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Resum 

Aquest annex reprodueix l’estudi geotècnic que es va realitzar en el solar d’estudi del 

projecte. 
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1. Introducció 

S’ha dut a terme l’exploració i l’estudi geotècnic en un solar situat en el Polígon Industrial de 

Son Llaüt de Santa Maria del Camí, amb la finalitat d’investigar les característiques 

geotècniques i la naturalesa del subsòl. 

1.1. Objectius de l’estudi 

Els objectius concrets de l’estudi són: 

• Coneixement de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del subsòl 
a diferents fondàries. 

• Veure les distintes profunditats dels fonaments. 

• Determinar les càrregues admissibles. 

• Calcular els assentaments previsibles. 

• Conèixer la fondària a que es troba el nivell freàtic. 

Per tal d’assolir aquests objectius s’han realitzat una sèrie de treballs i assaigs d’acord amb 
les especificacions de la NTE-CEG (BOE 20-12-75 i BOE 27-12-75). 
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2. Treballs realitzats  

Tal i com s’ha descrit en la introducció, es procedeix a descriure els diferents treballs que 

s’han realitzat en el terreny. 

2.1. Sondejos 

S’han realitzat 4 sondejos de 7,5 a 9 metres de profunditat totalitzant 33 metres lineals 

d’investigació. 

Els sondejos es portaren a terme mitjançant els mètodes de rotació i clava a pressió extraient 

mostres representatives de cada nivell travessat. 

La sonda utilitzada ha estat una MOBILE-DRILL del tipus B-40 L amb varillatge helicoïdal de 

95 mm de diàmetre.   

2.2. Standard Penetration Test 

S’han efectuat 8 assaigs Standard de Penetració (S.P.T.) en les distintes capes que s’han 

travessat. 

L’assaig s’ha realitzat amb penetrómetre prenmostres bipartit de 2 polzades de diàmetre 

segons les següents normes: 

• Pes de la massa de clava: 63,5 kg 

• Alçada de caiguda:  76,2 cm 

• Interval de penetració:  30,5 cm 

2.3. Mostres inalterades i representatives 

En els sondejos es prenen mostres dels distints nivells travessats. La presa de mostres es 

realitza amb els utillatges de l’extracció de mostres inalterades o de l’assaig Standard de 

Penetració, o bé dels materials extrets directament a través de l’enfilall de perforació 
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helicoïdal. Seguint la nomenclatura de la Norma NTE-CEG Estudis Geotècnics les mostres 

són del tipus: 

 

Tipus de 
mostra 

NTE-CEG 

Denominació Forma d’extracció Característiques 

I Inalterada (I) Treumostres de paret 
gruixuda de 5,9 cm de 

diàmetre 

Manté inalterades les propietats 
mecàniques del terreny en el seu 

estat natural 

III Representativa 
(S) 

Treumostres bipartit de 
l’assaig SPT 

Manté inalterada la humitat del 
terreny en el seu estat natural 

IV “Ripios” (R) Mitjançant l’ascens de 
l’hèlix 

Mostra la naturalesa del terreny 

Cada grau abasta les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i tipus de 

mostres que s’han d’obtenir depèn del tipus de l’objectiu del reconeixement i de les 

exigències del terreny. 

En aquest cas s’han pres 4 mostres inalterades (I) i 8 mostres representatives, que 

corresponen totes a assajos SPT (III). 

Les mostres assajades corresponen als sondejos i profunditats següents: 

 

SONDEIG PROFUNDITAT MOSTRA TIPUS

S-1 2,0 m m-1 I 

S-2 3,0 m m-2 I 

Taula.  2.3.1. Tipus de les mostres inalterades i representatives 
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S-3 2,5 m m-3 I 

S-4 5,5 m m-4 I 

Les mostres s’han portat directament al laboratori en un termini màxim de 24 hores després 

d’haver realitzat l’estudi de camp, i així emmagatzemar-les i conservar-les fins el moment de 

la realització dels assaigs, segons la Norma UNE 103100/95. 

2.3.1. Descripció de les mostres 

Totes les mostres emmagatzemades en el laboratori són revisades amb la finalitat de 

completar l’informe de camp del sondeig i programar els assaigs de laboratori. 

A continuació es descriuen els materials examinats en les mostres inalterades. La resta de 

les mostres s’inclouen en el tall estratigràfic del sondeig. 

Mostra inalterada extreta en el sondeig S-1 a 2,0 m de profunditat: 

Golpeig de clava: 26+38+50 

Proveta: m-1 

Descripció: 

De 2,0 m a 2,4 m: marga de color gris, neta de fracció granular gruixuda i uniforme. Mostra 

cohesiva, humitat mitjana. 

Mostra inalterada extreta en el sondeig S-2 a 3,0 m de profunditat: 

Golpeig de clava: 30+41R 

Proveta: m-2 

Descripció: 

Taula  2.3.2. Mostres assajades 
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De 3,0 a 3,4 m: marga de color gris, neta de fracció granular gruixuda i uniforme. Mostra 

cohesiva, humitat mitjana. 

Mostra inalterada extreta en el sondeig S-3 a 2,5 m de profunditat: 

Golpeig de clava: 23+45R 

Proveta: m-3 

Descripció: 

De 2,5 a 2,75 m: marga grisa, neta de fracció granular gruixuda. Sense quarterar, uniforme, 

molt cohesiva, humitat mitjana, fragmentada. 

Mostra inalterada extreta en el sondeig S-4 a 5,5 m de profunditat: 

Golpeig de clava: 30+42R 

Proveta: m-4 

Descripció: 

De 5,5 a 5,69 m: marga de color gris, neta de fracció granular gruixuda i uniforme. Mostra 

cohesiva, humitat mitjana. 

2.4. Assaigs de laboratori 

Una vegada reconegudes les mostres es realitzen els talls geològics previs en el terreny i a 

partir d’ells se programen una sèrie d’assaigs en funció dels distints nivells travessats, 

objectius de l’estudi i exigències del material. 

Amb aquests assajos de laboratori es pretén, principalment, conèixer les característiques 

físiques dels materials i agrupar-los segons el seu comportament. També s’examinen 

característiques químiques dels sòls en el cas de que es tinguin indicis de que pugin ser 

agressius o sofrir canvis volumètrics. Els assajos mecànics es realitzen amb la finalitat de 

conèixer detalls més característics de resistència i determinar els paràmetres fonamentals 

que intervenen en les conclusions del present annex. Tot el conjunt de dades del laboratori 

col·labora en la definició de les condicions més idònies pels fonaments. 
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A grans trets, es distingeixen els següents grups d’assajos: 

• Estat natural (humitat i densitat) 

• Identificació (granulometria, límits de Atterberg, pes específic relatiu, ...) 

• Químics (contingut de matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH, ...) 

• Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, ...) 

• Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió d’inflament, 

inflament lliure, ...) 

2.4.1. Descripció i objecte dels assigs de laboratori 

Assaig d’humitat (UNE 103300/93) 

Es determina la humitat d’una mostra de sòl mitjançant assecat en estufa, fent correspondre 

a la massa d’aigua que perd el sòl al assecar-lo respecte de la massa de sòl sec. 

Assaig de densitat (UNE 103300/93) 

Es determina la densitat d’una mostra de sòl corresponent al quocient entre la massa 

d’aquest sòl i el seu volum. 

Límits d’Atterberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 

Es determina la plasticitat i la consistència del sòl fins a certs límits sense que es rompi i a 

partir d’ells es pot aproximar el comportament del sòl en diferents èpoques. També ens 

indica el grau de compressibilitat del sòl. És un assaig bàsic per a la classificació del sòl. En 

cas de no poder determinar els límits es diu que el sòl és “no plàstic” (NP). 

Pes específic relatiu (UNE 103302/94) 

Es determina la densitat relativa de les partícules d’un sòl menors de 5 mm i es defineix com 

el quocient entre la massa d’un determinat volum de sòl exempt de porus a una temperatura, 

i la massa del mateix volum d’aigua destil·lada exempta d’aire, a la mateixa temperatura. 

Assaig de compressió simple (UNE 103400/93) 



Pág. 12  Annex G 

 

Es determina la resistència a la compressió simple (compressió axial no confinada) en 

mostres de sòls que tinguin cohesió. S’han efectuat amb una premsa i anell adequats a la 

resistència que “a priori” s’estima per al sòl, amb un control de la velocitat de deformació. 

S’utilitzen anells dinamomètrics de 2,5 kN o 30 kN segons el tipus de sòl. S’apliquen tensions 

creixents fins a la ruptura de la mostra o bé fins a arribar deformacions del 15%. La 

deformació es mesura amb comparadors sensibles en centèsims de mil·límetres en premsa 

manual o bé es realitza l’assaig amb velocitat controlada en premsa motoritzada. Les 

provetes a assajar es tallen en forma cilíndrica amb dimensions màximes de 12,7 cm en 

premsa manual i 13 cm en premsa motoritzada. L’alçada de la proveta és com a mínim el 

doble del diàmetre. La velocitat de ruptura està compresa entre l’1%/min. i el 2%/min.  

Assaig Edomètric (UNE 103405/94)   

Té per objecte determinar les característiques de consolidació d’un sòl. Per a tal efecte se 

sotmet una proveta cilíndrica confinada lateralment a diferents pressions verticals, permetent 

el drenatge per les cares superior i inferior, i es mesuren els assentaments corresponents. 

S’estudia la fase de consolidació primària d’un sòl.  

Les provetes es tallen de 5 cm de diàmetre i 1,99 cm d’alçada o bé de 4,5 cm de diàmetre i 

1,2 cm d’alçada, segons la cèl·lula edomètrica a utilitzar. Les provetes es submergeixen en 

aigua i se’ls hi apliquen les càrregues segons els esglaons successius de 0,1 kg/cmP

2
P; 0,2 

kg/cmP

2
P; 0,5 kg/cmP

2
P; 1,0 kg/cmP

2
P; 2,0 kg/cmP

2
P; 4,0 kg/cmP

2
P i 8,0 kg/cmP

2
P, durant 24 cada esglaó. 

La descàrrega es realitza en dos esglaons de 0,2 kg/cmP

2
P i 0,1 kg/cmP

2
P. Depenent de la petició 

prèvia es realitza el control de l’esglaó, segons la seqüència: 10 seg., 15 seg., 30 seg., 45 

seg., 1 min., 2 min., 3 min., 5 min., 7 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., 45 min., 1 h., 2 

h., 3 h., 5 h., 7 h. y 24 h.  

Assaig Lambe (UNE 103600/96) 

Aquest assaig té per objecte la identificació ràpida dels sòls que poden presentar problemes 

de canvi de volum com a conseqüència de variacions en el seu contingut d’humitat. 

Existeixen tres possibilitats d’assaig segons les condicions d’humitat (Límit plàstic, humit o 

sec). L’assaig realitzat es fa en estat humit (100% humitat relativa en càmera humida durant 

48 h.). La compactació del sòl es realitza en 3 capes amb 4 nombres de cops per capes. 



Càlcul i disseny de l’estructura d’una nau industrial  Pág. 13 

 

S’utilitza un anell portamostres de 70,15 mm de diàmetre i 16 mm entre dues pedres 

poroses. Es situa el pistó en la part superior i se li aplica el pont superior i l’anell 

dinamomètric de 100 kgf. Es prenen lectures del quadrant a mesura que el sòl s’infla. Es 

pren el valor de la pressió assolida a les dues hores d’haver afegit aigua com l’índex 

d’inflament. 

2.4.2.  Assaigs realitzats en l’estudi 

El tipus, norma i nombre d’assaigs realitzats es descriuen en el quadre adjunt: 

Grup d’assaigs Assaig Norma Mètode Nombre 
d’assaigs 

Estat natural Humitat 

Densitat 

UNE 103300/93

UNE 103301/94

SE 02 

SE 07 

4 

4 

Identificació Passa tamís UNE 0,08 

Límits d’Atterberg 

Pes específic relatiu 

........................ 

UNE103103/94-
UNE130104/94 

UNE 103302/94

SE 03-4 

SE 05 i SE 06 

SE 08 

1 

1 

1 

Químics Sulfats solubles 

pH del sòl 

UNE 103201/96

......................... 

SE 23 

.......... 

1 

1 

Mecànics de 
resistència 

Compressió simple UNE 103400/93 SE 16 3 

Mecànics de 
deformabilitat 

Edometria 

Lambe 

UNE 103405/94

UNE 103600/96

SE 17 

SE 24 

1 

1 

 

      

Els resultats dels assajos són tractats amb un sistema informàtic que posseeix un avançat 

software propi. 

Taula 2.4.2.1. Assaigs realitzats en l’estudi
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 Per a la classificació dels sòls s’han utilitzat els sistemes USCS (Casagrande modificat), 

donat per l’American Highway Research Board i l’índex de grup. 
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3. Geologia i geotècnia  

3.1. Geologia general 

Els terrenys estudiats es troben situats a Santa Maria del Camí, a la província de Mallorca. 

Geològicament, l’illa de Mallorca presenta una morfologia variada en la que es distingeixen 

tres grans unitats geomorfològiques i estructurals: la Serra de Tramuntana, el Pla Central i 

les Serres de Llevant. 

La Serra de Tramuntana constitueix una escarpada regió muntanyosa, alineada de NE a SW 

i limitada per voreres quasi rectilínies, que presenta les màximes elevacions de les Illes 

Balears. Aquests relleus estan constituïts per masses de calcàries i dolomies messozoiques, 

formacions continentals peleògenes i dipòsits del Miocè inferior. 

Les Serres de Llevant estan constituïdes per un conjunt de pujols amb pendents suaus 

formes arrodonides, amb altituds més modestes que en la Serra Nord i descendeixen 

progressivament cap al Est i cap al SW fins a enllaçar-se amb les esplanades de la Marina 

de Llevant. Es troben constituïts per dolomies i margues del Triàsic mitjà i superior, per 

dolomies juràsiques, margocalcàries del Lias superior, Dogger i Malm i també del Cretàcic. 

El Pla Central es disposa a sobre dels relleus de la Serra Nord i les Serres de Llevant, i en ell 

es poden diferenciar diversos geomorfològics: el Pla de Palma, el Pla d’Inca i Sa Pobla, el 

Pla de Campos i Manacor, i els suaus relleus centrals. Els plans corresponen a depressions 

amb subsidència activa, on el farciment sedimentari, del Neògen superior i Quaternari, 

presenta diverses seqüències progradants combinades amb fases de subsidència polsants, 

mentre que els suaus relleus centrals es troben constituïts per unitats deformades de 

materials messozoics (margocalcàries i margues del Juràsic i Cretàcic), per calcàries i 

margues amb conglomerats del Ologocè-Aquitanens i per calcàriesarenetes i margues del 

Miocè.        

3.2. Geologia de la zona 

El solar estudiat és pla. Tots els sondejos s’han realitzat a cota 0,0 m, prenent com a cota 

relativa 0,0 m la rasant del solar. 
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Una vegada realitzats i interpretats els sondejos, la columna estratigràfica observada es 

composa per un nivell superior de farciments d’aportació antròpica i una base formada per 

margues d’edat del Pliocè. 

S’han definit les següents capes: 

Capa R: correspon a terres superposades compostes per arenes i llims amb fragments de 

rajoles i altres enderrocaments de construcció. El gruix és de 1,3 a 1,9 m. Es troba en tots els 

sondejos des de superfície. 

Capa A: margues grisenques amb esporàdiques intercalacions d’arenes de grandària fina. 

Es troben sota la capa R i la seva base no s’arriba a tocar. EL gruix mínim comprovat és 

d’uns 7,5 m en el S-1. Correspon a un estrat massiu d’edat del Pliocè. 

3.3. Característiques geotècniques 

Amb els assaigs de laboratori i de camp s’han obtingut els paràmetres que s’exposen a 

continuació. 

Capa R 

Provetes examinades: ripis de perforació. 

Composició: farciment antròpic. 

Geometria: 

• Sostre: superfície 

• Espessor: 1 a 2 m 

Resistència: poc compacte i heterogeni. 

Capa A 

Provetes assajades: m-1 a m-4. 

Composició:  
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• Margues d’edat del Pliocè (Terciari superior) 

• Tipus de sòl: CL i A-6 

• Plasticitat: mitjana 

• Humitat: alta (entre 22% i 23%) 

• Grau de saturació: > 95% 

• Densitat aparent: 2,07 a 2,1 T/mP

3
P 

• Densitat seca: 1,69 a 1,71 T/mP

3
P 

• Densitat relativa de les partícules: 2,76 T/mP

3
P 

• Índex de buits: 0,63 a 0,64 (en fondària decreix) 

• Porositat total: 39% (en fondària decreix) 

• Contingut en sulfats solubles: en m-2 s’obté un resultat “inapreciable” 

Geometria: 

• Sostre: entre 1 m i 2 m 

• Espessor: > 8 m 

Resistència: 

• Rígid a molt rígid 

• Valor de N (SPT): entre 45 i 59 en el sostre, i “rebuig” en prpfunditat 

• Ruptura en compressió simple: es realitzen en la zona del sostre de la capa i 

s’obtenen valors de Qu entre 7 i 8 kg/cmP

2
P, amb deformacions importants (arriben a 

ser superiors al 10%). Es calcula un valor de E entre 50 i 100 kg/cmP

2
P, i es va 

incrementant a mesura que es profunditza fins a valors que poden arribar a ser 

superiors a 300 kg/cmP

2
P en les zones més sanes. Es calcula una cohesió superior a 

0,5 kg/cmP

2
P i angle de fregament intern entre 20º i 25º. 
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Deformabilitat: 

• En la part superior és mitjana, encara que en profunditat tendeix a ser baixa. 

• Edòmetre m-3: (s’estudia l’esglaó de consolidació d’1 a 2 kg/cmP

2
P) 

Cc per a tensions de fins a 8 kg/cmP

2
P: 0,07 (preconsolidat) 

Preconsolidació: > 1,5 kg/cmP

2
P
 

Eo > 110 kg/cmP

2
P
 

Pressió d’inflament: 0,4 kg/cmP

2
P (Sr = 96%) 

Entumiment: bastant elevat 

• Lambe m-1: 

Índex d’inflament: 0,6 kg/cmP

2
P
 

CPV = 1,25% (sòl no crític) 

3.4. Nivell freàtic 

A la data de realització de l’estudi de camp no s’ha trobat nivell d’aigua a cap dels sondejos. 

L’aigua d’infiltració tendeix a acumular-se per sobre del sostre de la capa A (substrat 

semiimpermeable), saturant la base de la capa R. Per tant, es pot esperar que en èpoques 

de pluja aquesta aigua circuli bastant superficial amb gradient hidràulic cap a la part més 

deprimida. També hi haurà zones embassades si l’aigua no té aquest gradient. 
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Conclusions 

Profunditats de fonamentació. Càrregues admissibles 

La pressió admissible en un fonament ve limitada per dos factors que com que no guarden 

relació entre ells s’han de considerar per separat. 

• Seguretat en front l’esfondrament per ruptura o punxonament del terreny, que depèn 

de la resistència del terreny a la ruptura per esforç tallant. 

• Seguretat en front l’assentament del terreny, que pot perjudicar l’estructura de l’edifici 

i que depèn de la compressibilitat del terreny, de la profunditat de la zona interessada 

per la càrrega funció de l’àrea carregada i de la tolerància de l’estructura als 

assentaments diferencials. 

Per a sòls cohesius, amb φ = 0, γ ≠ 0 i base de sabata rugosa, s’accepta l’expressió: 

Qd = k·Qu       [Ec. 1] 

on k val 3,7 per a sabata quadrada i 2,85 per a sabata correguda. 

Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de ruptura (Qd) un coeficient 

de seguretat Gs = 3. 

En la capa R no s’hi ha de recolzar cap element de fonametació. 

Cimentació directa en la capa A. 

És un nivell cohesiu on s’obtenen valors de N > 40 i Qu = 7 kg/cmP

2
P. Aplicant l’expressió 

anterior s’obté: 

  Sabata quadrada: > 4,0 kg/cmP

2
P
 

  Sabata correguda: > 3,0 kg/cmP

2
P
 

Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç tallant, sense tenir en compte la 

magnitud de l’assentament. 

Assentaments previsibles 
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Per al càlcul dels assentaments s’utilitza l’expressió: 

s = ∆P·H·mBvB       [Ec. 2] 

Es pren un model de comportament isotròpic amb una capa de grossor infinit en el que el 

valor de E és creixent amb la profunditat. La grandària màxima de la sabata se suposa de 2 

m. Es calcula que, aplicant tensions puntuals de treball de 4,0 kg/cmP

2
P, a una profunditat igual 

a l’ample de la sabata, es produirà una sobrecàrrega de 1,2 kg/cmP

2
P i es tindrà un valor de mBvB 

= 5·10P

-3
P cmP

2
P/kg. En aquestes condicions es calcula un assentament total màxim de 2,4 cm. 

Nivell freàtic 

A la data de realització de l’estudi de camp no s’ha trobat nivell d’aigua a cap dels sondejos. 

L’aigua d’infiltració tendeix a acumular-se per sobre del sostre de la capa A (substrat 

semiimpermeable), saturant la base de la capa R. Per tant, es pot esperar que en èpoques 

de pluja aquesta aigua circuli bastant superficial amb gradient hidràulic cap a la part més 

deprimida. També hi haurà sones embassades si l’aigua no té aquest gradient. 

Ripabilitat 

Els materials travessats en els sondejos són excavables amb les màquines ordinàries de 

moviment de terres. 

Recomanació final 

A partir dels sondejos realitzats i a la interpretació donada entre ells suposant unes relacions 

geològiques normals s’han diferenciat dues capes denominades R i A. Les característiques 

geotècniques de les capes es defineixen en el capítol anterior. La capa R és farcit antròpic 

heterogeni, de males característiques. La capa A correspon al sòcol d’edat del Pliocè format 

per margues molt rígides, encara que en la part superior estan una mica alterades. 

Es projecta la construcció d’una nau industrial sense soterrani. Atenent a les característiques 

geològiques, geomètriques i geotècniques dels materials travessats en els sondejos, es pot 

realitzar fonamentació directa empotrada en la capa A aplicant les següents càrregues de 

treball: 

• Sabata quadrada: 4,0 kg/cmP

2
P 
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• Sabata correguda: 3,0 kg/cmP

2
P 

Les margues de la capa A tenen canvis volumètrics amb les variacions d’humitat. Això 

afectarà en les accions següents: 

• Excavacions: tendirà a perdre humitat i disminuir el volum, donant lloc a un 

craquelament del front i en poc temps a la caiguda progressiva. En aquest sentit serà 

convenient tenir-les obertes el mínim temps possible. 

• Fonaments: la càrrega neta de treball haurà de ser igual o superior a la tensió 

d’inflament. En aquest cas s’ha obtingut un valor de l’ordre del 0,5 kg/cmP

2
P, però per 

altres estudis realitzats en la zona es coneix que pot arribar a superar 1 kg/cmP

2
P. 

• Paviments (rígids o flexibles): és convenient que es col·loqui una capa de material 

granular sota els paviments que quedin directament recolzats en la capa A. 

També s’haurà de tenir en compte que en èpoques de pluja l’aigua tendirà a embassar-se o 

bé a circular amb un suau gradient hidràulic saturant la base de la capa R i acumulant-se 

sobre la capa A. 

La capa R està constituïda per material heterogeni i de males característiques. Podria ser 

convenient sanejar-lo per a la col·locació dels paviments. 

Per al càlcul de les empentes de les terres es podran prendre els següents paràmetres 

mitjans: 

Capa A: 

• Densitat mitja: 2,08 T/mP

3
P 

• Cohesió: 0,35 a 0,4 kg/cmP

2
P 

• Angle de fregament intern: 20º a 24º 
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