap al sostre del cos sedimentari) i argiles (cap a la base) i una 
capa de sorres i graves (aqüífer inferior). Com en tots els deltes, les capes que trobem en 
l’àrea d’estudi no són capes homogènies de sorres o argiles. Els estrats estan formats per 
una gran quantitat d’intercalacions de capes de sorres, argiles, llims i graves. Aquestes 
capes sovint són de molt poca potència i, a més a més, tenen forma de llentia (no tenen 
continuïtat lateral). Aquesta gran complexitat geològica (entesa per el gran número 
possible d’intercalacions de nivells de sorra i argila) fa que la identificació de capes amb 
litologies diferents i la determinació de la potència d’aquestes estiguin lligades a una 
certa subjectivitat. Així, donada aquesta gran variació tant de les propietats dels 
materials com dels espessors de les capes amb la profunditat es simplificarà la sèrie 
estratigràfica d’aquesta zona donant un perfil geològic molt idealitzat. S’han suposat 
capes contínues lateralment (potència homogènia lateralment) i s’ha reduït el numero 
d’estrats. Cal tenir en compte que aquesta simplificació tindrà efectes sobre els 
paràmetres del sòl, obtenint uns paràmetres aproximats representatius d’una capa 
formada per un material amb petites intercalacions d’altres. Un exemple pot ser una 
capa formada per argila amb petites intercalacions de sorra permeable que fan que la 
seva permeabilitat sigui major.  
 
Per poder determinar una classificació de materials s’ha tingut en compte la història de 
les accions a les que han estat sotmesos. Concretament, els primers metres (materials 
argilosos) han sofert processos de secat, mentre que la zona afectada per la 
preconsolidació deguda al descens del nivell freàtic inferior s’ha situat a uns 19.2 m de 
profunditat. Aquesta profunditat està associada al límit superior de la cunya 
impermeable del Delta. Aquesta història té un efecte sobre les propietats dels materials, 
com s’ha pogut observar en els assajos CPTU realitzats. Per aquestes raons s’ha decidit 
establir la classificació dels materials en 5 grups que es mostren en la Taula 3-1. 
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Taula 3-1:   Materials identificats en la zona d’estudi. 
 

Material Ubicació aproximada 

argila superior 2-3 metres superiors 
sorra superior per sobre dels 19.2 m de profunditat 
argila intermèdia per sobre dels 19.2 m de profunditat 
argila inferior per sota dels 19.2 m de profunditat 
sorra inferior per sota dels 19.2 m de profunditat 

 
 
Els espessors de les capes són variables i condicionen els valors dels assentaments. S’ha 
fet servir com a eina essencial els assajos de penetració dinàmica de tipus CPTu, ja que 
proporcionen una bona informació per a distingir entre capes de sorra i argila. Per 
determinar les potències de les capes del sòl en la zona de la estructura E-10 i poder-les 
assignar a cada una d’elles un dels materials identificats en la zona de estudi s’ha fet 
servir els resultats dels assajos inclosos en el projecte constructiu [1] de IBERINSA-
INFRAES. Els assajos consultats són el CPTu-3 (de 39.60 m de profunditat), CPTu-2 
(de 37.59 m de profunditat), CPTu-S14 (de 26 m de profunditat) i DMT-S14 (de 25 m 
de profunditat ). També s’han consultat els talls geològics i els sondejos números S-3 
(de 39.70 m de profunditat) i S-8 (de 38.80 m de profunditat), realitzats per 
GEOTEYCO,SA a petició de IBERINSA-INFRAES. La informació obtinguda de la 
instrumentació de la precàrrega E-10 (informe [4] de Acsa-Hispánica) s’ha fet servir per 
ajustar els paràmetres geotècnics de tots els materials identificats en la zona d’estudi, de 
forma que de la simulació numèrica d’aquesta precàrrega s’obtingui una evolució dels 
assentaments similar a la observada. 
 
Amb tota aquesta informació s’ha procedit a la simulació numèrica de les diferents 
opcions que es desitja estudiar. 
A les figures 3-2 i 3-3 es pot apreciar la ubicació exacte dels citats assajos i sondejos. A 
les figures 3-4 i 3-5 es poden apreciar els talls geològics anteriorment esmentats. 
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Figura 3-2: Localització dels assajos CPTU-3, CPTU-2, CPTU-S14 
 i DMT-S14 i sondejos S-3 i S-8. 
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Figura 3-3: Localització dels assajos CPTU-3, CPTU-2, CPTU-S14 
 i DMT-S14 i sondejos S-3 i S-8. 
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Figura 3-4: Talls geològics corresponents als assajos CPTU-3, CPTU-2,  
CPTU-S14 i DMT-S14 i sondejos S-3 i S-8. 
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Figura 3-5: Talls geològics corresponents als assajos CPTU-3, CPTU-2,  
CPTU-S14 i DMT-S14 i sondejos S-3 i S-8. 
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Fent ús dels resultats dels assajos realitzats prop de la estructura E-10 s’han definit els 
diferents tipus de materials que formen el sòl. Com es pot veure a la Taula 3-1 s’han 
definit dos tipus de sorra diferents (sorra superior i inferior) i tres tipus d’argila (argila 
superior, intermèdia i inferior). Un cop feta aquesta classificació s’han assignat a cada 
capa del subsòl considerada un dels tipus de material considerats. Aquesta divisió 
subjectiva s’ha realitzat amb l’ajuda d’informació extreta de les campanyes geològiques 
realitzades. La Taula 3-2 mostra les diferents capes considerades per al model numèric 
en concordança amb l’assaig CPTu-2. A la figura 3-6 es pot veure com s’ha fet la 
divisió en capes del sòl fent ús de la informació del CPTu-2 i a la figura 3-7 es poden 
veure els resultats obtinguts de l’assaig CPTU-2. Cal destacar que el nombre de capes 
permeables que es tinguin en compte per a l’anàlisi influirà poc en el valor dels 
assentaments finals obtingut, però que tindrà un efecte molt important sobre la velocitat 
amb la que es desenvolupen aquests assentaments.  
 
 
Taula 3-2: Materials i potències considerades en la zona de la estructura E-10. 
 

Capa prof. [m] potència  Capa prof. [m] potència
 superior inferior [m]   superior inferior [m] 

sorra sup. 0.00 0.70 0.70  argila int. 16.50 16.60 0.10
argila sup. 0.70 1.30 0.60  sorra sup. 16.60 16.70 0.10
sorra sup. 1.30 2.60 1.30  argila int. 16.70 17.40 0.70
argila int. 2.60 3.00 0.40  sorra sup. 17.40 17.60 0.20
sorra sup. 3.00 3.50 0.50  argila int. 17.60 18.10 0.50
argila int. 3.50 4.00 0.50  sorra sup. 18.10 18.30 0.20
sorra sup. 4.00 4.90 0.90  argila int. 18.30 19.10 0.80
argila int. 4.90 5.20 0.30  sorra sup. 19.10 19.20 0.10
sorra sup. 5.20 5.50 0.30  argila inf. 19.20 20.40 1.10
argila int. 5.50 6.00 0.50  sorra inf. 20.40 20.80 0.40
sorra sup. 6.00 6.50 0.50  argila inf. 20.80 21.40 0.60
argila int. 6.50 6.70 0.20  sorra inf. 21.40 21.60 0.20
sorra sup. 6.70 7.00 0.30  argila inf. 21.60 22.30 0.70
argila int. 7.00 7.60 0.60  sorra inf. 22.30 22.70 0.40
sorra sup. 7.60 8.40 0.80  argila inf. 22.70 23.30 0.60
argila int. 8.40 8.80 0.40  sorra inf. 23.20 23.40 0.20
sorra sup. 8.80 10.90 2.10  argila inf. 23.40 24.70 1.30
argila int. 10.90 11.40 0.50  sorra inf. 24.70 25.00 0.30
sorra sup. 11.40 12.30 0.90  argila inf. 25.00 30.40 5.40
argila int. 12.30 12.80 0.50  sorra inf. 30.40 30.70 0.30
sorra sup. 12.80 15.40 2.60  argila inf. 30.70 33.20 3.30
argila int. 15.40 16.10 0.70  sorra inf. 33.20 33.60 0.40
sorra sup. 16.10 16.50 0.40  argila inf. 33.60 37.30 3.70
    sorra inf. 37.30 37.70 0.40
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Figura 3-6: Divisió en capes de sorra i argila del sòl amb l’ajuda de l’assaig de camp 
CPTu-2.  
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Figura 3-7: Assaig CPTu-2 realitzat per Igeotest. 


