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PROPOSTA DE CORRECCIÓ DEL RESULTAT DE L´ASSAIG SPT. EFECTES DE LA
UTILITZACIÓ DE MÈTODES AUTOMÀTICS DE COLPEIG.
Albert Ventayol Lázaro.
Geòleg. Bosch & Ventayol, GeoServeis, S.L.
Des del moment de la seva creació, ara fa uns 10 anys, la nostra empresa va ser de les primeres al nostre país, a implantar,
en l´assaig SPT, sistemes automàtics d´elevació de la maça, de manera que s´assegurés una caiguda lliure, exactament des
de l´alçada especificada, amb la qual cosa es millora molt la qualitat global de l´assaig.
El sistema adoptat, fabricat per l´empresa Rolatec, és ara utilitzat en moltes de les màquines de sondeig existents a
Catalunya.
Ràpidament es va posar en evidència que, per a un mateix tipus de terreny, el colpeig obtingut amb el nou sistema era
sistemàticament més baix que l´enregistrat amb mètodes convencionals, és a dir elevació amb corda i politja, ajudant-se amb
dues voltes de corda en el torn de maniobra.
L´explicació és clara: en el sistema antic la caiguda és lluny de ser lliure, ja que hi intervenen molts agents generadors de
friccions i pèrdues d´energia.
En estudis comparatius entre els dos mètodes, s´obtenen valors variables entre el 30-65% de diferència, dispersió que
atribuïm a què el mètode antic està afectat per múltiples factors, entre els quals els generats pel propi sondista no són
menyspreables.
El problema plantejat a continuació era determinar quin és el valor SPT correcte, a utilitzar com a paràmetre d´entrada en
les múltiples correlacions i aplicacions que es deriven de l´assaig.
És evident que aquestes correlacions, varen ser definides històricament a partir d´assaigs duts a terme amb diferents variants
del sistema antic. També resulta clar que en el futur es continuarà aplicant versions millorades del sistema modern.
Aquesta aparent contradicció ha de ser afrontada seguint els raonaments de A.W. Skempton (1986), Geothecnique 36, nº 3,
pp. 425-447 “Standard penetration test overburden pressure, relative density, particle size, ageing and overconsolidation”.
Seguint el criteri d´aquest autor, el colpeig observat N s´ha de corregir al valor que s´hauria mesurat utilitzant una energia
de colpeig específica.
El valor que es proposa, acceptat a la major part de la bibliografia existent, és el d´un 60% de l´energia de caiguda lliure
teòrica. Fins i tot en aquest tipus de caiguda, es produeix una dissipació d´energia, deguda a pèrdues en el colpeig contra
l´enclusa, i també per l´absorció a les barnilles quan l´assaig es realitza a menys de 10 m de profunditat.
L´energia obtinguda amb el sistema Rolatec, en el que el pès de l´enclusa és de 7.2 Kg, sguint el raonament de Skempton,
Ha de ser pròxima al 70%, i per tant la correció que s´ha d´aplicar és de l´ordre de 1.2. (0.9-1.2 per a assaigs a menys de 10
m de profunditat).
També s´ha d´aplicar una altra correcció, ja que el prenmostres utilitzat no porta una camisa interior de zenc. Segons
Skempton, aquesta correcció és de 1.2, amb la qual cosa la correcció global ha de ser de l´ordre de 1.4 (1.1-1.4 per a assaigs
a menys de 10m de profunditat).
En definitiva, segons el nostre criteri, els valors obtinguts en els assaigs SPT N, duts a terme amb el sistema automàtic
fabricat per l´empresa Rolatec, i d´àmplia implantació a tot el país, s´han de multiplicar per un factor mínim de ERr/60=1.4
per a obtenir el valor N60%, amb el que es podran realitzar correlacions amb altres paràmetres geotècnics. (ERr/60=1.1-1.4
per a assaigs a menys de 10 m de profunditat, sempre amb un diàmetre de sondeigs de 65-115mm).
Per tal de contrastar la proposta de correcció, hem efectuat comparacions entre els valors SPT i la resistència en punta, qt;
d´un assaig de penetració estàtica amb piezocon (CPTU).

L´exemple que es posa a continuació correspon a un solar del Polígon Pedrosa, a l´Hospitalet de Llobregat. En aquest solar
es van dur a terme 6 sondeigs a rotació, amb execució d´assaigs SPT (sistema automàtic Rolatec), i també 2 assaigs CPTU.
A part d´un rebliment superficial de 2-3 m de gruix, el subsòl és format per un capa d´argila, fins a 6-7 m, seguida de sorres
grosses netes fins a 10-11 m. A partir d´aquesta fondària, i fins més enllà de 25 m, hi ha un estrat molt homogeni de sorra
fina gris. En les següents figures, es presenta un dels assaigs amb piezocon, i també unes gràfiques amb els valors SPT N,
sense corregir i corregits, en funció de la profunditat.
S´observa com el valor de resistència en punta del piezòcon, en el tram per sota de 10 m, es manté molt constant, al voltant
de qt= 100Kg/cm2. El promig dels valors SPT, és de N=15, la qual cosa ens porta a un coeficient qt/N=6.7.
Si efectuem la correcció N60%=1.4*N, resulta N60%=21, amb un índex qt/N=4.7. Aquest valor concorda molt millor amb la
nombrosa bibliografia existent sobre la correlació qt-N, que en el cas de sorres fines porten a valors de qt/N=4-5.
Ens agradaria que aquesta proposta de correcciió del resultat SPT fos valorada per la comunitat geotècnica, per la qual cosa
posem a disposició del lector l´adreça aventayol@readysoft.es
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