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ANÀLISI DE SEDIMENTS DETRÍTICS NO CONSOLIDATS 

 

 

Objectius: aquesta pràctica té com a objectes d'estudi els sediments detrítics i, en especial, les 

sorres. 

A través de l'estudi d'aquests materials, mitjançant tècniques d'observació, d'anàlisi, proves 

físiques i químiques i determinacions d'organismes, es persegueixen dos tipus de finalitats 

bàsiques : 

generals:   desenvolupar i consolidar en l'alumne tot un seguit de tècniques, capacitats 
(observació, anàlisi, deducció, etc.) i procediments propis del treball científic. 

 

específiques: apropar a l'alumne a la metodologia d'estudi dels sediments detrítics i utilitzar les 

dades obtingudes per deduir o inferir la "història geològica" (àrea font, tipus i 

durada del transport i, finalment, el medi sedimentari) d'aquest sediment. 

 

Material : cal el següent material 

 

- col·lecció variada de sediments    Reactius 

- lupa binocular      - aigua destil·lada 

- placa de Petri      - aigua oxigenada 60 volums 

- espàtula       - sol. nitrat de plata al 5% 

- pinces de punta fina      - sol. d'àcid clorhídric al 10% 

- agulla manegada 

- gradeta i tubs d’assaig 

- flascó rentador (aigua destil·lada) 

- goters (per les diferents dissolucions) 

- portaobjectes (optatiu, només per fer muntatges) 

- goma aràbiga (optatiu, només per fer muntatges) 

- paper mil.limetrat 

- claus i làmines per a la determinació d'organismes 
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Metodologia : Es proporciona una col·lecció numerada de sediments. Per cada tipus de 

sediment cal que feu  els següents tipus o grups de proves: 

a) Proves físiques 

1.- determinació fraccions orgànica i inorgànica en % 

2.- granulometria (aproximació amb paper mil.limetrat) 

3.- forma, color i aspecte superficial dels grans 

4.- composició mineralògica 

5.- magnetisme 

 

b) Proves químiques 

6.- prova de la terbolesa: presència de llots 

7.- prova de l'aigua oxigenada: presència de matèria orgànica 

8.- prova del nitrat de plata: presència de clorurs 

9.- prova del clorhídric: presència de carbonat càlcic 

 

c) Determinació d'organismes amb l'ajut de claus diverses 

 

Resultats : 

 

Els resultats d'aquestes proves s’han de recollir de dues maneres : en una FITXA INDIVIDUAL 

per cada mostra de sediment i en una TAULA GENERAL DE RESULTATS, de doble entrada, on 

figuraran la totalitat de les dades de les mostres analitzades.  

Cal tenir en compte que per expressar el resultat de certes proves caldrà elaborar algun tipus 

de codi especial (p. ex. lletres) o bé alguna escala semiquantitativa (p. ex. 0, 1, 2). 

 

 

Conclusions i discussió 

 

Un cop analitzades les dades de que es disposen, heu de determinar quin medi sedimentari 

correspon a cada mostra i quina és la localitat d'origen més probable de la llista de localitats 

que et proporcionarà ara el professor/a. Cas que tingueu dificultats en la determinació del medi 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

3 de 9 

 

 

 

 

 

 

o de la localitat que correspon a una mostra, cal que n'expliqueu les raons i feu la discussió 

corresponent. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

El terme LUTITA s'aplica als sediments i a les roques sedimentàries detrítiques en els quals el 

diàmetre és inferior a 1/16 mm. Dins d'aquests límits s'inclouen els llims (entre 1/16 i 1/256 

mm) i les argiles (inferior a 1/256 mm). 

 

Les SORRES són sediments incoherents (sense cimentar) i heterogenis constituïts per grans de 

mida compresa entre 1/16 i 2 mm. Aquests grans procedeixen de roques preexistents, 

principalment granits i roques afins. 

 

Les RUDITES són roques detrítiques heterogènies, formades per fragments de minerals i roques 

de mida superior a 2 mm. Les GRAVES són rudites sense cimentar. 

 

Granulometria 

 

Segons la mida predominant es distingeixen els següents tipus de sorres: molt fina (1/16 a 1/8 

mm.), fina (1/8 a 1/4 mm.), mitjana (1/4 a 1/2 mm.), grollera (1/2 a 1mm.) i molt grollera (1 a 2 

mm.). 

 

Quan la mida dels grans de sorra és uniforme, sense diferències importants, es diu que té una 

bona selecció o classificació granulomètrica. En cas contrari, és a dir quan hi ha gran diversitat 

en la mida dels grans, es diu que la sorra té una mala classificació o selecció granulomètrica. 

 

De cada mostra has d'anotar la mida dels grans més abundants, així com la del gra més gros i la 

del més petit. 

 

Forma dels grans.  Per determinar-la podeu fixar-vos en la següent figura : 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

5 de 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

6 de 9 

 

 

 

 

 

 

Aspecte superficial 

Ens proporciona informació sobre el medi de transport del sediment. De forma general, els gran 

poden ser brillants o mats. Els grans amb superfície brillant indiquen habitualment un transport 

en un medi aquàtic. Els que presenten la superfície mat ens recorden el vidre sense polir i se’ls 

atribueix un transport pel vent amb freqüents xocs entre ells. Sovint, però, aquesta 

característica no està ben definida. 

 

Composició mineralògica 

Els components més freqüents dels sediments de la mida de les sorres i de les graves són : 

 

- QUARS : és sens dubte el constituent predominant a la majoria de les sorres. La forma i la 

coloració dels grans de quars poden ser diverses, però és freqüent que siguin incolors i 

semitransparents, amb la superfície neta i amb lluïssor vítrica. 

 

- FELSDPATS : són de color rosat o blanc, de superfície mat i amb freqüents mostres d'alteració. 

 

- MIQUES : es presenten en forma de làmines de contorn poligonal, negres i brillants. Es ratllen 

fàcilment amb la punta d'una agulla i presenten una fàcil exfoliació. 

 

- CARBONATS : principalment calcita. En general són grans ben rodats, brillants i amb 

coloracions variables. Es poden distingir fàcilment degut a que reaccionen i es dissolen en ser 

atacats per l'àcid clorhídric al 10%. 

 

- FRAGMENTS DE ROQUES : especialment abundants en el cas de les graves (clasts), reben el 

nom de còdols o palets si són inferiors a 25 cm. Provenen de la fragmentació de diverses 

roques, com ara pissarres, micacites, calcàries, gresos, quarsites, etc. També es troben a les 

sorres, però amb mides inferiors als 2 mm. 
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- RESTES ORGÀNIQUES (BIOCLASTS) : les sorres de platja contenen amb freqüència restes ben 

determinables d'organismes marins, com closques de mol·luscs i de foraminífers (protozous), 

pues i plaques d'eriçons, artells de crustacis, etc. Els sediments continentals poden presentar 

restes de vegetals (cel·lulosa i lignina recents (fusta)), exoesquelets de quitina dels artròpodes i 

closques de mol·lusc d'aigua dolça. Alguns d' aquests components suren un cop la mostra ha 

estat sacsejada amb aigua i, conseqüentment, poden separar-se per flotació. El grau de 

dificultat en la determinació de les restes d'organismes és variable i es necessiten taules de 

classificació específiques. 

 

Prova de la terbolesa 

Serveix per determinar la presència de llims i argiles en una mostra de sediment. Es molt fàcil 

de realitzar : s'agafa una petita mostra del sediment a estudiar i es reparteix aproximadament a 

part iguals en dos tubs d'assaig. A un d'ells se li afegeix aigua oxigenada de 60 volums fins la 

meitat i a l'altre el mateix volum d'aigua destil·lada. Després de deixar-los reposar 5 minuts es 

sacseja cada tub uns 15 segons i s'observa el grau de terbolesa que presenta l'aigua. Els 

resultats poden expressar-se mitjançant una escala semiquantitativa. 

 

Prova de l'aigua oxigenada 

Aquesta prova serveix per detectar la presència de matèria orgànica (en general) en el 

sediment i es basa en el fet que l'aigua oxigenada en presència de matèria orgànica  s'hidrolitza 

i allibera oxigen. La reacció, que és lenta i no immediata, és la següent: 

 

H2O2 + matèria orgànica            H2O + ½ 02 

 

Per fer la prova has de col·locar una petita mostra del sediment en un tub que té aigua 

oxigenada de 60 volum fins la meitat, i deixar-ho reposar 10 minuts aproximadament. Passat 

aquest temps mira d'aprop el tub per veure si hi ha bombolletes atrapades enmig dels grans de 
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sediment o be se'n desprenen directament. Expressa els resultats mitjançant una escala 

semiquantitativa. 

 

Prova del nitrat de plata 

Identifica els clorurs presents en un sediment. Es fonamenta en el fet que una solució nitrat de 

plata en presència d'ions clorur dóna lloc a un precipitat blanquinós de clorur de plata. La 

reacció és la següent : 

 

AgNO3 + NaCl              AgCl (precipitat) + NaNO3 

 

Per fer la prova emplena un tub d'assaig fins 1/4 del seu volum amb una solució de nitrat de 

plata al 5 % i després afegeix-li una petita mostra del sediment. Sacseja-ho uns 15 segons i 

observa el que passa; la reacció és immediata i pot aparèixer una coloració que va des d'un to 

blavenc fins un blanc intens. 

 

Prova de l'àcid clorhídric 

Permet detectar la presència de carbonats, en especial carbonat càlcic, en una mostra. Es basa 

en la següent reacció : 

 

CaCO3 + 2HCl              CO2 + CaCl2 +  H2O 

 

Col·loca una petita mostra del sediment en una càpsula de Petri i aboca-hi al damunt una 

solució d'àcid clorhídric al 10%. Pots observar-ho a la lupa. Si hi ha partícules de carbonat càlcic 

(es produirà) una efervescència immediata i intensa fins la dissolució total d'aquestes. Cal que 

quantifiquis els resultats. 
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Si el despreniment de CO2 va acompanyat d'una olor d'ous podrits, això indica la presència de 

sulfurs en el sediment. Aquests, en reaccionar amb l'àcid clorhídric, donen lloc a àcid sulfhídric, 

d'olor característica, segons la reacció : 

 

 HCl + SULFURS           SH2 + CLORURS 

 

 

Determinació d'organismes 

Amb l'ajut de dibuixos i claus intenta classificar els següents tipus d'organismes (o les seves 

restes) i quantificar-ne la seva presència : 

 

Organismes animals 

 

- Mol·luscs : fragments de les closques 

- Equinoderms : pues, fragments de la closca 

- Foraminífers (Protozous) 

- Coralls (Celenteris o Cnidaris): fragments habitualment 

- Briozous : habitualment fragmentats 

- Esponges : les seves espícules 

- Crustacis : fragments de l'exoesquelet o de la closca 

- Insectes : fragments de l'exoesquelet 

 

Organismes vegetals 

 

- restes de fusta  
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