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EXERCICIS DE SEDIMENTOLOGIA 

 

EXERCICI 1 

Un sediment conté 27,98 % de QUARS, 1,28 % d'ARGILA i 70,74 % de CALCÀRIA i voleu saber quin nom s’ha 

de donar a aquest sediment. 

 

Per resoldre aquesta qüestió hom utilitza un DIAGRAMA TRIANGULAR amb les següents característiques : 

 

    C = calcària       S = sorra (quars)       A = argila 

 

- el vèrtex C representa el 100 % de calcària i el 0 % de S i A 

 

- el vèrtex S representa el 100 % de sorra i el 0 % de C i A 

 

- el vèrtex A representa el 100 % d'argila i el 0 % de C i S 
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Qüestió 1 

Feu servir el diagrama triangular de sota i situeu-hi el sediment acabat de descriure. 

Qüestió 2 

El diagrama dibuixat a dalt delimita sectors als que els hi correspon una denominació precisa. Els noms 

d'aquests sectors són els següents : 

 

1.- Calcària    1'- Arena 

2.- Calcària arenosa   2'- Arena argilosa 

3.- Calcària argilosa   3'- Arena calcària 

4.- Calcària areno-argilosa  4'- Arena argilo-calcària 

5.- Calcària argilo-arenosa  5'- Arena calcàreoargilosa 

 

1"- Argila 

2"- Argila calcària 

3"- Argila arenosa 

4"- Argila calcàreoarenosa 

5"- Argila arenocalcàrea 

 

D'acord amb aquesta informació i amb el resultat de la qüestió 1 poseu nom al sediment estudiat.  

 

EXERCICI 2 

 

Aquest exercici (grup de petits exercicis) es basa en l'estudi d'una SORRA CALCÀRIA DETRÍTICA, de la que 

volen esbrinar el seu origen. 

 

La sorra estudiada presenta nombrosos grans de QUARS, els més grans dels quals tenen una mida de 3 mm. 

Aquesta sorra conte també nombroses closques de Gasteròpodes i Lamel.libranquis (Moluscs), algunes de 

les quals estan trencades. 

Qüestió 1 

Tenint en compte totes les dades anteriors, quin creieu que és l'ambient sedimentari en el que s'ha 

dipositat aquesta sorra? Per què ?. 
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Partim d'una mostra de la sorra anterior que pesa 378,2 g, i en separem les argiles mitjançant un tamís de 

malla quadrada de 4 micres de costat. El resultat obtingut és de 4,85 g. d'argiles. 

Després aboquem HCl concentrat sobre el sediment que resta. Un cop acabada l'acció de l'àcid sobre el 

sediment, l'assequem i el pesem obtenint un resultat de 108,85 g. 

Qüestió 2 

Quin efecte te l'àcid sobre el sediment? Escriviu la reacció 

Qüestió 3 

Calculeu els % respectius d'argila, calcària i quars. (Hom suposa que la fracció del sediment que ha resistit 

l'acció de l'àcid és el quars). 

Qüestió 4 

Com expliqueu la gran quantitat de calcària d'aquest sediment ? 

 

L'estudi dels grans de quars de la mostra anterior ens permet distingir l'existència de : 

 

 - grans MOLT ANGULOSOS, NO DESGASTATS  (ND) 

 

 -  grans ARRODONITS I BRILLANTS  (RB) 

 

 -  grans ESFÈRICS, AMB SUPERFÍCIE MAT I RUGOSA  (EM) 

 

Qüestió 5 

Quina creieu que pot ser "la història geològica" de cadascun dels tipus de grans ?. 

 

 

A més d'aquests tipus de grans de quars, hi ha un altre tipus que resulta majoritari. Aquests nous grans 

tenen un aspecte ARRODONIT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT I RUGOSA (RM). 
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Qüestió 6 

Com explicaríeu l'origen d'aquests grans ?. 

 

Un recompte realitzat sobre 100 d'aquests grans ens dóna els següents resultats : 

 

 ND : 4  RB : 34  EM : 10  RM : 52 

Qüestió 7 

Quines conclusions podeu treure sobre els agents geològics que han actuat sobre aquests grans ?. 

 

Es tamisen 257,5 g. de sorra sense descalcificar, i s'obtenen els següents resultats : 

 

Nº DEL 

TAMÍS 

OBERTURA DE LA 

MALLA (mm) 

PES DE LA 

FRACCIÓ (g) 

% DE LA 

FRACCIÓ 

38 5,00 26,00   

37 4,00 7,00   

36 3,15 11,70   

35 2,50 7,90   

34 2,00 10,10   

33 1,60 8,60   

32 1,25 15,70   

31 1,00 15,20   

30 0,80 34,90   

29 0,63 22,90   

28 0,50 17,70   

27 0,40 14,60   

26 0,31 1,30   

25 0,25 9,20   

24 0,20 4,70   

23 0,16 4,30   

22 0,13 12,50   

21 0,10 9,00   

20 0,08 9,60   

19 0,06 5,50   
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18 0,05 3,40   

17 0,04 5,70   

 

Qüestió 8 

Calculeu el % de cada fracció i poseu-lo a la columna de la dreta. Traslladeu les dades resultants a un full de 

càlcul (Excel o similar) i obteniu la gràfica corresponent  a les freqüències de les diferents mides de les 

partícules del sediment (a l'eix d'ordenades col·loca-hi els % de les fraccions i al de les abscisses el nº de 

tamís, o l’obertura de la malla). Penseu, abans de fer res, el tipus de gràfic que fareu servir per representar 

aquest tipus de dades 

Qüestió 9 

Comenteu la selecció dels grans d'aquesta mostra. 

 

Ara es fa el mateix estudi que en la mostra anterior, però amb la SORRA DESCALCIFICADA, i s'obtenen els 

següents resultats : 

 

 

Nº DEL 

TAMÍS 

OBERTURA DE LA 

MALLA (mm) 

PES DE LA 

FRACCIÓ (g) 

% DE LA 

FRACCIÓ 

38 5,00 0,00   

37 4,00 0,00   

36 3,15 0,10   

35 2,50 0,10   

34 2,00 0,20   

33 1,60 0,31   

32 1,25 2,10   

31 1,00 8,40   

30 0,80 36,50   

29 0,63 22,10   

28 0,50 16,80   

27 0,40 12,40   

26 0,31 0,60   
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25 0,25 2,20   

24 0,20 0,50   

23 0,16 0,30   

22 0,13 0,50   

21 0,10 0,30   

20 0,08 0,80   

19 0,06 0,80   

18 0,05 0,50   

17 0,04 0,20   

Qüestió 10 

Repetiu el mateix que veu fer a la qüestió 8 

Qüestió 11 

Compareu els resultats que obtinguts  ara amb els de la qüestió 8. Quines conclusions en traieu ?.   
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