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RESUM 
Les argiles naturals tenen una estructura, definida com la combinació de textura, o disposició de les 
partícules, i lligams entre les partícules. Normalment aquesta estructura suposa una millora en les 
propietats mecàniques de l’argila, tot i que en rares ocasions l’efecte és negatiu. Aquest sòl natural pot ser 
desagregat i barrejat amb aigua, i després consolidat, per tan de produir un sòl “reconstituït”, l’estructura 
del qual és per tant repetible, estàndard, i proporciona un patró amb el qual contrastar la influència de 
l’estructura natural en les propietats mecàniques de l’argila; es comprova que aquesta influència és 
diferent per a cada argila. L’estructura pot resultar malmesa com a conseqüència de la compressió de 
l’argila a molt altes pressions de confinament, o bé de l’inflament a molt baixes pressions de confinament. 
De la mateixa manera que l’efecte de l’estructura varia d’una argila a una altra, el mateix ocorre amb les 
conseqüències d’aquests processos destructius sobre l’estructura. Algunes estructures no es veuen 
afectades en absolut per l’inflament o l’excessiva càrrega; d’altres en queden tan afectades que el 
comportament resultant és quasi com el del sòl reconstituït; i d’altres mostren un comportament 
intermedi.  
 
L’Argila de Londres és una argila estructurada i altament sobreconsolidada que aflora per tota la Conca 
del Tàmesi, que pertany a l’Eocè. Descansa sobre la Formació de la Sorra de Thanet i el Grup de 
Lambeth, i està coberta parcialment per la Formació de Bagshot. És el sòl present a l’aeroport de 
Heathrow, a Londres. En el marc del projecte de la nova Terminal 5 d’aquest aeroport, es durà a terme 
grans excavacions i treballs geotècnics, que es mantindran oberts durant llargs períodes de temps per 
motius de planning. En condicions saturades, això implica que l’argila serà descarregada, “inflada”, a 
molt baixes pressions de confinament. L’objectiu del present treball és d’avaluar la influència d’aquest 
inflament en l’estructura de l’Argila de Londres, i per tant en les seves propietats mecàniques. Les 
propietats mecàniques en les quals es centra aquest treball són dos dels paràmetres més importants per al 
disseny geotècnic: la resistència, rellevant de cara a l’Estat Límit Últim, i caracteritzada per la Superfície 
Límit d’Estat, i la rigidesa, rellevant de cara a l’Estat Límit de Servei, caracteritzada pel Mòdul 
d’Elasticitat del sòl.  
 
En primer lloc, el treball inclou una breu descripció del projecte de la Terminal 5 de Heathrow. En segon 
lloc, es presenta una caracterització geològica de l’Argila de Londres. Tot seguit, s’expliquen els 
fonaments teòrics necessaris per entendre el comportament de l’argila, en forma de recerca bibliogràfica. 
Els dos conceptes més importants són el Model dels Estats Crítics, que descriu el comportament de 
l’argila reconstituïda, i el Model de Sensibilitat, que quantifica la influència de l’estructura natural. I 
finalment, per tal d’implementar aquests conceptes i avaluar la influència de l’inflament en el 
comportament de l’Argila de Londres, s’ha dut a terme diversos assaigs triaxials. S’ha descrit amb detall 
els aparells utilitzats per als assaigs, els procediments d’assaig triaxial, així com altres procediments i 
correccions. L’Autor ha dut a terme quatre assaigs en mostres d’Argila de Londres provinents de 
l’emplaçament de les obres a Heathrow. S’ha inflat les mostres isotròpicament fins una tensió efectiva 
mitjana de 10 kPa, que representa el procés patit per l’argila en el marc de les obres de la Terminal 5. A 
continuació, les mostres han estat recomprimides a diferents pressions de confinament, i llavors han estat 
trencades a cisallament, tant en condicions drenades com no drenades. Això ha permès de trobar la 
resistència i la rigidesa de l’argila després de l’inflament. Paral·lelament, l’Autor ha tingut accés a 
resultats d’assaigs triaxials de mostres tant intactes com reconstituïdes, la qual cosa ha permès de 
comparar les Superfícies Límit d’Estat dels tres conjunts de mostres (intactes, reconstituïdes, i inflades), 
per tal d’avaluar la influència de l’inflament en la resistència; i també ha permès comparar els Mòduls 
d’Elasticitat de les mostres intactes i inflades, per tal d’avaluar la influència de l’inflament en la rigidesa. 
Les conclusions són que malgrat que l’inflament té un efecte en el comportament en compressió de 
l’Argila de Londres, no sembla afectar el seu comportament en cisallament, ja que les Superfícies Límit 



d’Estat natural i inflada són molt similars, i la mateixa tendència s’observa en els Mòduls d’Elasticitat. 
Finalment, es proposa un programa ampliat d’assaigs per permetre una caracterització completa del 
comportament de l’Argila de Londres. 


