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PERMEABILITAT I POROSITAT DELS SÒLS 

1. INTRODUCCIÓ: 

La porositat total Pt és el volum ocupat per aire, o altres components 
gasosos, i aigua dins del sòl. Es pot parlar també de la Porositat eficaç Pe, 
part de la porositat que permet circular l’aigua (gravífica). La porositat d’un 
horitzó és una característica essencial per inferir propietats com ara la 
reserva d’aigua, la circulació de fluids, les possibilitats d’arrelament, etc.  
La Permeabilitat Pr és la capacitat que té un material per a deixar o no 
passar l’aigua a través dels seus porus. 

Material permeable, es tracta de un material que deixa passar l’aigua a 
través d’ell. 
Material impermeable, és un tipus de material que degut a la seva composició no deixa passar l’aigua. 
DE QUE DEPÈN LA PERMEABILITAT D’UN TERRENY? 
.- de la porositat del terreny. 
.- de la densitat del fluid considerat, afectat per la seva temperatura. 
.- de la pressió a  què esta sotmès el fluid. 

2. OBJECTIUS 

 Entendre els conceptes de Porositat i permeabilitat i veure la relació entre elles. 

 Saber dissenyar un experiment i controlar les variables 

 Descobrir que cada sòl presenta diferents porositat i permeabilitat 

 Aprendre protocols de laboratori per a mesurar característiques del sòl 

 Aprendre a fer càlculs i a recollir resultats en una taula 

 Comprendre el marge d’error i valorar com les rèpliques disminueixen l’error experimental 

 Aprendre a treballar en grup, organitzar les feines i calcular el temps per a cada pas  

3. CONTROL DE VARIABLES 

 

S’anomena variable qualsevol factor que influeix en el resultat d’una experimentació: En l’experimentació es 

comparen dues situacions, o més, que són iguals en tot, excepte en un factor. El factor que varia d’unes 

situacions a unes altres és la variable independent. Els factors que mantenim iguals són les variables 

controlades. 

4. MATERIAL  

 

 Mostres de sòls  Erlenmeyers  Aigua  
 Embuts  Provetes  Paper i llapis  
 Paper de filtre  Cronòmetre   

 

5. PROCEDIMENT    POROSITAT. 

 
1. Omplim una proveta graduada (de 500ml) amb una mostra del sòl que volem estudiar, fins a la meitat, 

250 ml. 

2. Amb una altra proveta de 100 ml anem afegint aigua poc a poc, fins que arribi exactament a la superfície 

de la mostra de sòl. 

3. Per a calcular la porositat divideix el volum d’aigua utilitzada pel volum total del material i multiplica-ho 

per cent. Obtindràs la porositat en percentatge. 

4. Repeteix el procediment per a cada sòl que vulguis analitzar 
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6. RESULTATS 

 
Omple la taula següent: 

 

NOM DE LA MOSTRA VOLUM DE MATERIAL VOLUM D’AIGUA 
(PORUS) 

% DE POROSITAT 

    

    

    

    

 

7. PROCEDIMENT    PERMEABILITAT 

 
 Dessequem les mostres de sòl a l’estufa 

 Preparem vasos de precipitats i embuts, tants com sòls volem analitzar 

 En cada embut hi posarem un con de paper de filtre 

 Omplim cada embut amb un volum determinat  de sòl, tots el mateix. 

 Pressionem bé el contingut dels embuts 

 Tirem a cada embut 200 ml d’aigua 

 Cronometrem el temps que triga a caure la primera gota 

 Mesurem la quantitat d’aigua que s’ha filtrat 

 Recollim les dades en una taula 

 

8. RESULTATS    PERMEABILITAT 

 
NOM DE LA MSOTRA AIGUA ABOCADA 

(ml) 
TEMPS PRIMERA 
GOTA (s) 

AIGUA RECOLLIDA 
(ml) 

OBSERVACIONS 

     

     

     

     

     

 

9. ANÀLISI I CONCLUSIONS 

 
 

 

 

 

 

http://51967725.es.strato-hosting.eu/course/view.php?id=112 

http://weib.caib.es/Documentacio/jornades/6jornades_sace/Materials/05_aigua/Presentacio%20Taller%20A%2

0S.pdf 

http://51967725.es.strato-hosting.eu/course/view.php?id=112
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UN ALTRE PROCEDIMENT 
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