
 

 

 

 1 

 

EXERCICIS DE SEDIMENTOLOGIA (respostes) 
 

EXERCICI 1 

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

quin nom heu 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 qual 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 ?. 

 

L’ambient sedimentari és una PLATJA, degut a l’abundància de closques de mol·luscs 
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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 ?.Escriu-ne la reacció 

 

L’àcid destrueix tot el carbonat de calci (calcita i aragonita) present a la mostra 

 

2 HCl + Ca C03       C02 ↑  +  Ca Cl2  + H2O 

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). 

 

% D'ARGILA 1,28% 

% DE CALCÀRIA 69,94% 

% DE QUARS 28,78% 

Qüestió 4 

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

  

Prové de la gran quantitat de closques de Gasteròpodes i Lamel·libranquis que hi ha  en 

aquesta sorra 

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) 
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Qüestió 5 

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

 

- grans MOLT ANGULOSOS, NO DESGASTATS  (ND) : gairebé no han estat transportats 
 

-  grans ARRODONITS I BRILLANTS  (RB) : han tingut un transport aquàtic 
 

- grans ESFÈRICS, AMB SUPERFÍCIE MAT I RUGOSA  (EM) : han tingut un transport eòlic 
 

 

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). 

Qüestió 6 

Com explicarieu l'origen d'aquests grans ?. 

Han tingut transport aquàtic + transport eòlic 

 

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 ?. 

 

Aquesta mostra conté molts pocs grans angulosos (ND) , el que significa que el transport ha 

estat MOLT LLARG. El % elevat de grans ARRODONITS i BRILLANTS (i també MATS), indica 

sobretot una preponderància de l’acció (transport + erosió) MARINA (*) 

 

(*) NOTA : els grans ARRODONITS i BRILLANTS ens donen testimoni d’un transport aquàtic. 

La seva significació exacte varia segons el % que representen en el sediment : 

- menys d’un 20% : sediment d’origen MARÍ o FLUVIAL 
- del 20 al 30 % :  sediment d’origen MARÍ PROBABLE 
- més del 30 % :   sediment d’origen MARÍ SEGUR    
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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 10,097 

37 4,00 7,00 2,718 

36 3,15 11,70 4,544 

35 2,50 7,90 3,068 

34 2,00 10,10 3,922 

33 1,60 8,60 3,340 

32 1,25 15,70 6,097 

31 1,00 15,20 5,903 

30 0,80 34,90 13,553 

29 0,63 22,90 8,893 

28 0,50 17,70 6,874 

27 0,40 14,60 5,670 

26 0,31 1,30 0,505 

25 0,25 9,20 3,573 

24 0,20 4,70 1,825 

23 0,16 4,30 1,670 

22 0,13 12,50 4,854 

21 0,10 9,00 3,495 

20 0,08 9,60 3,728 

19 0,06 5,50 2,136 

18 0,05 3,40 1,320 

17 0,04 5,70 2,214 

   

100,000 

Qüestió 8 

Calculeu el % de cada fracció i col·loca’l a la columna de la dreta. Dibuixeu després en paper 

mil·limetrat la corba de freqüències (a l'eix d'ordenades col·loca-hi els % de les fraccions i al de 

les abscisses el nº de tamís, de més petit a més gran). Cada divisió, tant de nº de tamís, com de 

percentatges l'heu de representar amb un interval de 5 mm. 
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Qüestió 9 

Comenteu la selecció dels grans d'aquesta mostra. 

Sorra mal seleccionada, amb grans de mides molt variades 

 

Ara es fa el mateix estudi que en la mostra anterior, però amb 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 0,000 

37 4,00 0,00 0,000 

36 3,15 0,10 0,095 

35 2,50 0,10 0,095 

34 2,00 0,20 0,189 

33 1,60 0,31 0,293 

32 1,25 2,10 1,987 

31 1,00 8,40 7,946 

30 0,80 36,50 34,528 

29 0,63 22,10 20,906 

28 0,50 16,80 15,893 

27 0,40 12,40 11,730 

26 0,31 0,60 0,568 

25 0,25 2,20 2,081 

24 0,20 0,50 0,473 

23 0,16 0,30 0,284 

22 0,13 0,50 0,473 

21 0,10 0,30 0,284 

20 0,08 0,80 0,757 

19 0,06 0,80 0,757 

18 0,05 0,50 0,473 

17 0,04 0,20 0,189 

  

105,710 100,000 
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Qüestió 10 

Calculeu el % de cada fracció i escriviu-lo a la columna de la dreta. Dibuixeu després en paper 

mil·limetrat la corba de freqüències (a l'eix d'ordenades col·loca-hi els % de les fraccions i al de 

les abscisses el nº de tamís, de més petit a més gran). 

Qüestió 11 

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

  

La sorra està ara molt més ben classificada. Els fragments de closques era el que donava a 

la corba el seu aspecte “regular” (mala selecció) 
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