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Capítol 2

Propietats elèctriques dels sòls

En aquest capítol s’expliquen les principals propietats elèctriques dels sòls,
resistivitat,conductivitat, susceptibilitat elèctrica, i els factors de què en depenen. En primer
lloc, es fa un petit resum de les propietats elèctriques de les roques de forma general per
després aplicar-ho als sòls posant èmfasi en les característiques físiques d’aquest que en fan
variar les propietats significativament. Finalment, s’exposa un model empíric que, en
funció de diferents paràmetres com la porositat, el grau de saturació o la cimentació dels
grans, permet determinar-ne un propietat electromagnètica com és la resistivitat.
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2.1. Propietats elèctriques dels minerals

De totes les propietats físiques dels minerals (densitat, velocitat de propagació d’ones
elàstiques, radioactivitat) la conductivitat elèctrica (σ) i la seva inversa, la resistivitat (ρ),
són les que presenten un rang de variació més ampli. La resistivitat d’un mineral pot anar
des de 1,6x10-8 Ωcm com la plata nativa, fins als 1014 Ωcm d’una sal potàssica o els 1016
Ωcm que presenta el sofre pur. En les roques, la conductivitat pot variar molt en funció del
contingut d’aigua i la salinitat d’aquesta, però el rang de variació no és tan gran com en els
minerals. Les roques tendeixen a ser poc conductores. A continuació s’expliquen aquestes
propietats dels minerals i les roques i les causes de la gran variació que ofereixen.

2.1.1. Conductivitat
La conductivitat es defineix com la capacitat que té un material de conduir un corrent
elèctric a través de la seva xarxa mol.lecular, és a dir, és la permeabilitat que un material
presenta davant un fluxe electrònic o iònic.
Els minerals, i la matèria en general, estan formats d’àtoms que s’enllacen fortament
entre sí creant una xarxa cristal·lina. En aquesta xarxa, en funció dels tipus d’enllaços
atòmics que conté, poden quedar lliures una part dels electrons que la conformen. Aquests
electrons, en absència de camp elèctric, es mouen lliurement i en direccions aleatòries dins
la xarxa. En aplicar un camp elèctric a la xarxa, els electrons s’acceleren i s’orienten en la
direcció del camp creant un fluxe. La intensitat d’aquest fluxe de corrent elèctric dependrà
de la quantitat d’electrons lliures que deixi l’estructura cristal·lina i de la velocitat que
tinguin dins la xarxa, les imperfeccions en la xarxa cristal·lina els fan alentir.
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El corrent elèctric també pot ser per conducció iònica en solucions salines o
electròlits. En aquest cas els ions són els que es desplacen influïts per un camp elèctric
extern a través d’un fluid o d’una estructura cristal·lina.
En funció dels materials que la composen, trobem diferents tipus de conductivitat en
la matèria, la conductivitat metàl·lica, la semiconductivitat electrònica, la conductivitat
electrolítica.
El primer tipus de conducció esmentada, la conducció metàl·lica, és una propietat que
comparteixen els materials amb una gran quantitat d’electrons lliures i amb una gran
mobilitat, com els minerals metàl·lics i el grafit.
En un mineral metàl·lic, els electrons més superficials es poden moure lliurement i
amb facilitat per tot el volum que ocupa aquest. Aquests electrons, en absència d’un camp
elèctric extern, viatgen en direccions aleatòries, això fa que la seva velocitat neta sigui
nul·la, i no poden “escapar” del mineral perquè no tenen suficient energia. Per cada electró
(càrrega -1) que es mou lliurement ha quedat un àtom amb càrrega +1 en l’interior del
material, pel que la càrrega elèctrica neta és zero. En aplicar una diferència de potencial als
extrems del material conductor es crea un camp elèctric que imposa una direcció i un sentit
de moviment. En aquest cas els electrons s’acceleren en la direcció del camp aplicat
generant un fluxe elèctric net. La velocitat dels electrons depèn de les característiques
electromagnètiques dels elements de què està format el mineral, i de l’estructura cristal·lina
d’aquest, en un mineral d’estructura cristal·lina anisòtropa els electrons viatjaran a diferents
velocitats en funció de la direcció en què travessin el material.
La intensitat del fluxe elèctric dependrà de la quantitat d’electrons lliures en el
material i de la facilitat per moure’s que tinguin. Les imperfeccions a nivell molecular d’un
cable de coure fan alentir el moviment dels electrons de manera que es perdi energia de
moviment transformant-se aquesta en energia calorífica.
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Aquest tipus de conducció és la més efectiva en el sentit de què els electrons viatgen a
una velocitat força elevada mantenint així un fluxe d’intensitat elevada.
En la semiconducció electrònica el fluxe de corrent elèctric té menys intensitat. Això
és degut a que hi ha un nombre menor d’electrons lliures en l’estructura cristal·lina i
aquests es mouen més lentament a través seu. Per saltar d’un àtom al següent, un electró
necessita una energia més elevada que en el cas dels materials amb conducció metàl·lica.
Aquesta energia pot ser calorífica, de manera que en els materials semiconductors la
conductivitat és funció de la temperatura, com més elevada sigui, més elevada serà la
conductivitat del material.
El tercer tipus de conducció esmentat és la conducció electrolítica, en aquest cas, el
transport d’electrons és degut al moviment dels ions, elements carregats positiva o
negativament. Aquest tipus de conducció es dóna en solucions salines, degut a què les sals,
en dissoldre’s en aigua es dissocien formant ions de càrrega positiva i negativa. En una
solució iònica, de manera anàloga als electrons en un material conductor, els ions es mouen
lliurement en direccions aleatòries. Si introduïm dos elèctrodes i hi apliquem una diferència
de potencial, els ions positius, o cations, es desplaçaran cap a l’ànode, l’elèctrode negatiu, i
els anions, ions de càrrega negativa, cap al càtode, l’elèctrode de càrrega positiva. En
l’interfase es produeixen reaccions d’oxidació i de reducció que permetran la transferència
d’electrons en el càtode, o la captació d’electrons en l’ànode, generant així un fluxe net
d’electrons, i donant lloc a la corrosió dels elèctrodes. Aquest corrent depèn de la quantitat
de ions que hi ha en el fluid electrolític, que alhora depèn de la concentració i del grau de
dissociació de les sals que conté el fluid. La velocitat dels ions en la solució salina és de
rang força menor que la dels electrons en un material conductor. Aquesta velocitat depèn
de la mobilitat dels ions, és a dir, de la facilitat que tinguin per desplaçar-se dins el fluid.
En general, en una solució salina la conducció electrolítica depèn de la concentració
iònica, del grau de dissociació de la sal i de la mobilitat dels ions. El fluxe que pot generar
és significativament menor que en el cas de la conducció electrònica.
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Taula 2.1. Relació d’alguns dels minerals més comuns amb la seva resistivitat (degut a les impureses
presents en els minerals, la resistivitat pot variar una mica, per això es donen els valors del rang mesurat i de
la mitjana). Es pot veure com el reng de variació entre espècies minerals és molt gran. [Telford, Geldant,
Sheriff & Keys (1976)]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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També podem trobar conducció electrolítica en minerals sòlids, en aquest cas els ions
es mouen a través de la xarxa cristal·lina. La mobilitat dels ions depèn de la seva mida i de
la mida dels forats en l’estructura cristal·lina per on han de desplaçar-se. L’augment de la
temperatura afavoreix aquesta mobilitat ajudant-los a desplaçar-se amb energia de vibració.
La intensitat del corrent elèctric en un electròlit dependrà de la quantitat de ions que conté
en l’estructura, de la pròpia estructura cristal·lina i de la temperatura.
Els materials dielèctrics són aquells amb un nombre d’electrons lliures molt petit o
nul. A través d’aquests materials els electrons no poden desplaçar-se, de manera que no
permeten un fluxe de corrent elèctric a través seu, aquests material són els aïllants.
La unitat de mesura de la conductivitat és el siemens per metre (S/m) i a partir
d’aquesta mesura podem separar els materials en tres grups segons el valor de la
conductivitat que presenten. En primer lloc hi ha els materials conductors, que tenen una
conductivitat superior als 105 S/m, a l’altre extrem trobem els materials aïllants, o noconductors, amb una conductivitat inferior als 10-8 S/m, els materials amb valors de
conductivitat entre 105 i 10-8 S/m són els semiconductors, que són materials amb un menor
nombre d’electrons que contribueixen a la conducció. Es pot veure que hi ha una variació
molt gran entre diferents materials pel que fa al valor de la conductivitat que presenten.

2.1.2. Resistivitat
La resistivitat (ρ) és la propietat inversa de la conductivitat (σ), és a dir, mentre que la
conductivitat és la capacitat per unitat de longitud que té un material de deixar passar un
fluxe d’electrons, la resistivitat és la resistència (en ohms) per unitat de longitud que
ofereix un material al pas dels electrons ( la unitat de mesura, doncs, n’és l’ohm per cm
[Ωcm], encara que també s’utilitza l’ohm per metre [Ωm = 0.01 Ωcm]. En la secció anterior
s’ha vist que la unitat de mesura de la conductivitat és el siemens per metre (S/m), com que
la resistivitat és inversa a la conductivitat tenim que

Capítol 2 . Propietats elèctriques dels sòls

10

________________________________________________________________________________________

1

σ

= ρ unitats
→

1
= Ω⋅m
(S m )

per tant, un ohm (Ω) és igual a la inversa d’un siemens (1/S).
De manera anàloga a la conductivitat, la resistivitat és una propietat intrínseca dels
minerals que depèn de la seva composició i estructura cristal·lina. En els minerals
anisòtrops el valor de la resistivitat variarà en funció de la direcció amb què el fluxe
travessa el mineral. El rang de variació que pot tenir la resistivitat dins les espècies
minerals és igual de gran que el que presenta la conductivitat (ja que una és la propietat
inversa de l’altra), això es pot veure en la taula 2.1.
En un fluid salí o electròlit la resistivitat dependrà, igual que en la conductivitat, de la
concentració i viscositat del fluid i del grau de dissociació de la sal. L’aigua destil·lada pura

Figura 2.1 Resistivitat d’una solució salina de clorur sòdic (NaCl) en funció de la salinitat i de la temperatura.
[Robert S. Carmichael (1982)].
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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té una resistència molt elevada degut a que no conté ions, és no conductora. Les figures 2.1
i 2.2 mostren la variació de la resistivitat d’una solució salina en funció de la seva
composició, concentració i temperatura (que incideix directament en la mobilitat dels ions
ja que la viscositat disminueix). Es pot veure que la resistivitat disminueix en augmentar la
salinitat del fluid i també en augmentar-ne la temperatura.

Figura 2.2 Resistivitat d’una solució salina en funció de la seva composició i de la seva salinitat. [Robert S
Carmichael (1982)].
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1.2 Constant dielèctrica
En l’estructura cristal·lina d’un material, els centres de les càrregues positives, nuclis
atòmics, i els de les càrregues negatives, electrons o núvol d’electrons, poden no coincidir
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en les seves posicions, de manera que queda una zona amb acumulació de càrregues
positives i una de càrregues negatives. En aquest cas el material està polaritzat. Aquesta
polarització pot ser electrònica, atòmica o molecular. Aquesta propietat es quantifica
mitjançant la constant dielèctrica, que informa de la susceptibilitat que té un material a
polaritzar-se. La constant dielèctrica del buit és d’una unitat, mentre que la de l’aigua és de
80 unitats.
Aquesta polarització també pot ser induïda. Quan un corrent elèctric circula entre una
solució electrolítica i un material conductor, en l’interfase tenen lloc reaccions redox.
Aquestes reaccions generen una transferència de càrrega electrònica, electrons, entre els
dos medis, i aquesta transferència és la que permet el fluxe de corrent elèctric entre el
conductor i la solució salina. Quan un corrent elèctric hi circula d’una manera prolongada
en el temps la concentració de ions en l’interfase augmenta, i això accelera les reaccions de
transferència de càrrega. Donat que el fluxe de corrent elèctric en el conductor és constant

Taula 2.2. Relació de valors de la constant dielèctrica de diferents minerals . [Telford, Geldant, Sheriff &
Keys (1976)]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capítol 2 . Propietats elèctriques dels sòls

13

________________________________________________________________________________________

es crea una acumulació de càrrega en l’interfase. Aquesta acumulació de càrrega dóna lloc
a la polarització induïda del material. En la taula 2.2 es mostren els valors de la constant
dielèctrica d’alguns minerals.
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2.2. Resistivitat en sòls i roques

En el medi natural, les roques i els sòls no són bons conductors del corrent elèctric.
Això és degut a què la majoria dels minerals que les componen no són bons conductors. Si
bé és cert que existeixen minerals conductors com els sulfurs o el grafit, aquest no són
presents en les roques més abundants, o hi són en poca proporció. Aquesta afirmació és
vàlida tan sols per materials secs, ja que si una roca o un sòl està saturat d’aigua, la
conductivitat n’augmenta ja que l’aigua conté un gran nombre de ions procedents de les
sals dissoltes que, de forma natural, hi són presents en més o menys proporció.
Quan circula, doncs, un corrent elèctric a través d’una roca, el fluxe es transmet
principalment a través de l’aigua intersticial que conté, ja que l’aigua amb sals dissoltes és
una solució electrolítica que permet un fluxe de corrent elèctric a través seu més important
que el que permeten els minerals, que sovint en són aïllants.
La conductivitat, per tant dependrà de la concentració de les sals en l’aigua i de la
distribució de l’aigua dins la roca. Si una roca és porosa i està saturada amb un fluid salí
ocupant tot el volum de porus, la conductivitat elèctrica dependrà de si els porus estan
connectats entre ells, permetent el fluxe, i de com sigui aquesta connexió. És a dir, que si
tenim una distribució de porus en què tots estan interconnectats sense que hi hagi cap porus
aïllat, la conductivitat serà elevada. Si, en cas contrari, la majoria dels porus són cavitats
aïllades, el corrent elèctric queda obstruït donant lloc a una molt baixa conductivitat. Si es
fa una analogia amb un flux d’aigua que circula per la xarxa porosa, es pot veure que també
depèn de la connectivitat dels porus. Si els porus tenen moltes connexions entre ells que
permetin a l’aigua circular-hi sense variar gaire la direcció en què es mou, aquesta roca
tindrà una transmissibilitat hidràulica elevada. En el cas que hi hagi un percentatge elevat
de porus aïllats o, més concretament, de porus tipus cul-de-sac (com un carrer sense
sortida) i poques connexions entre els porus, l’aigua podrà circular a través de la roca, però
serà en menys quantitat, i haurà de recórrer una distància molt més gran per aconseguir-ho,
donant lloc a una transmissibilitat hidràulica menor. Així doncs, la transmissibilitat
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hidràulica d’una roca o d’un sòl depèn del camí que ha de recórrer l’aigua per travessar el
material, concretament dependrà de la longitud del camí i la secció de tub per on circula.
Amb la conductivitat elèctrica passarà el mateix, el fluxe de corrent elèctric que travessa
una roca depèn del camí que ha de recórrer ja que es desplaça a través de l’aigua
continguda en la xarxa porosa.

Taula 2.3. Resistivitat d’algunes de les roques més comuns, en moltes d’elles està mesurada amb la roca
seca i amb la roca saturada. [Telford, Geldant, Sheriff & Keys (1976)]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Així, doncs, la conductivitat de les roques i dels sòls dependrà, de manera important,
del contingut d’aigua allotjada en els seus porus, del contingut de sals que contingui l’aigua
i de la connectivitat dels porus en el si de la roca o del sòl. La taula 2.3 mostra la resistivitat
d’algunes roques mesurada amb la roca seca i amb la roca saturada d’aigua. Aquí es pot
veure que la diferència de resistivitat entre tots dos casos per una mateixa roca pot assolir
valors de 3 o més ordres de magnitud.

A partir de l’experimentació amb sorres netes, Archie (1942) va suggerir que la
resistivitat d’una roca saturada amb un fluid salí és proporcional a la resistivitat del fluid, i
a l’estructura de seva xarxa porosa. Aquesta relació s’expressa

ρ0
= F = a ⋅ Φ −m
ρw

[2.1]

on F s’anomena factor de formació

ρ0 és la resistivitat de la roca,
ρw és la resistivitat del fluid que ocupa els porus
Φ és la porositat de la roca
a i m són paràmetres empírics relacionats amb la porositat
El factor de formació és la constant de proporcionalitat entre les dues resistivitats
esmentades, la de la roca i la del fluid que n’ocupa els porus, i depèn, com es pot veure en
l’equació, de la porositat de la roca i dels paràmetres a i m. El paràmetre m es coneix com
factor de cimentació, i tots dos estan controlats per la geometria de la xarxa porosa, la mida
dels porus, el tipus de porus, la tortuositat de la xarxa, la cimentació de la roca, és a dir, de
la textura de la roca. En la taula 2.4 es poden veure alguns valors d’aquests paràmetres en
funció del tipus de roca, porositat i grau de cimentació.
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Taula 2.4. Alguns valors dels paràmetres empírics a i m de l’equació d’Archie per diferents tipus de roques.
[Robert S Carmichael (1982)].
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Els sòls no consolidats es caracteritzen per tenir uns valors de m relativament baixos,
entre 1.1 i 1.3, i un valor de a ≅1. En aquest cas el valor del factor de formació depèn també
de la morfologia de les partícules, està relacionat amb l’esfericitat dels grans. Aquesta
relació ha estat estudiada per diferents autors contrastant diferents equacions proposades
amb les dades experimentals extretes del material. Aquestes són les equacions més
conegudes:
•

Equació d’Archie

ρ0 = ρw ⋅
•

1.3
Φ 1.45

[2.3]

Equació de Kermabon (Kermabon et al., 1969)

Φ = −5.9021 ⋅ F 3 + 40.0416 ⋅ F 2 − 105.3899 ⋅ F + 171.2504
•

[2.2]

Equació de Boyce (1968)

ρ0 = ρw ⋅
•

1
Φ2

[2.4]

Equació de Winsauer (Winsauer et al., 1952)

ρ0 = ρw ⋅

0.62
Φ 2.15

[2.5]
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L’equació que més s’ajusta als valors mesurats de porositat és la de Boyce (1968). En
la següent figura es pot veure la representació gràfica de les dades les dades mesurades en
sediments marins antàrtics comparades amb les equacions.

Figura 2.3. Relació de la resistivitat elèctrica amb la porositat per sediments marins de l’Antàrtida i
comparació amb varies relacions empíriques. [J.H. Schön (1998)]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cal esmentar que aquesta equació es vàlida en els casos en que la conducció és
electrolítica, és a dir, que no hi ha fenòmens en la interfase aigua-partícula, tot el corrent es
transmet a través de l’aigua que omple els porus. Per tant, és vàlida per sorres netes
saturades. Si tenim un material sorrenc amb argila es pot produir un efecte de polarització

induïda. Trobem diferents tipus de polarització en funció de la causa, polarització de
membrana, polarització d’elèctrode i polarització per constricció del porus.
El corrent que circula a través d’una sorra neta saturada depèn de la concentració
iònica i la mobilitat dels ions en la solució. En una sorra amb argila saturada, les partícules
d’argila es troben entre la superfície dels grans de sorra i l’aigua, és a dir, estan dins la
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xarxa porosa que deixa l’esquelet de sorra. Les partícules d’argila són fil·losilicats, i tenen
una estructura molecular que acumula la càrrega elèctrica negativa en la superfície. En la
superfície de les partícules d’argila i les seves proximitats es forma un núvol de cations
atrets per l’argila. En presència d’un camp elèctric extern els cations de la solució
electrolítica poden passar a través d’aquest núvol, però els anions no poden . Si la mida de
porus es prou petita aquesta concentració de cations sobre la superfície dels minerals
d’argila fa minvar la mobilitat dels ions de la solució electrolítica.

Figura 2.4. Representació esquemàtica del procés de polarització de membrana. Es poden veure els núvols
de cations de la solució acumulats a les proximitats de la superfície del mineral d’argila (part superior). En
presència d’un camp elèctric extern (part inferior) el sistema de membrana obstrueix el pas els anions. [J.H.
Schön (1998)]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aquest procés s’anomena polarització de membrana, perquè les partícules d’argila i
el núvol catiònic que es forma formen un doble capa i actuen com a membranes selectives,
que impedeixen el pas als anions. A baixes freqüències l’efecte d’aquesta reducció de
mobilitat és més notable. Aquest fet es relaciona amb el temps de difusió dels ions entre
una membrana i la següent. A altes freqüències l’efecte és molt menor. La conductivitat del
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sistema de membrana augmenta, per tant, en incrementar la freqüència. En la figura 2.4 es
pot veure esquemàticament com actua el sistema de membrana.

