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Inicialment es va decidir realitzar un assaig d’infiltració en la bentonita-sorra amb les 

cinc sondes enregistrant periòdicament la resistència a diferents alçades, i un assaig de 

penetració vertical d’una de les sondes en un material no-consolidat. Un cop realitzat 

l’assaig (de 47 dies de durada) es va veure que les superfícies de les puntes de les agulles 

havien patit corrosió donant lloc a un augment de la resistència mesurada. Llavors es va 

decidir repetir l’assaig amb un material de permeabilitat més elevada reduint dràsticament 

la durada de l’assaig i, conseqüentment, el temps d’exposició de les agulles al pas de 

corrent elèctric, que és un dels factors que regulen el grau de corrosió. Així, i després de 

provar amb diferents mescles de sòls, es va fer servir una mescla al 50% de sorra mitja i 

fins. Els assaigs de penetració vertical de la sonda també s’han realitzat en aquest material. 

 

Aquest capítol recull tot el procés experimental dut a terme per a la realització dels 

assaigs. En primer lloc es descriuen els diferents materials assajats i la calibració duta a 
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terme per relacionar directament la resistivitat mesurada amb la humitat del material per a 

una densitat determinada. I a continuació s’explica el disseny dels assaigs i tot el procés de 

realització d’aquests. 
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5.1. Material 

 

Inicialment, el material a emprar en l’assaig d’infiltració era la mescla de bentonita 

amb sorres. L’assaig consisteix en la infiltració d’aigua mitjançant un fluxe vertical 

ascendent que travessa una columna de sòl de poc més de 18 cm d’alçada. Tot i que la 

mostra es va compactar a una densitat seca baixa, la permeabilitat que presentava era molt 

baixa, aquest fet provoca que l’assaig d’infiltració de la columna de sòl duri massa temps i 

les agulles de les sondes s’oxidin. Amb les agulles oxidades les mesures de la resistència 

del sòl no són reals perquè la secció que travessa el fluxe elèctric en la punta de la sonda 

disminueix i la resistència mesurada, doncs, augmenta. Llavors es va decidir realitzar 

l’assaig amb un material més permeable, per minimitzar la durada de l’assaig i, per tant, 

l’efecte de la corrosió de les sondes. Es van escollir unes sorres netes i la fracció fina d’un 

sòl, amb una mida de partícula menor que 0.149 mm. La proporció de cada material es va 

decidir fent proves d’infiltració amb diferents mescles i mesurant el temps que trigava a 

saturar-se tota, o gairebé tota la columna de sòl. Es volia un material que trigués una hora o 

poc més a saturar-se per eliminar pràcticament els efectes, si més no els efectes 

perceptibles en les mesures, de la corrosió de les sondes. Finalment la mescla triada per 

realitzar l’assaig va ser la de 50% de sorres i 50% de material amb Φ<0.149 mm, la 

infiltració total de la columna va durar 69 minuts. L’assaig de penetració vertical de la 

sonda amb un front de saturació estàtic tan sols es va realitzar amb aquest material per la 

major facilitat amb que la sonda pot inserir-se en el sòl. 

 

A continuació es descriuen amb més detall els dos materials emprats en els diferents 

assaigs realitzats. 

 

 

5.1.1. Bentonita amb sorra 

 

Aquest és un material molt estudiat i caracteritzat en el laboratori, ja que es tracta del 

material amb el que actualment s’està experimentant en diversos projectes relacionats amb 
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el desenvolupament de sistemes d’emmagatzematge de residus radioactius a grans 

profunditats dins el massís rocós. Aquest material forma part del segellat d’aquestes cavitats. 

 

El material és una mescla de sorra silícica amb una mida de partícula dominant de 1.18 

mm bentonita sòdica Kunigel V1 en una proporció de sorra-bentonita de 80/20 [Romero, E. 

i Castellanos, E. (2004)]. Les sorres originalment presentaven una humitat del 0.06% i la 

bentonita del 7.58%. La humitat estimada de la mescla era, doncs, del 1.56%. Llavors es va 

afegir aigua fins a aconseguir una humitat del 11%. L’aigua que s’hi va afegir contenia 

Pb(NO3)2 en una concentració de plom de l’1% en pes de sorra/bentonita seca. La mescla 

final contenia una concentració de plom del 8,33% en forma de nitrat de plom. A grans trets, 

la presència de les sals de nitrat de plom en la mescla produeix una disminució de la 

capacitat de retenció d’aigua i un augment també de la permeabilitat a l’aigua i a l’aire, 

comparant-lo sempre amb el mateix material però sense nitrat de plom. Per tant, l’additiu de 

nitrat de plom farà minvar les tensions que es produeixin en hidratar-se el material dins la 

cel·la. 

 

El material es trobava en varis blocs compactats a diferents densitats, ja que s’havien 

realitzat diferents assaigs amb aquest material. Es va disgregar tot el material que s’havia 

d’emprar i se’n va mesurar la humitat, que era del 10.9%. Llavors es va realitzar la 

compactació del material, que s’explica amb detall en la següent secció d’aquest capítol. 

 

 

5.1.2. Sorres amb fins 

 

Aquest material es va escollir per la seva elevada permeabilitat. Després de realitzar 

l’assaig d’infiltració en la mescla de bentonita-sorra 20/80 es va decidir buscar un material 

molt més permeable per reduir la durada de l’assaig a un temps entre una i dues hores 

davant dels 47 dies que va durar la infiltració de la columna de bentonita-sorra. Es van 

escollir unes sorres netes de Castelldefels amb una mida de gra predominant (amb un 85%) 

d’entre 0.25 i 0.5 mm, però resultaven massa permeables i el procés d’infiltració era tan 

ràpid que no es podien realitzar gaires mesures amb totes cinc sondes. Llavors es va decidir 
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mesclar les sorres amb la fracció menor que 0.149 mm d’una mostra de sòl de l’UPC. Així, 

la permeabilitat de la mescla baixarà en funció de la proporció de fins que contingui. 

 

 
Figura 5.1.   Corba granulomètrica de les sorres de Castelldefels. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Per escollir la mescla que satisfés les necessitats de l’assaig es van dur a terme varies 

proves d’infiltració en mescles amb diferents proporcions de sorres i fins. Es va realitzar una 

primera prova d’infiltració amb una mescla de sorra i fins de 90/10 i va resultar ser massa 

ràpida pel que es desitjava. Es va realitzar una altra prova amb una proporció 60/40 i la 

infiltració encara durava menys d’una hora. S’havien de realitzar mesures durant tot l’assaig 

amb quatre sondes (una sonda no funcionava), per això es pretenia que l’assaig durés un 

temps mínim d’una hora. Finalment, amb la mescla amb proporció 50/50 la infiltració de la 

columna de sòl es va realitzar en un temps de 69 minuts.  
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Figura 5.2.   Diferents imatges del material emprat per a realitzar la mescla final. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.2. Calibració de les sondes 

 

Per relacionar la resistència mesurada amb la humitat present en sòl es preparen 

mostres de sòl amb la mateixa densitat seca i diferents humitats i se’n mesura la resistència 

amb cada una de les cinc sondes. S’espera trobar una relació que permeti associar cada valor 

de resistència mesurat amb el valor de la humitat del sòl en el punt de mesura. 

 

Bentonita-sorra 

 

En el cas de la bentonita les mostres s’han de compactar per controlar que totes tinguin 

la densitat seca escollida per a dur a terme l’assaig, que és de 1.7 T/m3. Per a la preparació 

de les mostres s’utilitza un motlle que amb l’ajuda d’un pistó permet compactar el material 

(figura 5.3). Les mostres queden en forma cilíndrica amb un diàmetre de 3.8 cm i una alçada 

de 7.6 cm. Tenint en compte el volum de la mostra, per aconseguir una densitat seca de 1.7 

T/m3, la mostra de sòl ha de tenir una massa de partícules sòlides de 146.527g. Llavors, per 

cada mostra se li afegeix la quantitat d’aigua necessària per aconseguir la humitat desitjada. 

Es preparen quatre provetes amb un grau de saturació que va des de 0.5 (corresponent a la 

humitat natural del sòl) fins a 0.9. La compactació es realitza amb una premsa de 50 Tn de 

capacitat. Aquesta premsa no té cap sistema de control del desplaçament però no ocasiona 

cap problema per compactar les mostres perquè la proveta incorpora un pistó que compacta 
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la mostra fins que la proveta queda tancada. De manera que les mostres sempre queden de la 

mateixa alçada. Un cop realitzada la calibració, es determina la humitat final de cada 

proveta. Donat que la mesura de la resistència en la proveta es realitza en poc temps, 

s’assumeix que la humitat no varia. A la taula 5.1 es recullen les dades finals de cada 

proveta. 

 

proveta B1 B2 B3 B4 

Ws (g) 145.92 146.8 146.39 146 

Vs (cm3) 55.0641 55.3962 55.2415 55.0943 

Vp (cm3) 31.1285 30.7965 30.9512 31.0984 

γd (T/m3) 1.69295 1.70316 1.69840 1.69387 

ω 0.1103 0.1295 0.1656 0.1926 

Sr 0.5172 0.6176 0.7834 0.9045 

Vω (cm3) 16.1 19.02 24.25 28.13 

 
Taula 5.1.   Taula resum de les dades finals de les mostres preparades per a calibrar les sondes. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Figura 5.3.   Calibració de les sondes amb el material. A l’esquerra de la figura es pot veure un esquema de la 
proveta emprada per a la calibració, a la dreta, calibració d’una de les sondes, la proveta la proveta està girada 
a l’inrevés per facilitar la inserció de la sonda. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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A continuació es resumeixen els resultats obtinguts en la calibració amb la mescla de 

bentonita-sorra. 

 

MOSTRA B1 B2 B3 B4 

γd (T/m3) 1,7 1,7 1,7 1,7 

humitat(%) 10,9 13,7 16,87 20,03 

Sr 0,516 0,65 0,8 0,95 

∆Vm (V) 1,08 1,16 1,2 1,26 
AGULLA 1 

Vs (V) 1,92 1,92 1,96 1,92 

∆Vm (V) 1,12 1,16 1,13 1,2 
AGULLA 2 

Vs (V) 1,92 1,96 1,96 1,94 

∆Vm (V) 1,16 1,2 1,13 1,26 
AGULLA 3 

Vs (V) 1,92 1,96 1,96 1,94 

∆Vm (V) 1,14 1,12 1,24 1,28 
AGULLA 4 

Vs (V) 1,92 1,96 1,96 1,92 

∆Vm (V) 1,04 1,1 1,14 1,18 
AGULLA 5 

Vs (V) 1,96 1,96 1,96 1,96 

 
Taula 5.2.   Resultats de les mesures realitzades per la calibració de les sondes amb la mescla de bentonita i 
sorra. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Les dades de la calibració de cada sonda s’ajusten a l’equació d’una recta, però amb 

diferents valors de dispersió. Mentre que les agulles núm. 3, 4 i 5 mostren unes rectes de 

calibració que s’ajusten bastant a les dades mesurades (amb valors de R2 entre 0.9757, 

0.9901 i 0.9706, respectivament). L’agulla núm. 1 mostra una mica més de dispersió, donant 

un valor de R2 de 0.9358 i finalment, la núm. 2 és la que mostra més variació en les 

mesures. Per tal d’ajustar més les dades es van preparar dues mostres de sòl més amb valors 

d’humitat de 0.151 i 0.172 i se’n va realitzar la mesura de la resistència. Però les dades 

continuaven sent massa disperses. Es va revisar la sonda per comprovar si tenia alguna 

deficiència en el muntatge però no se’n va trobar cap. Finalment no es va poder trobar el 

problema que feia que la sonda funcionés de manera diferent que les altres.  
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Figura 5.4.   Calibració de les sondes núm. 1 i 2 amb la mescla de bentonita i sorra. Es pot veure que les 
mesures de la sonda núm. 2 mostren una dispersió elevada. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Figura 5.5.   Calibració de les sondes núm. 3, 4 i 5 amb la mescla de bentonita i sorra. Els valors mesurats de 
totes tres sondes s’ajusten bastant a la recta de calibració corresponent. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tot i els resultats obtinguts en la calibració de les sondes, s’utilitzaran totes cinc per a 

realitzar l’assaig d’infiltració en bentonita-sorra.  

 

 

Sorra amb fins 

 

En aquest cas, no es realitza cap tipus de compactació, l’assaig es durà a terme amb el 

material no consolidat. Fent servir la proveta emprada per compactar les mostres de 

bentonita per a la calibració es calcula la densitat seca que queda amb el material no 

consolidat. S’aboca el material dins la proveta fins que quedi enrasat, com que es coneix el 

volum total de la mostra es calcula la densitat relacionant-lo amb la quantitat de material 

dipositat. La proveta té un volum de 120.443 cm3 i conté 150.15 g de sòl, llavors s’obté un 

resultat de γd=1.2466 T/m3. 

 

El procediment de calibració és el mateix que el que s’ha descrit amb la bentonita-

sorra. Es van preparar quatre mostres de sòl amb diferents humitats i se’n va mesurar la 

resistència amb cadascuna de les cinc sondes. Les mostres de sòl tenen un grau de saturació 

de 0.1, 0.3, 0.5 i 0.7. Les mostres de sòl amb un grau de saturació 0.7 tenien una 

consistència gairebé líquida i això va fer pràcticament impossible preparar mostres amb més 

contingut d’aigua, tenint en compte que es tracta de mostres de sòl no consolidat. La taula 

5.3 en mostra els resultats obtinguts. Es pot veure que aquest material dóna resistències molt 

més elevades que la bentonita-sorra, això pot ser degut a què, com ja s’ha comentat 

anteriorment, la bentonita està tractada amb nitrat de plom, donant lloc a una millor 

conducció del corrent elèctric quan la sal es mescla amb l’aigua que s’hi infiltra. 

 

També s’observa que amb la mescla de sorra amb fins el registre de la resistència en 

funció del grau de saturació té un rang molt més ampli ( entre 1 i 14 kΩ corresponents a un 

rang del grau de saturació d’entre 0.1 i 0.7), mentre que en la bentonita-sorra el rang és 

notablement menor. La sorra amb fins no està consolidat, i té una densitat seca força menor 

que la mescla amb bentonita, això fa que la porositat sigui més elevada, la sorra amb fins té 

un índex de porositat de e=1.207 mentre que la bentonita presenta un e=0.54. Segons aquest 
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fet la sorra amb fins hauria de mostrar una resistència menor que la mescla amb bentonita, ja 

que saturada conté molt més volum d’aigua en la xarxa porosa. Però la mescla de bentonita, 

en estar tractada amb nitrat de plata, condueix molt més el corrent elèctric amb graus de 

saturació baixos. Per tant, en la bentonita-sorra la conductivitat depèn de manera molt més 

important de la concentració iònica de l’aigua que no pas del seu contingut volumètric. 

 

MOSTRA S1 S2 S3 S4 

γd (T/m3) 1,246 1,246 1,246 1,246 

humitat(%) 4,39 13,168 21,946 30,72 

Sr 0,1 0,3 0,5 0,7 

∆Vm (V) 0,14 0,188 0,424 0,648 

AGULLA 1 Vs (V) 2,02 2,02 2,02 1,9 

∆Vm (V) 0,144 0,18 0,408 0,484 

AGULLA 2 Vs (V) 2,02 2,02 2,02 2,0 

∆Vm (V) 0,132 0,16 0,336 0,508 

AGULLA 3 Vs (V) 2,02 2,02 2,02 2,02 

∆Vm (V) 0,128 0,178 0,52 0,628 

AGULLA 4 Vs (V) 2,02 2,02 2,0 2,0 

∆Vm (V) 0,214 0,278 0,538 0,576 

AGULLA 5 Vs (V) 2,03 2,02 2,02 1,96 

 

Taula 5.3.   Resultats de les mesures realitzades per la calibració de les sondes amb la mescla de sorres i fins. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

En les gràfiques 5.6 i 5.7 es pot veure que les corbes de regressió que s’ajusten a les 

dades de la calibració ho fan amb una dispersió lleugerament major que en el cas de la 

bentonita-sorra (donen valors de R2 entre 0.9238 i 0.9654). I les sondes que més bé s’ajusten 

no coincideixen amb les que més bé s’ajusten en la mescla de bentonita, tret de la sonda 

núm. 2, que és de les que menys s’ajusta en tots dos casos. 
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Figura 5.6.   Calibració de les sondes núm. 1 i 2 amb la sorra amb fins. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Figura 5.7.   Calibració de les sondes núm. 3, 4 i 5 amb la sorra amb fins. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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5.3. Disseny dels assaigs 

 

 

Per dur a terme aquesta tesina s’han realitzat diferents assaigs en diferents materials. 

En la bentonita-sorra s’ha realitzat un assaig d’infiltració amb totes cinc sondes fixes, 

disposades en la vertical de la camisa que conté la mostra de sòl. Així es tenen cinc registres 

de la resistència mesurada a cinc alçades diferents. En la mescla de les sorres netes de 

Castelldefels i la fracció de Φ<0.149 mm del sòl de l’UPC s’ha realitzat el mateix assaig, 

amb les sondes fixes a diferents alçades i un front d’infiltració que recorre la mostra en 

sentit ascendent. En aquest mateix material també s’ha realitzat un altre tipus d’assaig. En 

aquest cas, el front d’infiltració està estàtic i una sonda s’introdueix verticalment i en sentit 

descendent realitzant mesures de la resistència a cada mil·límetre. A continuació s’expliquen 

detalladament aquests assaigs. 

 

 

5.3.1. Assaig d’infiltració en bentonita-sorra 

 

La idea de l’assaig és injectar aigua a través de la pedra porosa i que aquesta es vagi 

infiltrant en sentit ascendent en una columna de bentonita sorra. Per tal d’escurçar la durada 

de l’assaig, la bentonita es compacta a una densitat seca relativament baixa, 1.7 g/cm3. Els 

sensors de pressió total, L-1 i L-2, ens donaran una idea de la posició del front d’infiltració, 

ja que ens informen de la pressió d’inflament en dos plans horitzontals a diferents escales. 

També es realitza un registre de la resistència del sòl amb les cinc sondes introduïdes en la 

columna. És d’esperar que en augmentar la humitat a la zona de la punta de les agulles, 

minvarà la resistència mesurada. 

 

 

Compactació 

 

La idea és compactar el material 6 capes de 3 cm d’alçada i una densitat seca d’1.7 

g/cm3 cada una. De manera que queda una mostra de sòl cilíndrica de 18 cm d’alçada i 7.16 
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cm de diàmetre (que és el diàmetre interior de la camisa). A continuació es resumeixen les 

dades de la compactació i les dimensions i densitats finals. 

 

capa 1 2 3 4 5 6 

h (cm) 3.00 3.06 2.97 3.10 3.08 2.98 

Vt (cm3) 120.7917 123.2076 119.5838 124.8181 124.0128 119.9864 

WT (g) 227.720 227.740 227.680 227.740 227.700 227.760 

Vs (cm3) 77.4861 77.4929 77.4725 77.4929 77.4793 77.4997 

Vp (cm3) 43.3056 45.7147 42.1113 47.3252 46.5336 42.4867 

γn (T/m3) 1.8852 1.8484 1.9039 1.8246 1.8361 1.8982 

Wω (g) 24.821 24.824 24.817 24.824 24.819 24.826 

Vω (cm3) 24.821 24.824 24.817 24.824 24.819 24.826 

Sr 0.573 0.543 0.589 0.525 0.533 0.584 

γd (T/m3) 1.6797 1.6469 1.6964 1.6257 1.6360 1.6913 

 
Taula 5.8.   Taula resum de les dades finals de la compactació per capes de la bentonita-sorra. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La compactació del material s’ha de realitzar amb els sensors instal·lats i calibrats i la 

camisa fixada entre els dos discs. Es va fer servir una premsa hidràulica amb una capacitat 

de fins a 50 tones de força. 

 

En la taula 5.8 es pot veure que les alçades de les capes varien lleugerament al voltant 

de 3 cm, i , com a conseqüència, les densitats seques finals també difereixen del valor que es 

volia aconseguir. Això és degut a què la premsa no tenia sistema de control del 

desplaçament, es va haver d’improvisar un sistema de mesura del desplaçament que no era 

de gran precisió i que ocasionava cert error en la mesura. El control de pressió de la premsa 

(una aixeta manual) no dóna lloc a massa precisió i això fa que la premsa no s’aturi 

exactament a la distància desitjada. Amb tot això, les dades finals de la compactació 

s’accepten i es dóna com a bona. Els valors finals de la densitat seca han quedat per sota de 

1.7 T/m3 (entre 1.62 i 1.7). El fet de tenir densitats seques més baixes, tenint en compte que 

com més baixa sigui la densitat seca , més permeable serà la mostra de sòl i menys lent serà 
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el procés d’infiltració d’aigua, no ocasiona cap problema per al desenvolupament de 

l’assaig. 

 

 
Figura 5.9.   Premsa utilitzada per compactar el material. A la imatge de la dreta es pot veure amb més detall 
el dispositiu de mesura del desplaçament. El comparador es troba sobre un pistó d’alçada coneguda, 
coneixent l’alçada a la que ha de quedar la capa que es compacti es calcula la diferència que ha de quedar 
entre tots dos nivells i es compacta fins que el comparador marqui la lectura prevista. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Infiltració 

 

Un cop preparada la mostra es col·loquen el tap inferior i la cèl·lula de càrrega i es 

fixen amb l’anell que va roscat al disc inferior i el cargol de fixació. Seguidament 

s’instal·len les potes s’orienta la columna, ja que per preparar la mostra s’ha treballat amb la 

columna girada de l’inrevés. Un cop connectats tots els sensor a l’adquiridor s’introdueixen 

les cinc sondes als forats corresponents. Es procura no introduir-les del tot ja que l’interior 

dels taps és ple de silicona i si s’empeny la sonda fins que ja no entra més podria passar que 

aquesta entrés massa comprimint la silicona i, en deixar de fer força aquesta recuperés la 

posició fent recular l’agulla. Aquest fet provocaria que en la punta de l’agulla hi quedés un 

orifici (generat per la pròpia agulla) que alteraria l’estructura porosa del material i també les 
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mesures en la punta. El forat que hi quedaria seria molt més gran que els porus del propi sòl 

i, en omplir-se d’aigua, donaria mesures que no es corresponen a les característiques del sòl. 

 

El sistema d’injecció d’aigua és per gravetat. Donat que la camisa de ceràmica no es 

comporta de manera estanca a pressions superiors a uns 2 bar no es fa servir l’intercanviador 

de fases. Es connecta l’entrada d’aigua a un dipòsit que conté aigua destil·lada. El tub que 

connecta el dipòsit amb el tap porós té instal·lades dues aixetes, de manera que es pot tallar 

el circuit per pesar el dipòsit amb una balança i mesurar així la quantitat d’aigua que entra 

en la columna. La diferència de pressió és molt petita, el nivell de l’aigua es troba a 31.3 cm 

per sobre de la pedra porosa, això dóna un pressió de 3.06 kPa. La pressió d’entrada de 

l’aigua és molt petita, però tenint en compte les característiques del material s’ha considerat 

que l’aigua s’infiltrarà per succió del propi sòl i no per la pressió exercida. Aquest material 

amb la seva humitat natural pot generar pressions de succió de l’ordre d’algun MPa, això fa 

que la pressió d’entrada aplicada pràcticament no afecti a la infiltració. 

 

 
Figura 5.10.   Columna preparada per l’assaig d’infiltració en la mescla de bentonita-sorra (dreta), es pot veure 
que les sondes es troben desconnectades del generador i l’oscil·loscopi, en aquest assaig només es connecten 
en el moment de fer les mesures. La imatge de l’esquerra mostra amb detall les sondes instal·lades en la 
camisa. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Es realitzen mesures de la resistència i del volum d’aigua introduït cada 7 dies. Els 

sensors, en canvi, en estar automatitzat el sistema de mesura, realitzen mesures de les 

tensions cada 30 minuts. 

 

La idea és que quan l’aigua es comença a infiltrar en la bentonita aquesta inflarà i els 

sensors enregistraran un augment en les tensions. És lògic pensar que el primer sensor en 

detectar l’inflament de la mostra serà la cèl·lula de càrrega vertical, ja que el primer sensor 

lateral es troba a 4.75 cm d’alçada, i el front d’infiltració encara està per sota. És d’esperar 

que el registre de les tensions laterals es mostrarà inicialment constant, sense inflament, 

posteriorment mostrarà una tendència creixent per tornar-se a estabilitzar en valors més o 

menys constants. En aquest moment es considera que es pot aturar l’assaig. 

 

Finalment, la mostra s’extreu de la columna amb la premsa utilitzada per compactar-la 

i es talla en 8 llesques d’aproximadament 20 mm de gruix de les que se’n mesura l’humitat. 
 

 
Figura 5.11.   Vista global de la columna d’infiltració muntada amb els dispositius de mesura connectats. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Figura 5.12.   Extracció del material assajat en llesques per mesurar-ne el contingut d’humitat. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Oxidació de les agulles 

 

Un cop finalitzat l’assaig d’infiltració es van extreure les agulles i es va veure que els 

elèctrodes interiors (fets de coure) tenien una pàtina d’oxidació en la secció obliqua de la 

punta de l’agulla. Els elèctrodes exteriors, com que són d’acer inoxidable, no han patit 

corrosió. Això és degut a la llarga exposició (47 dies) en presència d’humitat a què han estat 

sotmesos.  

Figura 5.13.   Detall d’una de les sondes després de realitzar l’assaig d’infiltració en bentonita-sorra. La 
imatge de l’esquerra mostra l’agulla abans de ser polida i la de la dreta mostra l’agulla ja polida. Comparant 
les dues imatges es pot veure que l’elèctrode interior té una pàtina de corrosió que desapareix després de polir 
l’agulla. L’elèctrode exterior no mostra signes de corrosió. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Per comprovar la variació en la mesura de la resistivitat que provoca la corrosió dels 

elèctrodes es van polir les puntes de totes les sondes i es va repetir la darrera mesura 

realitzada. Es va poder comprovar que, amb les agulles polides, s’enregistrava una 

resistència força menor que amb les sondes oxidades. 

 

 

 

5.3.2. Assaig d’infiltració en sorra amb fins 

 

Per a realitzar aquest assaig també s’ha fet servir la cel·la indeformable, però no s’ha 

compactat el material. S’ha treballat amb la densitat del material abocat, sense consolidar. 

En la calibració de les sondes amb el material sorrenc ja s’ha explicat que es va realitzar un 

càlcul de la densitat seca de la sorra amb fins sense compactar fent servir la proveta de 

compactació emprada amb la bentonita-sorra. La densitat seca calculada és de γd=1.25 T/m3, 

i aquesta és la que es vol aconseguir per a dur a terme l’assaig d’infiltració. En tractar-se 

d’un material d’elevada permeabilitat, per a poder realitzar amb més facilitat les mesures de 

la caiguda de potencial en les agulles es farà servir el commutador mencionat en el capítol 

anterior. 

 

La metodologia de l’assaig és la mateixa que en l’assaig dut a terme amb la bentonita-

sorra, amb la diferència que, ara, els sensors estan desconnectats perquè el material que 

s’assaja no és expansiu i no s’enregistraran pressions d’inflament,  l’única funció que fan és 

la de tapar el forat on van instal·lats i el material no es compacta. Així doncs, amb el tap 

superior col·locat i els sensors de pressió total instal·lats i desconnectats , s’aboca el material 

dins la camisa. Per abocar el material es fa servir un embut amb un tub de goma a la punta. 

Se situa la punta al fons de la camisa, tocant al tap, i s’aboca el material suaument dins 

l’embut fins que s’omplin el tub i l’embut. Un cop plens s’aixeca lentament el tub recorrent 

tota la secció de la camisa, de manera que el material es va dipositant sense caure 

directament en caiguda lliure. Si s’aboqués directament, la sorra cauria ràpidament al fons i 

l’argila ho faria de manera més suau creant petites laminacions en el material dipositat. 

Fent-ho amb l’embut i el tub s’evita que se segregui el material. 
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Figura 5.14.   En la imatge de l’esquerra es pot veure amb detall el material mescla de sorra i fins dipositat 
dins la columna i a punt per ser tapat amb el tap porós. En la imatge de la dreta es pot veure la bàscula 
instal·lada sota el dipòsit per a poder realitzar mesures en intervals de temps molt petits. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Un cop dipositat tot el material es col·loca el tap inferior immediatament damunt i es 

fixa amb el cargol de manera que aquest quedi ben confinat. Aquest cop, la cèl·lula de 

càrrega que va instal·lada entre el tap i el cargol no s’utilitza perquè aquest material no és 

expansiu. Es col·loquen les potes,es gira la cel·la per col·locar-la en posició i s’instal·len les 

cinc agulles en els forats. Les agulles s’instal·len de la mateixa manera que amb la bentonita, 

sense fer molta pressió al inserir-les, perquè el forat és ple de silicona i si es clava amb 

molta força l’agulla, què comprimeix la silicona, acabarà retrocedint una mica, per recuperar 

la posició inicial, i deixarà un porus de grans dimensions just a la punta de l’agulla, amb la 

qual cosa alteraria les mesures. 

 

El dipòsit d’aigua destil·lada està situat sobre la columna, però en aquest cas, està 

instal·lat sobre una balança. D’aquesta manera es poden realitzar moltes mesures de 

l’entrada d’aigua en molt poc temps, ja que el material és molt permeable, i tenir-ne un bon 

registre. 

 

En aquest cas la pressió d’entrada d’aigua és pràcticament la mateixa (ara hi ha la 

bàscula, que eleva uns centímetres el dipòsit augmentant lleugerament la diferència 
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d’alçades i, conseqüentment, la pressió d’entrada a la columna. El material no té un 

potencial de succió elevat com en el cas de la bentonita-sorra que forçava l’entrada de 

l’aigua dins la xarxa porosa del material. No obstant, l’elevada permeabilitat que presenta 

garanteix un cabal d’entrada d’aigua en el sòl que permeti realitzar l’infiltració completa de 

la columna en dues o tres hores. 

 

 

Figura 5.15.   En aquesta figura es pot veure tot l’equip muntat i a punt per a realitzar l’assaig d’infiltració en 
la sorra amb fins. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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L’assaig es va finalitzar a les dues hores de l’inici. Seguint el registre de la darrera 

agulla, la que està a més alçada, es va veure que inicialment donava uns valors de diferència 

de potencial força baixos i constants, encara estava seca, llavors es va veure un augment 

ràpid del voltatge que després es mantenia constant amb un valor elevat. Aquest augment de 

la diferència de potencial mesurada correspon a la baixada de la resistència ocasionada pel 

pas del front d’infiltració per la zona de la punta de l’agulla, que se satura progressivament. 

Un cop saturada la zona, la resistència es manté força constant. Això indica que 

pràcticament tota la mostra es troba saturada. En aquest moment totes les sondes es troben 

dins la zona saturada, i es pot donar per acabat l’assaig ja que totes han enregistrat el pas del 

front d’infiltració. 

 

 

 

5.3.3. Assaig de penetració vertical amb un front de saturació estàtic. 

 

L’objectiu de l’assaig és insertar una sonda verticalment dins una mostra cilíndrica de 

sòl que es troba saturada a la base i seca a la part superior, de manera que la sonda creuarà el 

front de saturació que separa les dues zones. A cada mil·límetre es mesura la caiguda de 

potencial a la punta de l’agulla per determinar-ne la resistència del sòl obtenint així un 

registre vertical. El que es vol veure amb aquest assaig és el grau de sensibilitat de la sonda 

a l’hora de mesurar la variació de la humitat en la mostra de sòl, tenint en compte que 

l’agulla està penetrant dins el sòl i, per tant, modificant l’estructura de la xarxa porosa en la 

zona en què mesura. Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’assaig s’ha dut a terme tan sols 

amb la mescla de sorres i fins ja que, en tractar-se d’un material granular no consolidat, 

permet la inserció de la sonda amb molta més facilitat que si es realitzés amb la mescla de 

bentonita i sorra. 

 

En aquest cas, tan sols es fa servir una sonda, es va escollir la sonda A4 ja que en el 

registre de la resistivitat de l’assaig d’infiltració en sorra amb fins (figura 6.5) es pot veure 

que descriu una trajectòria correcta, un valor elevat i constant en un tram inicial, seguit d’un 

brusc descens per després estabilitzar-se, és l’arribada del front de saturació, i tendir a un 
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valor baix i constant en el tram final, causat pel gradual augment del grau de saturació dels 

porus fins a saturar-se per complet. 

 

 

Figura 5.16.   Aquesta figura mostra l’equip d’infiltració muntat, imatge esquerra, i la columna de sòl amb el 
front de saturació ascendent, imatge dreta. La franja de sòl de color més clar correspon a sòl sec, per sobre del 
front, la part central, més fosca, correspon al sòl saturat, per sota del front d’infiltració, i la franja situada a la 
part inferior, la més fosca, correspon també a sòl saturat que ha col·lapsat i queda pressionat contra les parets 
del cilindre, per això té aquesta tonalitat més fosca. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

El recipient que conté el sòl ha d’estar obert per la part superior per poder inserir la 

sonda. L’assaig es va realitzar tres cops, en els dos primers casos per substituir el cilindre 

ceràmic que conté el sòl es va fer servir un recipient del tipus que s’emprenen per a realitzar 

assaigs de permeabilitat en sòls, en el darrer cas es va fer servir un cilindre de vidre col·locat 

sobre una pedra porosa. El primer, és un recipient cilíndric de metacrilat obert tan sols per la 

part superior i amb una pedra porosa fixada al fons del recipient. A la base hi ha un orifici 

que permet l’entrada d’aigua a l’interior del recipient a través de la pedra porosa. L’entrada 

d’aigua es fa mitjançant un dipòsit amb el nivell d’aigua elevat entre 4 i 5 cm per sobre de la 

base de la columna de sòl. Lateralment també té tres orificis alineats verticalment i a 

diferents alçades necessaris per a realitzar l’assaig de permeabilitat en sòls, en aquest cas, 

però, es tapen bé per poder realitzar l’assaig dissenyat. El recipient emprat en el darrer cas és 

similar al dels dos primers però difereix en el sistema d’entrada d’aigua i en el diàmetre, que 
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en aquest cas és menor. Es tracta d’un cilindre de vidre obert pels dos extrems, es col·loca 

sobre una pedra porosa de diàmetre major i es col·loca tot junt dins un recipient que 

s’inunda d’aigua mantenint saturada la pedra porosa. D’aquesta manera l’aigua entra per 

l’efecte de la capil·laritat i es crea un fluxe a través de la pedra porosa. Un cop el front de 

saturació ha arribat a l’alçada que es vol es retira l’aigua del recipient i es deixa estabilitzar 

el front uns minuts. La diferència amb l’altre mètode d’entrada d’aigua és que el front 

s’estabilitza més ràpid i amb menys variació. Amb el primer recipient l’aigua entra amb més 

pressió i, en aturar-se el fluxe, aquesta pressió es dissipa i fa que el front continuï avançant 

alguns centímetres abans d’estabilitzar-se del tot, mentre que en el segon cas presenta una 

variació d’alguns mil·límetres a algun centímetre. 

 

 
Figura 5.17.   Equip preparat per a realitzar l’assaig de penetració vertical de la sonda. En la imatge dreta es 
pot veure més en detall la sonda i l’equip de subjecció d’aquesta. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L’agulla s’acobla a un tub de plàstic que li donarà longitud i rigidesa alhora. El tub té 

marques a cada mil·límetre per anar controlant el desplaçament de la sonda i conèixer a cada 

instant la posició de la punta de l’agulla, que és on aquesta realitza les mesures.  

 

Tant si es fa anar un recipient o l’altre, es col·loca dins l’estructura de la columna 

d’infiltració, de manera que, com que el disc de la part superior de la columna està obert per 

col·locar-hi el tap porós amb el cargol fixador, permetrà la inserció de l’agulla dins la 



Capítol 5 . Mètode experimental 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

105

 

columna de sòl. Es fa servir un suport que consta de tres braços disposats radialment, que 

queda recolzat sobre l’estructura de la columna de manera que el centre del suport queda 

sobre l’orifici del disc. En el centre del suport hi ha un altre orifici del mateix diàmetre que 

el tub que s’ha acoblat a la sonda, de manera que si s’introdueix la sonda dins l’orifici del 

suport, aquesta queda fixada, i alhora permet que la sonda es desplaci suaument,sense 

moviments bruscos. El fregament que fa la sonda en les parets de l’orifici fa que la inserció 

de la sonda sigui lenta i suau, i també que quedi fixada en la seva posició si es deixa de 

moure. Tot i que la inserció de la sonda és manual, s’ha procurat mantenir una velocitat d’1 

cm/min, que és la recomanada en l’article publicat en Cho, G., Lee, J.S., i Santamarina, J.C. 

(2004). Com ja s’ha mencionat, el procediment d’inserció de l’agulla és manual, es procura 

introduir l’agulla mil·límetre a mil·límetre procurant mantenir una velocitat d’inserció 

constant i de manera que es faci en un espai de temps de 6 segons, llavors es fa la lectura de 

les dades i s’introdueix un altre mil·límetre. En general, la velocitat d’entrada de la sonda no 

és constant, perquè a cada mil·límetre s’atura la sonda per poder fer les lectures pertinents. 

 

 

Figura 5.18.   Detall de la sonda muntada sobre el suport i a punt de començar a introduir-se dins el sòl, 
imatge esquerra; i detall de la sonda introduïda ja dins el sòl. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’assaig de penetració vertical amb front de 

saturació estàtic es va realitzar tres cops. El darrer cop que es va repetir l’assaig, en 
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finalitzar-lo es van agafar mostres de sòl a diferents alçades per determinar-ne la humitat 

final i comparar els valors amb els que s’obtindran a partir de les mesures de la sonda. 

 

 

 

 


