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Aquesta tesina es basa en el treball de J.Carlos Santamarina, professor d’Enginyeria 

Civil i Ambiental del Georgia Institute of Technology, a Atlanta, i el seu equip. En aquest 

capítol es presenten els resultats del treball publicats en Cho, G., Lee, J.S.,  i Santamarina, 

J.C. (2004) per tal de contextualitzar el treball realitzat en aquesta tesina. 

 

En l’article es posa de manifest la importància de la variabilitat espacial de 

paràmetres característics del sòl com poden ser la densitat, la porositat o la fàbrica dels 

grans a escala submilimètrica. En una formació natural la variabilitat pot ser molt gran. 

Aquestes variacions dels paràmetres poden condicionar la resposta mecànica d’un sòl. En 

el laboratori la variabilitat espacial dels paràmetres característics del sòl sempre té un efecte 

important en la preparació de mostres. Actualment, però, la influència de la preparació de 

les mostres de sòl en el comportament d’aquest és un tema que està molt ben documentat. 
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D’aquí ve la importància de determinar com varien espacialment aquests paràmetres a 

petita escala. 

 

Concretament, l’article se centra en la distribució de les diferents mides de porus i la 

seva variabilitat espacial dins una mostra de sòl. Actualment hi a diverses tècniques per 

determinar aquest paràmetre, porosimetria de mercuri, adsorció de gas, dispersió de raigs 

X, dispersió de neutrons d’angle petit, tomografies basades en absorció de raigs X. Totes 

aquestes tècniques requereixen equips complexos i cars, algunes requereixen també 

pretractaments de la mostra, sovint són destructives, de manera que no es pot tornar a 

assajar la mateixa mostra un altre cop. Santamarina i el seu equip presenten una tècnica per 

determinar la variabilitat espacial a escala submilimètrica. Aquesta tècnica consisteix en 

introduir una agulla (sonda) que mesura la variabilitat de les propietats electromagnètiques 

del sòl mentre avança a través de la mostra.  

 

En aquest capítol s’explica bàsicament el funcionament i disseny de la sonda d’agulla 

desenvolupada per Santamarina i el seu equip, així com els criteris emprats i les proves 

realitzades per determinar les dimensions i el material conductor òptims, i la calibració de 

la sonda. S’expliquen els assaigs realitzats amb diferents materials i les equacions 

proposades per determinar-ne la porositat a partir de la de les propietats electromagnètiques 

del sòl. També es fa un petit incís en la base teòrica en què es fonamenta l’assaig.  
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3.1. Propietats electromagnètiques dels sòls 

 

 

Un senyal electromagnètic es pot propagar a través d’un sòl sense provocar cap 

alteració permanent de les seves característiques físiques. Aquest fet permet, a partir de la 

interpretació física de les mesures d’aquests paràmetres, obtenir informació de diferents 

propietats del sòl, porositat, contingut d’aigua (i les característiques del fluid, concentració 

iònica i permitivitat elèctrica). 

 

Les principals propietats electromagnètiques són la conductivitat elèctrica σ, i la seva 

inversa, la resistivitat ρ=1/σ; la permitivitat dielèctrica k* i la permitivitat magnètica µ*. 

 

La conductivitat elèctrica σ, igual que la resistivitat ρ, és una mesura de la mobilitat 

de les càrregues electròniques en presència d’un camp elèctric extern. El valor de la 

conductivitat depèn de la porositat, el contingut volumètric de fluid, el grau de saturació i la 

salinitat del fluid que ocupa els porus. 

 

La permitivitat dielèctrica k* és complexa, té una part real k’ que representa la 

susceptibilitat d’un material a polaritzar-se, i una part imaginària k’’ que inclou les pèrdues 

de polarització del material 

 

La permitivitat imaginària efectiva keff’’ inclou un terme referent a la pèrdua de 

conductivitat per efecte de la conducció òhmica juntament amb el de pèrdues de 

polarització del material kpol’’, i es defineix així 

 

on ε0= 8.85x1012 F/m, és la permitivitat del buit i ω és la constant dielèctrica del 

material. La permitivitat dielèctrica complexa reflecteix la interacció de característiques 

'''* kjkk ⋅+= [3.1] 

0
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com la porositat, contingut volumètric d’aigua, característiques de fluid que omple els 

porus, superfície específica, fàbrica i mineralogia. 

 

La que resta és la permitivitat magnètica complexa µ* , que representa la 

susceptibilitat d’un material a magnetitzar-se tenint en compte també les pèrdues de 

magnetització. Això fa referència a materials que continguin minerals ferromagnètics, que 

són susceptibles a magnetitzar-se, però en el cas dels sòls, en general no hi ha minerals 

ferromagnètics, per tant s’utilitza com a valor de permitivitat magnètica complexa el valor 

de la permitivitat magnètica del buit, µ*=µ0=4πx10-7 H/m. 
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3.2. Disseny de la sonda 

 

 

La sonda consta de dos elèctrodes, un dels quals és un cable conductor revestit de 

material aïllant que s’introdueix dins l’altre elèctrode que té forma cilíndrica. L’espai 

restant s’omple de resina epoxi per evitar moviments de l’elèctrode interior. Un cable 

coaxial connecta els dos elèctrodes de l’agulla a un circuit electrònic amb font d’energia. 

L’elèctrode interior es mal·leable per permetre’n la manipulació. L’elèctrode exterior, en 

canvi, ha de tenir certa resistència mecànica ja de que ha de penetrar en la mostra de sòl 

assajada, és per això que es prefereix una agulla d’acer. 

 

La geometria de la punta de l’agulla és important en el disseny de la sonda ja que és 

la part que penetra en el terreny pertorbant-lo i modificant-ne l’estructura. En penetrar 

verticalment la punta d’una sonda en una mostra de sòl, les partícules sòlides es desplacen 

cap avall i radialment cap a l’exterior. Es produeixen, doncs, deformacions volumètriques 

en la regió de sòl  que es troba en contacte amb la punta de la sonda. Aquestes 

deformacions poden ser dilatants per materials densos, amb un índex de porus baix, o 

contractives per materials pocs densos, o amb un índex de porus elevat. Aquestes 

deformacions tenen un valor que es troba entre ±1% i ±4% [Santamarina et al. (2004)]. 

 

Alhora, la geometria de la punta també determina la regió afectada pel camp elèctric 

generat al voltant d’aquesta, ja que utilitzarà el camí més curt des de l’elèctrode interior 

fins a l’exterior en la zona de la punta, aquest recorregut estarà determinat per la forma de 

la punta de la sonda. Basant-se en l’experiència que hi ha en la penetració de sondes i pilots 

en el terreny, Santamarina i el seu equip, han tingut en compte els següents dissenys: 

 

• Punta plana normal a l’eix de l’agulla. 

Aquesta geometria densifica i desplaça material a la punta de manera que es 

forma una mena de tap dens que es desplaça empès per l’agulla. El camp 

elèctric generat se concentra pràcticament tot en aquesta regió.  
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• Punta cònica de 60º. 

El camp elèctric que es genera s’estén per la regió que pateix un canvi de 

volum més elevat. 

 

• Punta en forma de cunya (Figura 3.1). 

El camp elèctric s’estén en el pla perpendicular a l’eix de l’agulla a l’alçada de 

l’elèctrode interior. Les deformacions del material a la punta són menors. 

 

• Punta amb doble cunya. 

En la superfície de totes dues cunyes hi ha deformacions volumètriques. El 

camp elèctric es genera davant de la punta. 

 

 

Cal esmentar que degut al comportament compressiu o dilatant del material afectat 

per la inserció de la punta, es pot dir que la inserció de la sonda tendeix a homogeneïtzar el 

terreny. De manera que per mostres de terreny amb un índex de porus elevat, la deformació 

serà compressiva i l’índex de porus mesurat serà lleugerament menor que el real; mentre 

que en mostres amb un índex de porus baix, en dilatar-se, donaran lloc a un índex de porus 

mesurat més alt. 

 

Segons les característiques anteriorment esmentades, referents a cada tipus de punta, 

tant pel que fa a deformacions i canvis de volum del material de la punta, com a la 

distribució del camp elèctric generat es decideix treballar amb sondes amb la punta en 

forma de cunya. La geometria de la punta queda, per tant, determinada pel diàmetre, d, i la 

longitud de la cunya, λ. Aquests paràmetres queden representats en la següent figura. 
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Figura 3.1.   Taula que resumeix les característiques bàsiques com la geometria de la punta, i els materials 
emprats com a conductors, així com les seves dimensions, per cada una de les quatre sondes-agulla emprades 
en els diferents assaigs realitzats. [Santamarina et al. (2004)] 
S=acer, PTTF=politetrafluoroetilè, SPCW=coure recobert de plata  
ª Aquesta sonda (núm. 2) permet un disseny de doble cunya.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.3. Rang de treball de les variables electromagnètiques 

 

 

Com hem vist anteriorment, el corrent elèctric es propagarà de manera diferent 

segons el material que travessa. En la cel·la, on hi ha la mostra saturada, el corrent es 

transmet per conducció iònica a través del fluid (electròlit), mentre que en el circuit es 

transmet per conducció electrònica. Per mantenir aquest flux de corrent, en l’interfase es 

produeixen reaccions redox, l’ànode s’oxida i el càtode es redueix. A conseqüència 

d’aquest fet els elèctrodes pateixen corrosió, i això fa que les propietats electromagnètiques 

mesurades variïn significativament. La corrosió dels elèctrodes depèn del pols 

electromagnètic imposat, freqüència i amplitud, del material amb que estan fets els 

elèctrodes i del fluid que ocupa els porus de la mostra de sòl. Santamarina i el seu equip 

van realitzar una sèrie d’assaigs per tal de determinar el rang de treball d’aquests 

paràmetres que minimitzin la corrosió. 

 

 

 

3.3.1. Material 

 

Dos elèctrodes paral·lels de diferents materials van ser sotmesos a un corrent altern de 

freqüència i amplitud fixades, 100 KHz i 1 V, i en una solució 1 M de Na Cl durant 10 

minuts. Un cop determinades les respostes espectrals en impedància per diferents instants 

de temps es comparen amb les d’un elèctrode electromagnèticament estable de grafit. 

També s’inspeccionen les superfícies dels elèctrodes susceptibles a la corrosió amb un 

microscopi òptic. En la figura 3.2 es pot veure l’evolució en el temps de la resistència 

mesurada per les diferents combinacions de materials escollides per les parelles 

d’elèctrodes assajades. Per l’elèctrode exterior s’ha escollit l’acer inoxidable per les seves 

propietats mecàniques, ja que es necessita certa rigidesa i resistència de l’agulla per poder 

introduir-la en el sòl. L’elèctrode interior, en canvi, com que està situat a l’interior de 

l’elèctrode d’acer, no és necessari que tingui resistència, i permet triar un material en 
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funció de les propietats electromagnètiques. S’escull el coure perquè suporta més bé les 

condicions de corrosió que es desenvolupen en la secció transversal. 

 
Figura 3.2.   Gràfica que mostra l’evolució de la resistència en el temps per les diferents combinacions de 
material indicades. El corrent aplicat és un corrent altern AC de 100 KHz i 1V i la solució electrolítica és una 
solució de Na CL 1 M. La variació de la resistència en el temps està relacionada amb la corrosió que pateixen 
els elèctrodes. [Santamarina et al. (2004)] 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

3.3.2. Dimensions de la sonda 

 

Es realitza el mateix tipus d’assaig però aquesta vegada se submergeixen tres de les 

quatre sondes proposades inicialment ( les agulles núm. 1, 2 i 3 de la taula de la figura 3.1), 

Aquestes tres agulles estan fetes del mateix material i difereixen només per les dimensions 

dels elèctrodes, diàmetre i longitud de la cunya. La solució salina on se submergeixen és de 

Na Cl 1 M, i el corrent és de 100 KHz i 1 V. Els resultats es presenten en la figura 3.3, on 

es pot veure que l’agulla que presenta una resistència més elevada és la que té una secció 

transversal de l’elèctrode interior més petita (tot i que el diàmetre interior és més gran que 

el de l’agulla núm. 1, l’angle que fa el pla que conté la secció amb la direcció longitudinal 

de la sonda és més gran, i això fa que la superfície de la secció sigui més petita). L’agulla 2 
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és la que té una secció transversal més gran i això fa que la superfície de contacte en 

l’interfase sigui més gran, donant una menor resistència davant les altres. També es pot 

apreciar que la resistència en l’agulla núm. 3 varia en el temps mentre que les altres es 

mantenen força constants. 

 
Figura 3.3.   Aquesta gràfica mostra l’evolució en el temps de la resistència mesurada per les diferents 
agulles assajades amb un corrent altern AC de 100 KHz de freqüència i 1 V d’amplitud, la solució 
electrolítica és una solució de Na Cl 1 M. [Santamarina et al. (2004)] 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.3.3. Voltatge de la senyal 

 

En aquest cas s’empra l’agulla núm. 4, i es mesura la resistència amb una funció 

d’ona de 1 V i una altra de 0.1 V, amb una freqüència de100KHz i una concentració de 

NaCl 1 M. En la figura 3.4 es pot veure que la diferència de resistència mesurada amb els 

dos voltatges decreix amb el temps. En general, com més elevat és el voltatge menys 

resistència es mesura. Com a resultat d’un fluxe ió-electró incompatible en la zona de 

contacte entre les partícules del sòl i l’aigua, es produeix la polarització dels elèctrodes, 

que incideix en la diferència de potencial existent que regula les reaccions redox de 
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transferència de càrregues. El voltatge aplicat influeix, per tant, en el grau de corrosió dels 

elèctrodes. 

 

 
Figura 3.4.   Gràfica que mostra l’evolució en el temps de la resistència mesurada amb l’agulla núm. 4 per 
corrents alterns de 0.1 V i 1V (f=100 KHz, 1M NaCl). [Santamarina et al. (2004)] 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comparant els resultats de les mesures realitzades amb diferents voltatges (figura 3.4) 

es pot veure que en els primers instants hi ha una caiguda de la resistivitat en tots dos casos. 

Aquest fet és degut a l’alliberació de ions i canvis locals de temperatura generats per les 

reaccions químiques. Amb el pas del temps i com a conseqüència de la corrosió dels 

elèctrodes, es formen crostes aïllants que disminueixen la superfície de contacte per on 

circula el fluxe. És per aquesta raó que a partir d’un minut de temps la resistivitat augmenta 

també en tots dos casos amb una tendència logarítmica. 
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3.3.4. Concentració de la solució electrolítica 

 

Els efectes de la concentració del fluid electrolític es van investigar amb la sonda-

agulla núm. 4. Aplicant un corrent de freqüència i amplitud de senyal fixes (100 KHz i 1V) 

i submergint els elèctrodes en solucions amb diferents concentracions de Na Cl ( 1 M i 0.1 

M) es va veure que en augmentar la concentració de la solució salina, minva la resistència 

mesurada i el grau de corrosió de l’elèctrode augmenta (gràfica de la figura 3.6). En la 

figura 3.5 es poden veure fotografies fetes a la secció obliqua de la sonda on es produeix la 

corrosió. Es pot veure clarament que en augmentar la concentració, augmenten el grau de 

corrosió i la superfície de la secció afectada per aquest fenomen. 

 

 
Figura 3.5.   Fotografies preses 4 hores després de submergir la sonda-agulla núm. 4 en solucions salines de 
concentracions diferents i aplicant-hi un corrent de freqüència i amplitud de senyal fixats . La fotografia (a) 
correspon a la sonda abans de ser submergida, sense que hagi patit corrosió; la (b) s’ha pres després de 
submergir la sonda en una solució 1.0 M de Na Cl sense aplicar-hi corrent ; (c) sonda submergida en una 
solució 0.1 M amb un senyal de 100 KHz i 1V; (d) sonda submergida en una solució 1.0 M amb un senyal de 
100 KHz i 1V. [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
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Figura 3.6.   Aquesta gràfica mostra la diferència en la resistència mesurada amb la sonda-agulla núm. 4 en 
funció de la concentració de la solució salina. El corrent aplicat és de 100 KHz de freqüència i 1 V d’amplitud 
de senyal. [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 
 

 

 

 

3.3.5. Freqüència de la senyal electromagnètica 

 

Tenint en compte els efectes de la corrosió, la polarització dels elèctrodes i la 

ressonància elèctrica del circuït s’estudia el rang de freqüències de treball òptim. S’ha 

sotmès la sonda-agulla núm. 2 a un corrent d’amplitud fixada, 1 V,en electròlits de diferent 

concentració iònica i s’han mesurat la resistència i la capacitància en funció de la 

freqüència de la senyal. Els resultats es poden veure en la figura 3.7. En aquestes dues 

gràfiques espectrals s’observa que tant la resistència (R) com la capacitància (C) mostren 

els efectes de la ressonància del circuit electrònic per valors de freqüència majors que 2 

MHz. Aquesta ressonància depèn del circuït, dels cables, de les dimensions de l’agulla i de 

la conductivitat del fluid que omple els porus del sòl. 
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Figura 3.7.   Resistència (a) i capacitància (b) en funció de la freqüència de la senyal mesurades amb la sonda-
agulla núm. 2 amb una amplitud de senyal fixada (1 V) i en solucions de Na Cl amb diferents concentracions 
iòniques: (A) 15.6 kΩcm, (B) 2.8 kΩcm, (C) 0.3 kΩcm, (D) 0.004 kΩcm. [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 
 

 

 

També es pot veure que amb concentracions iòniques baixes la capacitància mesurada 

es mostra constant entre uns valors de freqüència de 100 KHz i 2 MHz (figura 3.7(b)). Per 
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concentracions iòniques més grans i baixes freqüències la capacitància queda subjecta als 

efectes de la polarització dels elèctrodes [ Klein, K., and Santamarina, J. C. (1995)]. 

 

D’altra banda, en la gràfica 3.7(b) s’observa que la resistència mesurada es mostra 

constant en un interval més ampli de freqüències que la capacitància, entre 10 i 1000 KHz, 

independentment de la concentració iònica de l’electròlit, que afecta tan sols en el valor de 

la resistència. Per valors superiors a 1000 KHz també es veuen els efectes de la ressonància 

del circuit. 
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3.4. Calibració de la sonda. Paràmetres del sòl 

 

 

L’objectiu d’aquesta sonda és determinar la variabilitat espacial en mostres de sòl a 

partir de la mesura de les seves propietats electromagnètiques. Aquestes propietats són 

mesurades a partir de la resistència (R) i la reactància (X), o també la impedància (Z) i de 

l’angle de fase (θ), del circuit, que inclou la mostra de sòl. Aquest paràmetres estan 

relacionats segons l’equació 

 

Per determinar les parelles de variables R-X o |Z|-θ s’utilitza un analitzador 

d’impedància de baixa freqüència Hewlett Packard HP-4912A. Aquesta mesura engloba la 

impedància dels cables i de l’agulla, els efectes dels elèctrodes i l’efecte del propi sòl. Es 

tracta d’extreure la impedància del sòl (Z*sòl) de la impedància mesurada, que és la global 

de tot el circuit (Z*mes). Això es pot veure en la figura 3.8(a). 

 

La impedància mesurada (Z*mes) es desglossa, segons l’esquema de la figura 3.8(b), 

en la impedància mesurada en sèrie i la mesurada en paral·lel (Z*sèr  i Z*par), incloent-hi la 

impedància del sòl (Z*sòl) que està mesurada en paral·lel. La impedància mesurada queda, 

doncs, de la següent manera 

 

 

Els valors de la impedància en sèrie i en paral·lel es mesuren per separat. Primer es 

ponteja el circuit a la punta de l’agulla, de manera que la impedància en paral·lel desapareix 

del sistema. La impedància mesurada queda, doncs, (Z*mes)pont = Z*sèr . Posteriorment, es 

desfà aquest pont i el circuit torna a quedar “obert”, es mesura la impedància en l’aire. 

Llavors tenim que (Z*mes)obert = Z*sèr + Z*par = (Z*mes)pont + Z*par . Finalment, els valors  

θθ sincos* ⋅⋅+⋅=⋅+= ZjZXjRZ

[3.4] 
sòlpar

sèrmes ZZ
ZZ

*1*1
1**
+

+=

[3.3] 
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coneguts de Z*sèr i Z*par són eliminats de Z*mes en l’equació [3.4] i la impedància de sòl 

queda de la següent manera: 

 

 

 

 
Figura 3.8.   Esquema del circuit elèctric per la sonda-agulla. (a) estructura; (b) circuit equivalent; (c) 
esquema del sistema de mesura simplificat (Vs=voltatge de sortida, ∆Vn=diferència de potencial mesurada a 
l’agulla). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Santamarina també proposa un esquema que simplifica el procediment de calibració i 

mesura. El procediment es basa tan sols en la resistència, segons la Llei d’Ohm 

 

( )[ ] ( ) ( )[ ]{ } 111 *****
−−− −−−= pontmesobertmespontmesmessòl ZZZZZ [3.5] 

iRV ⋅= [3.6] 
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que requereix determinar la intensitat del corrent (i) i la diferència de potencial (∆V) 

segons es mostra en la figura 3.8(c). 

 

El circuit consta d’un generador de funcions d’ona i d’un oscil·loscopi de doble canal. 

El corrent que circula a través del circuit es determina mesurant el voltatge de sortida (Vs) i 

la caiguda de potencial (∆Vn) a través de l’agulla ( que actua com una resistència). Aquests 

dos paràmetres, juntament amb el valor de la resistència fixa (Rfixa), queden relacionats 

mitjançant l’equació que resol la malla I del circuït (figura 3.9) 

 

Si resolem la malla II del circuit, que engloba la resistència del sòl (Rsòl), tenim: 

 

 
Figura 3.9.   Esquema de resolució del circuit elèctric. La malla I dóna lloc a l’equació [3.7] i la malla II, a 
l’equació [3.8]. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Si relacionem les equacions [3.7] i [3.8] mitjançant la intensitat (i) obtenim una 

tercera equació que relaciona paràmetres coneguts, Rfixa, i paràmetres mesurables, Vs i 

∆Vn, amb la variable que volem conéixer, Rsòl. La relació queda de la següent manera 

 

Podem obtenir fàcilment la resistivitat del sòl (ρsòl) relacionant-la directament amb la 

resistència Rsòl (mesurada) a partir d’una calibració amb fluids de concentracions salines 

conegudes. 

 

Les propietats electromagnètiques dels sòls més importants pel cas que ens interessa, 

mencionades en la primera secció d’aquest capítol, són la resistivitat (ρ) i la permitivitat 

dielèctrica (k’). Aquests paràmetres es relacionen amb la resistència (R) i la capacitància 

(C) del sòl segons les equacions 

 

Aquests dos paràmetres del sòl es relacionen amb la impedància que podem mesurar 

 

En les equacions [3.10] i [3.11] hi ha dos variables, α i β, que es determinen calibrant 

la sonda amb diferents fluids coneguts. La resistivitat del fluid electrolític depèn de la 

concentració iònica d’aquest (depèn també d’altres paràmetres com la temperatura, però 

que no es tenen en compte perquè no influeixen de manera decisiva en els resultats), de 

manera que podem relacionar la resistència mesurada amb la resistivitat coneguda del fluid. 

Això es realitza per diferents concentracions de Na Cl obtenint així una recta de regressió 

que ens permet determinar les variables α i β de les equacions [3.10] i [3.11]. Aquestes 

mesures es realitzen per un ampli rang de freqüències i amb una amplitud de senyal fixada 

(1 V). 
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La calibració es va realitzar amb les agulles núm. 2 i 3 (a 1 MHz de freqüència) i amb 

una agulla tipus 3 però amb doble cunya ( amb una freqüència de 100 KHz). Els resultats 

es poden veure en la figura 3.9. Per l’agulla núm. 2 es va obtenir α=2.15 cm-1; per la núm. 

3, α=6.7 cm-1 ; i per la núm. 3 amb doble cunya, α=2.8 cm-1. Per determinar la variable β 

es va realitzar la calibració amb la sonda núm. 2 en aigua destil·lada, amb un resultat de 

β=0.48 cm-1. 

 
Figura 3.10.   Resultat de la calibració de les agulles núm. 2, 3 amb cunya simple i 3 amb cunya doble amb un 
fluid dielèctric de diferents concentracions de Na Cl. Les mesures estables de R s’han realitzat per un ampli 
rang de freqüències i una amplitud de senyal d’1 V. [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

D’aquesta manera es relacionen paràmetres mesurables en el sòl com la resistència o 

la impedància amb propietats del sòl com la resistivitat o la permitivitat dielèctrica, 

respectivament. 
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Podem calcular la porositat del sòl (n) a partir de la seva resistivitat o de la seva 

permitivitat dielèctrica. D’una banda, la permitivitat d’un sòl es pot definir com una 

mitjana volumètrica ( el camp elèctric és paral·lel a les capes del conjunt sòl-fluid). Per sòls 

saturats tenim que 

 

on k’w≅79=permitivitat de l’aigua i k’m=3 a 7=permitivitat del mineral que forma el 

sòl. 

 

De l’equació [3.13] la porositat queda de la següent manera 

 

Les resistivitats del sòl i del fluid que omple els porus (ρsòl i ρfluid, respectivament) es 

relacionen amb la porositat (n) segons la Llei d’Archie (1942) 

 

on θ és un factor que depèn de l’estructura de la xarxa porosa del material, i té un 

valor comprés entre -1 i -2.4; i el quocient  ρsòl/ρfluid  s’anomena factor de formació (el 

desenvolupament d’aquesta llei ja s’ha explicat en el capítol anterior). 

 

Un últim factor a tenir en compte és el drenatge. La inserció de la sonda altera 

localment l’estructura del sòl, és important tenir en compte la velocitat de dissipació de la 

pressió dels porus. La següent equació reflecteix les condicions de drenatge a la punta de 

l’agulla 

 

On d és el diàmetre de l’agulla 

     λ és la longitud de la cunya de l’agulla (figura 3.1) 
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     vin és la velocitat d’inserció de la sonda 

     cv és el coeficient de consolidació 

     tdiss/tpen és la relació en l’escala del temps entre la velocitat de dissipació de la 

pressió de porus i la velocitat d’inserció de la sonda. 

 

En condicions no drenades no es produeixen canvis de volum en inserir la sonda, en 

aquest cas el quocient tdiss/tpen >> 1. Si ens trobem en condicions drenades, tdiss/tpen << 1, es 

produiran canvis de volum que afectaran a la mesura de les propietats electromagnètiques. 

Les proves dutes a terme en el treball de Santamarina han emprat una velocitat d’inserció 

de la sonda d’aproximadament 1cm/min, i s’han considerat condicions drenades per sorres, 

llims i argiles de baixa plasticitat. 
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3.5. Resultats experimentals 

 

 

3.5.1. Detecció de la interfase 

 

Per tal de conèixer la capacitat de resolució de la sonda en la detecció d’interfases, 

s’ha realitzat una mesura de la impedància en continu mentre la sonda creua les interfases 

aire-electròlit i aire-argila. S’ha emprat l’agulla núm. 1 i una senyal de 100KHz de 

freqüència i 1 V d’amplitud. L’electròlit és una solució de NaCl 0.001 M i l’argila és una 

pasta de caolinita amb un 66% de contingut d’aigua (el seu límit líquid). La impedància es 

mesura cada 0.063 mm. En la següent figura es veu la representació gràfica dels resultats 

obtinguts. L’amplitud de la regió de transició entre la impedància mesurada en cada fase 

depèn de la longitud que té el conductor interior de la sonda sobre el plà de la cunya que fa 

la punta, (aproximadament 1 mm). La tendència de les dues corbes és la mateixa, l’amplada 

de la regió de transició dependrà, doncs de la geometria de la punta de l’agulla. 
 

 
Figura 3.11.   Impedància mesurada amb la sonda núm. 1 creuant diferents interfases, aire–electròlit (solució 
NaCl 0.001 M) i aire-argila (pasta de caolinita amb un 66% de contingut d’aigua). S’ha realitzat amb una senyal 
d’una freqüència de 100KHz i 1 V d’amplitud. [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.5.2. Detecció de capes 

 

Aquest cop la sonda s’introdueix verticalment a velocitat constant (≅1cm/min) en una 

mostra de sòl. El material a assajar és una mostra inalterada d’argila varvada de la vall de 

Connecticut (figura 3.12). Aquests tipus de sòls se sedimenten en ambients d’aigües 

tranquil·les i es caracteritzen per constar de dos materials diferenciats que s’alternen en 

laminacions mil·limètriques o d’algun centímetre. Aquestes alternances responen a les 

èpoques estival, més energia, sedimentació de llims o sorres fines; i hivernal, menys 

energia, aigües calmades i sedimentació d’argiles i llims foscos amb matèria orgànica. 

Algunes de les característiques físiques d’aquest material són n=0.64, límit líquid=51, límit 

plàstic=31 i ω=42-37%. 

 
Figura 3.12.   Detecció de laminacions en una argila de la vall de Connecticut: (a) imatge de raigs X del 
material; (b) fotografia del material; (c) i (d) resistència mesurada en funció de la profunditat en dos punts 
diferents de la mostra situats a 7 cm l’un de l’altre. El fluid que omple els porus té una resistència  de 3.17 kΩ. 
(f=100 KHz, voltatge=1 V, agulla núm. 2 amb doble cunya). [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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La resistència es mesura amb la sonda núm. 2 de doble cunya cada 0.254 mm i la 

freqüència de la senyal és de 100KHz. Un cop fetes les mesures la mostra és tallada, 

fotografiada i escanejada amb raigs X. Aparentment, com mostra la figura 3.11, les 

variacions en la resistivitat mesurada coincideixen amb la variabilitat que s’observa en les 

imatges. La sonda elèctrica d’agulla, doncs, es capaç de detectar la variabilitat espacial 

d’aquest material. 

 

També es va assajar mostra de sòl inalterada de Mèxic, n=0.91, límit líquid=338, 

límit plàstic=80 i ω≅270%, la figura 3.13 en mostra el resultat. Es pot veure que aquest 

material prové d’un dipòsit molt més uniforme i homogeni si el comparem amb l’argila 

varvada de Connecticut. En la mostra de Mèxic, el valor de la resistència oscil·la 0.34 kΩ, 

mentre que l’argila de Connecticut mostra una oscil·lació de aproximadament 2 kΩ. 

 

 
Figura 3.13.   Variació de la resistivitat en una mostra de sòl inalterada de Ciutat de Mèxic. La resistència 
mesurada del fluid que omple els porus és de 0.34 kΩ. (f=100 KHz, voltatge=1 V, agulla núm. 2 amb doble 
cunya). [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.5.3. Relació entre el diàmetre de la sonda i el de les partícules 

 

Les agulles núm. 2 i 3 s’introdueixen gradualment en 10 mostres de sòl de diferents 

mides de partícula. Les mostres s’han preparat sedimentant el material en medi aquós per 

aconseguir la màxima homogeneïtat. El material són unes sorres d’Ottawa de diferents D50. 

La permitivitat complexa es mesura cada 0.5 mm (f=100KHz i 1 V d’amplitud d’ona), la 

figura 3.14 mostra el registre de la resistència de dos dels assaigs de penetració vertical de 

la sonda realitzats. Es pot veure que com més proper a la unitat és el ràtio dagulla / D50, és a 

dir, com més semblant siguin els diàmetres de l’agulla i de les partícules, més variació 

presenta la corba de la resistivitat mesurada. 

 

 
Figura 3.14.   Variació de la resistència en dues mostres de sorres d’Ottawa de diferent D50 realitzada amb dos 
agulles, la núm. 2 (línia continua) i la núm. 3 (línia discontinua) de diferent diàmetre. Els valors de l’interior 
dels requadres indiquen el ràtio dagulla/D50 (f=100 KHz, voltatge=1 V). [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

En cas contrari, valors de dagulla / D50 elevats, la corba és molt més uniforme, amb 

molta menys variació sobre el valor mig. S’han calculat els coeficients de variació de les 
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mesures de la resistència en els 20 registres realitzats i s’han representat en una gràfica en 

funció del ràtio dagulla / D50 (figura 3.15). Es pot veure que com més gran és el ràtio 

dagulla/D50 menor és el coeficient de variació calculat. Per valors de dagulla / D50 menors que 

1 l’agulla detecta els grans directament i no dóna informació de l’estructura porosa. Per 

valors elevats la mesura que es realitza correspon a una petita àrea de l’estructura porosa, 

és un valor mig. Si la mida de porus canvia, la resistència també canviarà. Llavors, la sonda 

detecta variacions en la mida de porus En funció del diàmetre escollit de la sonda es poden 

observar variacions en l’estructura porosa a l’escala que interessi. 

 

 
Figura 3.15.   Representació gràfica del coeficient de variació calculat (COV) en els assaigs realitzats en funció 
del ràtio dagulla/D50. L’escala de la variabilitat espacial detectada dependrà del diàmetre de la sonda en relació a 
la mida de les partícules. [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.5.4. Efectes de la preparació de les mostres 

 

Per tal de determinar els efectes que es podrien produir en la mesura en funció del 

mètode de preparació de la mostra, s’assagen diferents mostres d’un mateix material 

preparades amb diferents metodologies. El material és una sorra F-110 D’Ottawa, amb un 

D50=0.12, emax=0.848 i emin=0.535. Es van preparar tres mostres, una va ser compactada 

dins una proveta; una altra es va preparar dipositant-la per gravetat en el recipient que l’ha 

de contenir, i una darrera que es va dipositar sedimentant-se per gravetat també, però 

submergida en aigua, de manera que els grans es dipositen més lentament. 

 

Es mesura la impedància complexa cada 0.5 mm i es calcula la permitivitat. Llavors, 

segons l’equació [3.14] es determina l’índex de porus (figura 3.16 ). La resolució aparent 

de l’índex calculat és ∆e≅0.01. 

 
Figura 3.16.   Variació de l’índex de porus per tres mostres preparades amb diferents mètodes, dipòsit per 
gravetat en medi aeri (esquerra), compactació amb el material humit (mig), sedimentació en medi aquós (dreta). 
L’índex de porositat s’ha calculat a partir de la permitivitat elèctrica mesurada (f=100 KHz, voltatge=1 V, 
agulla núm. 2). eave és l’índex de porus mig i COV és el coeficient de variació. [Santamarina et al. (2004)] 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



Capítol 3. Treball previ 

________________________________________________________________________________________ 

49

Es va poder comprovar de la mostra compactada era la que mostrava una variació 

més gran de l’índex de porus . Mentre que en les altres dues, dipositades per gravetat, la 

variació és molt més petita. La que mostra més uniformitat en l’índex de porus i, per tant, 

en la seva estructura, és la mostra dipositada per sedimentació en aigua. 
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3.6. Conclusions 

 

Tenir informació sobre la variabilitat espacial d’un sòl en facilita la interpretació del 

seu comportament mecànic observat. La tècnica de la sonda-agulla és efectiva per explorar 

la variabilitat espacial unidimensional d’un sòl. Es basa en la mesura puntual de la 

impedància complexa per relacionar-ho després amb la variabilitat espacial de la porositat i 

la resistivitat del fluid que omple els porus. El procediment s’ha de dur a terme amb una 

freqüència de senyal seleccionada tenint en compte els efectes de polarització dels 

elèctrodes, el grau de corrosió, la ressonància del conjunt circuit-equip i la resposta 

espectral del sòl. Les dimensions de l’agulla, concretament el diàmetre, ha de ser triat tenint 

en compte la escala a la què es vol obtenir la informació. Les agulles d’un diàmetre de 

~2mm permeten una resolució mil·limètrica en la detecció de interfases i en la variabilitat 

espacial, i són sensibles a variacions locals i relativament petites de l’índex de porositat 

(∆e≅0.01). 


