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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DE L’ESTUDI  
 
1.1 Introducció 
 
En tots els sòls, la pèrdua de la humitat es dóna sota unes condicions de 
dessecació que, normalment, els porten a la retracció, donant lloc al 
trencament del material. Aquest procés té diverses implicacions en la mecànica 
i les propietats hidràuliques dels sòls. Les fissures aparegudes podrien tancar-
se durant una posterior estació humida, però les propietats del sòl ja haurien 
quedat alterades. L'escalfament global actual del planeta suggereix una 
perllongada, severa i freqüent condició de dessecació, augmentant la 
freqüència i el tamany de la fissura dels sòls, afectant regions temprades que 
encara, actualment, no han arribat al seu màxim potencial de retracció. 
 
L'increment i la disminució de volum del sòl provoca danys en les 
fonamentacions de les edificacions. La fissura induïda per agents ambientals 
incrementa la seva propensió a erosionar-se. 
 
Actualment hi ha una manca de treball experimental a gran escala al laboratori 
i, a més, les variables com la temperatura i la humitat relativa no son 
controlades. Aquestes variables afecten a la succió i a la resistència dels sòls, 
les quals son un factor clau per explicar el procés de trencament. 
 
En aquesta tesina es presenten una sèrie d'assaigs realitzats al laboratori a 
gran escala per investigar la fissura per dessecació dels sòls. 
 
En les mostres assajades anteriorment a aquest estudi, Lakshmikantha (2009) 
va observar tot un conjunt de fissures formades en la base del sòl que 
clarament no tenien el mateix origen que les produïdes en la superfície 
superior. Es va observar que mantenien un patró final de fissura macro - 
morfològic diferent, a més, al produir-se a més profunditat, la seva exposició a 
la atmosfera és inexistent i per tant, el seu origen no es pot explicar només amb 
el fenomen de la dessecació, sinó que hi ha d’haver algun altre causant que per 
ara es desconeix del cert quin és. Existeixen explicacions realitzades per   
Lakshmikantha (2009), en la seva tesis doctoral, que han pogut donar resposta 
a alguns dels processos observats en els resultats dels assaigs d’aquesta 
tesina. 
 
Aleshores en aquest estudi es pretén millorar la comprensió en la formació de 
les fissures observades en la superfície superior i en la base de la mostra del 
sòl, i establir, així, un patró de fissura determinat. 
 
L’ aparell emprat per aquests assaigs va ser dissenyat i creat amb anterioritat a 
aquesta tesina en el departament d’Enginyeria del terreny de la UPC. Es tracta 
d’una cambra on es poden assajar mostres tan grans com  80 cm de diàmetre i 
20 cm de profunditat, amb sensors que mesuren la succió, la humitat relativa i 
la temperatura. Les cèl·lules de càrrega detecten la pèrdua de pes, i la càmara 
digital pren imatges amb una freqüència determinada de la superfície superior 
de la mostra, i totes les dades queden enregistrades en un disc dur.  
 



 20

1.2 Objectius i estructura de la tesina 
 
Els principals objectius d’aquesta tesina són els següents: 
 

- Saber on, com i quan s’inicia la fissura del sòl. 
- Comprendre millor quin és el procés de dessecació que es dóna en el 

sòl. 
- Entendre quins són els mecanismes i les principals causes de 

trencament en la base del sòl. 
 
Per a assolir aquests objectius inicialment s’ha fet un estudi dels descobriments  
anteriors realitzats en aquest mateix camp. Buscant en els antecedents 
s’exposa una breu introducció del que s’entén com a fissura, on i com s’inicia, a 
més, també es parla de les causes de la fissuració, com podria ser la 
composició del sòl o la compactació, entre moltes altres. Tot seguit es 
procedeix a explicar les implicacions que comporta que es generin aquestes 
fissures en el terreny i, finalment, quines són les experimentacions que s’han 
dut a terme fins al moment, ja sigui a gran o petita escala. 
 
Per a realitzar els set assaigs d’aquesta tesina s’ha utilitzat una cambra 
ambiental explicada amb gran detall en el tercer capítol d’aquesta tesina.  
 
En el quart capítol s’explica el pas a pas del desenvolupament de l’estudi 
experimental de la evolució de fissures per dessecació en sòls argilosos. 
També se’n parla de les característiques principals del sòl utilitzat.    
 
El cinquè capítol es divideix en dos parts ben diferenciades, en la primera es 
troba resumit l’estudi de la fissuració en sòls argilosos realitzat per 
Lakshmikantha (2009) en la seva tesis, ja que va exposar mostres del mateix 
sòl a determinades condicions ambientals amb el mateix equip experimental del 
laboratori de la UPC. La segona part, presenta els resultats obtinguts dels 
assaigs experimentals, indicant tots aquells valors mesurats en aquesta tesina 
amb els dispositius de l’equip experimental. 
 
Tot seguit es troba el capítol sisè que parla de la macro-morfologia del 
trencament del sòl. Aquest capítol es divideix en dos parts, un que parla dels 
antecedents trobats al respecte en estudis anteriors, Lakshmikantha (2009), i 
un altre que se centra en l’estudi dels canvis de morfologia de la mostra, la 
distribució de les humitats final i la resistència a la tracció. 
 

En el setè capítol es relacionen resultats de la succió mesurats en cada assaig 
amb la fissuració observada. També es troba la corba total de la pèrdua de la 
humitat en (%).   
 
Per acabar es poden veure les conclusions que es treuen després d’haver 
realitzat tot aquest estudi. Tot seguit, al final de la tesina es troben els annexos, 
on es veu un anàlisi ben detallat dels resultats de cadascun dels assaigs. 
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CAPÍTOL 2. ANTECEDENTS  
 
2.1 Introducció 
 
El trencament del sòl és un fenomen natural que es deu a la variació del temps 
durant les diferents estacions.  
 
L’estudi del trencament del sòl s’ha basat en assolir dos objectius principals, 
primer, saber quines són les causes del seu origen i segon esbrinar les 
conseqüències que implica la seva formació. Els primers estudis es van fixar 
més en les seves conseqüències, en canvi, els més recents intenten esbrinar 
les seves causes. 
 
2.1.2 Definicions de fissura en sòls  
 
Durant la dessecació del sòl, sovint fissura al retraure’s. La fissura apareix sota 
diferents condicions i no sempre es pot explicar de la mateixa manera. Towner 
(1987b). 
 
L’ inici de la fissura i la seva propagació en sòls és un problema complex que 
inclou la mecànica de localització de tensions i la hidràulica del flux de l'aigua 
en mitjans saturats i no saturats. També es déu a la interacció entre d’aquestes 
dues. Prat et al. (2002). 
 
2.1.3 On i com s'inicia el trencament? 
 
Un altra teoria parla de que els sòls, generalment, dessequen des de la 
superfície cap al fons, on les succions de la matriu són normalment més grans i 
no hi ha cap tensió pel propi pes. Les microfissures presents en tot el sòl, en 
forma de buits intraparticulars, també es donen en aquesta zona. Per aquest 
motiu, les condicions pel creixement d’una fissura són més favorables a la 
superfície del sòl, Morris et al., (1992). 
 
Segons Weinberger (1999), va parlar del cas contrari, que la fissura també es 
podia estar iniciada en el fons durant la dessecació i podia estar propagada 
verticalment cap a dalt fins a la superfície, concloent finalment que aquesta 
genera lateralment fissures adjacents.  
 
2.1.4 Per què l'estudi de la fissura dels sòls és t an difícil ? 
 
Existeixen estudis sobre dessecació dels sòls datats de principis del segle XX. 
Aquests estudis s’han fet per a diverses disciplines i se centren sobretot en el 
seu comportament en la natura. A més, com el camp de treball es molt ampli, 
generalment manquen molts detalls i esdevé de vegades conflictiu.  
 
Aquesta complexitat la trobem, per exemple, en el fet que l’espaiat de la fissura 
pot anar des de mil·límetres fins a molts metres. El mateix passa amb la 
profunditat, arribant a assolir uns deu metres. La relació entre la profunditat de 
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fissura i l'espaiat no està del tot clara, encara que sembla que hi ha una major 
tendència a formar-se fissures d’espaiat gran amb una major profunditat. 
 
Vallejo, (1994) va trobar dos sistemes bàsics per examinar les fissures en les 
argiles en els problemes de geotècnia. El primer camí és de caràcter geològic i 
té en compte la gènesi i la classificació de les fissures. El segon, se centra en 
els efectes de les fissures sobre la resistència mesurada in situ o en el 
laboratori i, també en la relació del funcionament mecànic quan aquest fissura 
en talussos o preses de terra. 
 
2.2 Definició i tipus de fissura del sòl 
 
El trencament del sòl comporta canvis en els paràmetres físics, químics, 
mecànics i hidràulics del mateix sòl respecte la seva situació climàtica i el seu 
entorn ambiental. Per tant, abans de res es defineixen i es classifiquen els tipus 
de fissures que es poden donar a la natura. 
 
2.2.1 Definició de les característiques del trencam ent del sòl. 
 
A continuació es defineixen les característiques del fenomen o patró de fissura 
del sòl.  
 
El contingut d'humitat de fissura, és la quantitat d' humitat que hi ha en el sòl 
just en el moment en que va aparèixer la primera fissura.  
 
L' espessor del sòl es defineix com el seu espessor quan la mostra està 
completament seca.  
 
Les cèl·les, són els fragments de sòl limitats per fissures al interceptar les unes 
amb les altres. 
 
El tamany de les cel·les és l'àrea  de cada cel·la formada després de la fissura 
del sòl. 
  
L' àrea de la fissura, és igual a l'àrea del contenidor menys l'àrea total de les 
cel·les. 
 
La llargada de les fissures, és la dimensió total, presa linealment, mesurada al 
llarg de totes les fissures. 
 
La densitat seca del sòl, és definida com el pes de les partícules sòlides per 
unitat de volum del sòl. 
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2.2.2 Classificació de les fissures del sòl 
 
 

Tipus  Dimensió (Àrea)  

Fissura molt gran = 100 m2 

Fissura gran 1 – 100 m2 

Fissura normal 0.01 – 1 m2 

Fissura petita 1 – 100 cm2 

Fissura molt petita = 1 cm2 

Taula 2.1 Classificació de les fissures segons la seva dimensió, Frooks i Denness, (1969) 
 
 

Tipus  Descripció  

Planar L/R = π/8 

Semi-curvada π/8 = L/R = π/4 

Curvada L/R = π/4 

Semi-ondulada Combinació de dos o més          
semi-curvades convexes i cóncaves. 

Ondulada Combinació de dos o més curvades 
convexes i cóncaves. 

Taula 2.2 Classificació de les fissures segons la seva curvatura. Frooks i Denness, (1969) 
 
Es veu com la geometria de superfície és mesurada en termes d' àrea de 
fissures, de radi de curvatura i longitud corbada de la fissura (taules 2.1 i 2.2). 
Es fa referència a L com longitud de la fissura corbada i R com radi de 
curvatura de L. En la taula 2.3 es dóna la classificació segons la rugositat 
superficial.  
 

Tipus  Grau de rugositat, H, 
(mm)  

Superfície lliscant 0 

Molt llisa 0 < H = 2 

Llisa 2 < H = 4 

Lleugerament rugosa 2 < H = 4 

Rugosa 4 < H = 6 

Molt rugosa 4 < H = 6 

Poc marcada 6 < H = 8 

Picada H > 8 

Taula 2.3 Classificació de les fissures segons la rugositat de la superfície de trencament Frooks 
i Dennes (1969) 
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Descripció  Espaiat de les fissures  

Molt gruixuda > 2 m 

Gruixuda 0.6 m – 2 m 

Gruix mig 0.2 m – 0.6 m 

Prima 60 mm – 0.2 m 

Molt prima 20 mm – 60 mm 

Laminada 6 mm – 20 mm 

Laminada molt prima < 6 mm 

Taula 2.4 Classificació segons l’espaiat de les fissures Frooks i Denness (1969) 

 
2.2.3 Classificació posterior per Fang, (1997). 
 
El tipus de fissura del sòl, Fang (1997) les va diferenciar en quatre: de 
retracció, tèrmica, de tensió, i les anomenades “fracture cracks”.  
 
Fissura de retracció 

 
Aquest tipus s’observa en capes en procés de dessecació, són molt comunes 
en les estructures trobades a la natura.  
 
Les forces de tensió s’estableixen en les capes més superficials ja que serà per 
aquestes per on es perdrà l’aigua del sòl. Aquestes forces de tensió s’alliberen 
formant-se fissures de retracció, i al trencar ho fan sobre aquestes capes 
superficials en cel·les de formes geomètriques diferents. Aquesta forma depèn 
de la composició mineral de la argila, del procés de dessecació, del flux d’aigua 
en els porus i d’ altres múltiples factors. Com es veu en la figura 2.1, la Illita 
dóna fissures més fines que la Moscovita. També es va veure com mostres 
dessecades al forn donen uns patrons més irregulars que les mostres 
dessecades en condicions ambientals normals.  
 
Fissures tèrmiques 

 
Aquestes fissures es donen pel canvi de la tensió tèrmica del material. Les 
tensions es desenvolupen quan el material és escalfat i, aleshores, de manera 
sobtada és refredat, tal i com passa en el procés de gel - desgel o  en el procés 
humitejament – dessecat.  
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Figura 2.1 Comparació entre patrons de trencament entre argiles amb Illita, la de l’esquerra, i 

Moscovita, a la dreta, Fang, (1997). 
 
Com es veu en la figura 2.1, els patrons de fissura en sòls amb Illita i Moscovita 
varien segons la mostra s’hagi escalfat a l’aire o al forn. Aquesta diferència es 
deu al fet que el procés d’escalfament té una major intensitat en el forn i és 
menys uniforme que en els processos de dessecat a l’aire. Altres factors que 
contribueixen en les fissures tèrmiques son el tipus de sòl, la unitat de pes, la 
distribució de la dimensió dels grans i el percentatge de buits. 
 
Fissures per tensió 

Les fissures de tensió es formen a partir de sobrepressions, com és l’exemple 
de les que es donen per existència d’una càrrega estructural, o bé, d’una 
càrrega d'aigua de pluja, gel i/o neu, de vegetació o d’un esllavissament 
estacional. De vegades, també està associat als canvis d’humitat o a variacions 
de les tensions tèrmiques. 
 
Fissures per fractura 

Son les fissures degudes als canvis diaris de temperatura i humitat. L’aigua de 
la pluja o la neu desfeta que caurà dins de fissures i buits produirà unes 
pressions d’aigua als pors. Aquestes pressions varien en funció de les 
condicions ambientals. També varia la tensió capil·lar produïda per l'aigua dels 
porus entre les partícules del sòl. 
 
Si un sòl saturat és dessecat, es forma un menisc en cada buit de la estructura 
del sòl que genera una tensió en el sòl. Es tracta d’una força de compressió en 
l'esquelet del sòl. Es pot produir una pressió de 200 a 300 KPa en sòls de grà 
fi. 
 
Aquest tipus de càrrega interna deguda a una combinació de tensions de 
retracció, de tensions tèrmiques i de fluctuacions en la pressió dels porus plens 
d'aigua entre les partícules del sòl s’anomena “càrrega de fractura”. I per tant 
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les fissures produïdes a partir de la càrrega de fractura són les esmentades 
fissures per fractura del sòl.   
 
2.3 Causes 
 
El trencament de les argiles es desenvolupa en les següents circumstàncies.  
 

1. Durant el procés de consolidació. 
2. Resultat en la disminució de sobrepressions durant l' inflament de l'argila. 
3. Resultat de la sinèresi. 
4. Per reaccions químiques que poden induïr en la argila distorsions en el 

volum. 
5. Resultat de les tensions per causes tectòniques. 
6. Al dessecar la argila. 
7. Les fortes tensions laterals poden induir fissura a l'argila. 

 
Ara s’exposen cas a cas com poden variar les propietats que influeixen en la 
fissuració del sòl. 
 
2.3.1 Composició del sòl 
 
La composició del sòl està relacionada directament amb les propietats del sòl, 
de la mateixa manera que té influència en el comportament de la fissuració. El 
sòl és veu exposat contínuament al desgast, per tant les propietats que tenia la 
roca mare o els minerals que la composen es veuen modificats. 
 
Contingut d'argila 

 
Un contingut més elevat en argila, i per tant en l’índex de plasticitat, indica una 
afinitat més gran amb l’aigua. Finalment això es reflectirà en un augment de la 
deformació al encongir-se quan perdi l’aigua. Això es pot veure en la figura 2.2, 
en els gràfics a i b realitzats per Albrecht i Benson, (2001). 
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Figura 2.2 Deformació per retracció volumètric en relació amb les propietats del sòl: (a) 

contingut d’argila; (b) Índex de plasticitat. Albrecht i Benson (2001) 
 
Mineralogia de l'argila 

 
Els sòls amb un contingut més elevat de capes d’ Esmectita o una mescla 
d’Illita i Esmectita tenen una major deformació de retracció. La Esmectita 
absorbeix més aigua, llavors té una gran retracció abans que les partícules de 
la argila entrin en contacte. La mínima deformació per retracció es va trobar per 
sòls amb un contingut menor d’esmectita. A mesura que s’hi afegeix sorra, 
disminueix menys de volum.  
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Figura 2.3 Temps per començar la fissuració en relació amb l'espessor del sòl (mm). Corte i 

Higashi, (1960). 
 
Estructura del sòl 

 
Corte i Higashi, (1960) van fer al laboratori un seguit d’assaigs dessecant sòls 
amb diferent empaquetament. Tal i com es veu en la figura 2.3, hi ha una 
relació lineal pel cas del sòl amb empaquetament tancat i una de corbada pel 
cas sense empaquetament tancat. La diferència entre els dos casos podria ser 
deguda a les diferents velocitats d'evaporació que tenen, acompanyat d’una 
velocitat de difusió de vapor diferent en el sòl. Més tard, es va dir que també 
podria ser degut al fet que la fissura en el cas del sòl sense empaquetament es 
dona a un contingut més elevat d’humitat que no ho fa en el cas tancat. 
 
Fang, (1994) va dir que en el sòl es donen diferents patrons de fissura en 
funció de si les estructures són floculants, o bé, dispersives. Això està il·lustrat 
en la figura 2.4, on es veu que les estructures amb floculació tenen àrees més 
grans de fissura que no pas les dispersives.  
 
Densitat 

 
La densitat del sòl també influeix en el fenomen de fissura. Es pot veure en la 
figura 2.5, gràfic realitzat per Albrecht i Benson (2001), la deformació per 
retracció volumètric en funció a la unitat del pes sec. En la figura 2.5 es veu 
clarament com la deformació per retracció volumètric és més alta per densitats 
seques més baixes.  
 
Corte i Higashi, (1960), van fer el gràfic d'espessor - contingut d'humitat del sòl 
al trencar-se.  
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Figura 2.4 Diagrama esquemàtic que il·lustra l'efecte de la estructura en el comportament al 

fissurar. Fang, (1994) 
 

 
 
 
 

 
Figura 2.5 Deformació per retracció en relació amb la unitat de pes sec. Albrecht i Benson, 

(2001) 
 
2.3.2 Compactació 
 
És important, sobretot, en barreres d'argiles. De fet, en aquestes obres 
d’enginyeria són importants els factors de funcionalitat i durabilitat i per tant 
interessa saber com influeix la dessecació en l’argila compactada. 
  
Albercht i Benson, (2001) van estudiar com influïen en la retracció i el 
trencament de l’argila compactada factors com el número de cicles de 
dessecació, les condicions de compactació, la composició i la mineralogia.  
 
2.3.3 Contingut d’aigua i energia tèrmica 
 
La presència d’aigua en la estructura d’un sòl exposat a una determinada 
energia tèrmica pot donar lloc a la dessecació i fissura. 
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Terminologia de la humitat del sòl 

 
Dins del sòl es pot diferenciar entre la zona de: 
 
- Suspensions, on les partícules del sòl es troben en suspensió degut a la 
presència d’aigua. 
 
-  Aigua gravitacional, on es troba l’aigua que es mou per gravetat. 
 
-  Aigua que es troba en el rang de capil·laritat, que és la zona sotmesa a les 
tensions capil·lars.  

 
Contingut d’aigua inicial i la seva evolució. 

 
A la natura el contingut d’aigua en els sòls és molt variable. Els podem trobar 
secs, sense humitat, moderadament saturats o completament saturats. Això 
depèn de les condicions de l'entorn en que es troba i la seva geologia. Avui en 
dia, ens interessen tant els sòls saturats com els no saturats. Tanmateix saber 
quin és l'efecte de la quantitat d'aigua inicial abans de dessecar i com 
evoluciona el contingut d’aigua al estar exposat a una energia tèrmica, és un 
dels objectius d’aquest treball. 
  
A la natura el contingut d'aigua varia constantment, per aquest motiu el terme 
de contingut inicial d'aigua és molt ambigu. És difícil determinar a quina 
quantitat d' humitat del sòl va començar la dessecació, per aquest motiu ens 
centrem en el contingut inicial d'aigua de la mostra de sòl experimental subjecta 
a un assaig de fissura. 
 
En la taula 2.5 es pot veure quina ha estat la humitat relativa en el moment de 
inici de la fissura en els assaigs realitzats per Towner, (1987). 

 
Taula 2.5 Contingut d'aigua al fissurar. Towner, (1987) 

 
Una vegada el procés de dessecació comença, el contingut d'aigua canvia 
dràsticament fins acabar l'assaig, o bé, fins que el contingut d'aigua s’estabilitzi. 
La evolució del contingut d'aigua està principalment afectat per la conductivitat 
hidràulica del sòl, l'espessor de la capa del sòl que pateix dessecació i les 
condicions ambientals. La humitat de fissuració és el contingut d'humitat al 
moment quan comença la fissura, que a més juga un paper molt important. 
Aquesta depèn de molts paràmetres físics, com l'espessor de la capa de 
dessecació i el coeficient de velocitat de dessecació. 
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L’índex de dessecació es, trobat per Corte i Higashi, (1960) i modificada per 
Nahlawi i Kodikara, (2006), es veu definit per: 
 

 ( ) ( ) kt
rit ewwww −⋅−=−  (2a)

  

 ( )ri wwk
dt

dw −−=          (2b) 

On iw  és el contingut d’aigua inicial, w és el contingut d’aigua al temps t del 

procés de dessecació, i rw és el contingut d’aigua residual al final del procés. 

L’índex de dessecació és veu definit per (
dt

dw
) i k és un paràmetre indicador de 

la humitat dessecació és anomenat coeficient o velocitat de dessecació (1/t). 
L’índex de dessecació és directament proporcional al coeficient de dessecació. 
 
Es poden veure aquests dos paràmetres relacionats amb el contingut d'humitat 
de fissura en la figura 2.6 i 2.7. A partir de la figura 2.6 podem veure que el 
contingut de la humitat de trencament augmenta amb l'increment de l'espessor 
de la capa de sòl. Corte i Higashi, (1960) va explicar aquesta relació dient que 
podria estar en funció de la velocitat de dessecació que es doni en el sòl. Ja 
que es va comprovar que es més ràpida a mesura que l'espessor disminueix. 
 
Towner, (1987), va expressar el contingut d' humitat de fissuració en funció del 
contingut d'aigua inicial, va observar, tal i com es veu en la taula 2.5, que no hi 
ha una diferència significativa en les mostres d’assaig amb diferents continguts 
d'aigua inicial.  
 
L'efecte del coeficient o velocitat de dessecació en el contingut d'humitat de 
fissuració està explicat en el proper apartat. 
 

 
Figura 2.6 Contingut d'humitat de trencament en relació a l’espessor del sòl. Corte i Higashi, 

(1960) 
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Figura 2.7 Contingut d'humitat de fissuració en relació al coeficient de velocitat de dessecació 

Corte i Higashi, (1960) 
 

Índex de dessecació 

 
El temps necessari per dessecar un sòl, amb un mateix espessor en dos 
condicions ambientals diferents, no és el mateix. De manera que dos sòls amb 
diferent espessor però amb iguals condicions ambientals tampoc triga el mateix 
temps en dessecar. El percentatge de dessecació, la profunditat de dessecat 
del sòl i les condicions de temps estan relacionats. A més, la velocitat de 
dessecació té un efecte notable en el patró de fissura. 
 
En la figura 2.7 es veu la trajectòria del coeficient de velocitat de dessecació 
respecte el contingut d'humitat de fissuració, així quan augmenta la velocitat hi 
ha una disminució del contingut d'humitat de la fissura. 
 
2.3.4 Resistència a la tracció 
 
La resistència a la tracció dels sòls és un factor important que depèn d' altres 
propietats del propi sòl. L'estudi de la resistència a la tracció no ha rebut 
l’atenció que es mereix degut a la seva dificultat per determinar-se de manera 
experimental. Si hi ha trencament del sòl i es considera la resistència a la 
tracció, el problema es torna encara més complicat i confús. L'inici de la fissura, 
ja sigui en el cas d’un sòl saturat com d’un no saturat o quasi saturat, varia 
segons la resistència a la tracció. Això es deu a problemes en la preparació de 
les mostres i al fet que el procediment seguit en cadascun dels equips no era el 
mateix.  
 
Finalment, el gràfic de Rodríguez, (2002) de la figura 2.10 ens demostra com la 
resistència a la tracció varia amb el grau de saturació. 
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Figura 2.10 Variació de la resistència a la tracció en funció del grau de saturació. Rodríguez 

(2002) 
 
2.3.5 Succió 
 
Molts problemes de geotècnia provenen dels canvis de volum i del contingut en 
aigua degut al fenomen de la capil·laritat. Alguns d'aquests problemes més 
visibles son la retracció i l'eixamplament de l'argila i el col·lapse d'algunes 
margues. Un dels majors paràmetres que controlen aquest fenomen es la 
pressió capil·lar o succió de la matriu.  
 
La succió crítica, és a dir quan s'inicia la fissuració en la superfície del sòl 
durant la retracció – dessecació, depèn de la resistència a la tracció, l'estat 
inicial de tensió, la trajectòria de tensions totals i efectives, i la historia de 
tensions del sòl. 
 
2.4 Implicacions 
  
El trencament del sòl altera les seves característiques, sobretot la seva 
resistència. Aquests efectes es poden agrupar en ambientals, en agriculturals i 
efectes que es donen en les pròpies propietats del sòl. 
 
2.4.1 Propietats del sòl 
 
Les fractures afecten les propietats del sòl intacte. Aquí es troben explicades 
totes i cada una de les propietats alterades. 
 
Propietats físiques 

 
No hi ha evidència experimental que el trencament del sòl afecti l'índex de les 
propietats del sòl, però sí que s’ha vist conseqüències en algunes de les 
propietats físiques del sòl. Sabem que el sòl pot ser un sistema de dos o tres 
fases segons el seu grau de saturació. Durant el procés de fissura, 
especialment degut a la dessecació, hi ha un canvi continu del grau de 
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saturació i del volum de la massa de sòl que desseca, i per tant podem dir que 
la fissura afectarà totes les relacions pes – volum. 
 
Propietats de resistència 

 
Per mitjà de l’estudi dels antecedents se sap que hi ha un efecte molt notable 
del trencament en la propietat de resistència del sòl. 
 
Segons Mesri i Ali, (1999) la dessecació pot donar una gran sobreconsolidació. 
Es van realitzar experiments amb una argila sorrenca glacial. Es va determinar 
que per aquesta argila, sobreconsolidada per dessecació, la obertura de 
microfissures era deguda a la pròpia extracció de la mostra del terreny, reduint-
ne així el seu valor de resistència al tall no drenat. És a dir, que abans de 
l’extracció es trobava a unes tensions in situ efectives determinades y 
posteriorment es van veure alterades.  
 
Conductivitat hidràulica 

 
La conductivitat hidràulica no es la mateixa en un sòl intacte que en un de 
fissurat, per tant serà important conèixer quan de més elevat és aquesta 
conductivitat en cada cas. 
 
McKay et al., (1993a), va estudiar la conductivitat hidràulica en sediments 
glacials fissurats, a partir dels seus estudis es van poder veure que arribava a 
tenir uns valors de conductivitat hidràulica horitzontal que superaven en més de 
3 ordres de magnituds el seu valor original trobat en la matriu no fissurada. 
 
2.4.2 Medi ambient 
 
S’han observat zones fissurades en la natura amb un rang de profunditat de 
trencament que va des de pocs metres fins a desenes de metres. Així que la 
conductivitat hidràulica pot incrementar i el potencial de migració de 
contaminants, en conseqüència, també. El flux en una fissura pot arribar a ser 
de l’ordre de metres per dia, el que suposaria un problema important degut a la 
gran migració de contaminants que es podria donar en els dipòsits o 
abocadors. McKay et al, (1993b). 
 
La qualitat ambiental es veu amenaçada seriosament per les aigües 
superficials i subterrànies que porten agroquímics com pesticides i nutrients 
lixiviats.  
 
La indústria minera va produir milions de tones de material de residu, que va 
ser dipositat posteriorment i va entrar en contacte amb les accions 
atmosfèriques. Durant els següents anys degut a la variació estacional, el 
material es va fissurar, i més tard, al ploure l’aigua es va infiltrar, contaminant 
les aigües subterrànies i superficials. Rodríguez, (2002) va realitzar 
experiments per caracteritzar i estudiar el comportament del residu de 
metal·lúrgia produït per aquesta indústria (de Niquel Cubà en el districte de 
Moa de Cuba). D’acord amb les seves conclusions, el trencament del residu de 
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metal·lúrgia per dessecació va significar un increment en la permeabilitat, 
encara que, posteriorment, va ser segellada per un reompliment addicional o 
per confinament mecànic, el que va donar una falsa visió de la possible 
permeabilitat que tindria el material. 
 
2.4.3 Agricultura 
 
La formació de fissures per retracció i la subsidència dels sòls argilosos és 
resultat de la seva dessecació. L’aigua i els soluts flueixen ràpidament a través 
de les fractures dins del subsòl, evitant així la zona d’arrels de les plantes. El 
que provoca una manca de nutrients en les cullites i una contaminació del sòl i 
de l’aigua subterrània. Bronswijk, (1991b). 
 
2.5 Experimentacions 
 
Els experiments son l’espina dorsal de l’estudi dels diferents i complexos 
comportaments dels sòls. Aquest comportament depèn de molts paràmetres a 
part dels del propi sòl.  
 
2.5.1 Assaigs de Laboratori 
 
Els assaigs de laboratori estan agrupats segons siguin d’anàlisi, o bé, 
d’aplicació. 
  
Basat en l’anàlisi 

Aquest es pot subdividir en dos grups, primer aquells experiments els quals es 
centren en determinar les característiques de la fissura del sòl mitjançant la 
mecànica de sòls, i segon, aquells que intenten utilitzar un apropament amb la 
mecànica de fractura. 
 
Segons la mecànica de sòls  
Els experiments de dessecació conduits per Corte i Higashi, (1960) son les 
sèries més entenedores d'assaigs realitzades en el laboratori. 
 
Corte i Higashi, (1960) van descriure els experiments i van explicar que els 
experiments es van realitzar amb grans contenidors per evitar l’efecte de la 
paret. Es va veure el procés de dessecació observant acuradament tots els 
punts de la mostra, abans i després de la primera fissura, i també es va 
mesurar el contingut d’aigua del sòl. Es van prendre imatges a diversos estadis 
del creixement de la fissura. Aquestes observacions van ser molt útils per 
clarificar el mecanisme dinàmic de la formació de la fissura. L’últim estadi de 
formació de la fissura es va examinar amb imatges preses després de que el 
sòl s'assequés completament. Es va enregistrar el número de cel·les que 
rodejaven les fractures, la forma, el número de costats, la distribució del tamany 
d' aquestes cel·les, la longitud total de la fissura i la seva àrea. Aquestes dades 
es van considerar com aquelles que més caracteritzaven a les fissures. 
 
Les variables extrínseques van ser la temperatura, la humitat, l’espessor de la 
capa de sòl i el material del fons dels contenidors. En canvi les variables de les 
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condicions intrínseques estudiades són la humitat inicial i el grau 
d’empaquetament. 
 
En els experiments, les mostres podien retraure’s lliurement, amb adhesió del 
sòl només amb el fons dels contenidors. 
 
Es van realitzar un total de 60 experiments per tal d'estudiar l’efecte de 
l’espessor i del material de fons del contenidor. També per tal d'estudiar l'efecte 
que tenia en la velocitat de dessecació, el grau de l’empaquetament, l’aigua del 
terreny, l'aigua superficial, la humitat, el refredement, i el cicle humit-secat. 
 
El sòl utilitzat en els experiments  van ser els sediments de Bloomington 
obtinguts d’un dipòsit prop de Lily Lake, Illinois. La majoria dels experiments es 
van realitzar en contenidors de fusta de 600 mm X 840 mm d’àrea plana i 70 
mm de profunditat. El sòl va ser usat en dos estadis inicials: (1) amb un 
contingut inicial d’aigua del 60% i una densitat seca de 1800 Kg/m3; i (2) com 
un sòl compactat amb un contignut d’aigua inicial de 45% i una densitat seca 
de 1500kg/m3. Es van usar diversos tipus de materials a la base dels 
contenidors per donar una adhesió diferent a la base. El material de la base 
usat va incloure fusta plana, fusta engrasada, i fulla de vidre. Per la majoria 
d'assaigs, la temperatura de la cambra va ser mantinguda sobre 22ºC i la 
humitat relativa va estar en la franja de 30% fins a 40%. 
 
Lloret et al., (1998) va realitzar dos assaigs, per tant hi havien les series A 
(preliminars) de dessecació mesurant de manera continua el pes i l’esforç 
vertical quan el sòl va dessecar en les condicions atmosfèriques del laboratori 
(temperatura de 22ºC, humitat relativa de 60%). En el primer, es va tractar d'un 
espècimen cilíndric de diàmetre de 38mm i d’alçada de 76mm, inicialment 
compactat en un estat de saturació i amb una densitat seca de 1,53g/cm3. En 
canvi en el segon, el sòl amb un contingut d’aigua del 50%, va ser colpejat en 
un contenidor cilíndric de 250 mm de diàmetre i 40 mm d’alçada, amb una base 
tipus suau, smooth, i amb la superfície superior en contacte amb l’atmosfera. 
 
Les series B, van ser assaigs realitzats amb un sòl preparat amb un contingut 
d’aigua inicial també del 50%, en plates circulars de diàmetre de 225 mm les 
quals podien mantenir diferents espessors del sòl a estudiar. Tenien un seguit 
de ranures en el fons del tipus grooves, de 1,5 mm de profunditat, per tal 
d’assegurar l’adhesió amb el fons del sòl. El material utilitzat provenia de la 
indústria de Niquel de Cuba. 
 
Segons la mecànica de fractura 
 
Vallejo, (1994) va suggerir que el concepte de mecànica de fractura podria 
explicar les causes del trencament de talussos en terreny argilós fissurat i dur.  
 
Àvila et al., (2002), van realitzar experiments per mesurar els paràmetres de 
mecànica de fractura del sòl argilós de Bogotà, Colòmbia. Els tests es van 
realitzar utilitzant esforços controlats i tècniques controlades per mesurar 
tensions. Per la preparació dels espècimens es va aplicar l’ASTM E399, (1983). 
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Basat en l' aplicació 

Es diu que l’estudi està basat en l’aplicació quan els resultats experimentals 
tenen una utilitat en casos particulars, com per exemple, els realitzats en 
barreres d’argila, preses tipus tailing dams, en fractures hidràuliques, etc. 
 
Wendling i Meibner, (2001), van estudiar l’efecte d’unes capes d'argila 
compactades utilitzades com a cobertes o línies de terraplè. Es va veure que 
això afecta directament a la forma de les fractures. Per a la formació d’aquestes 
fissures, es van centrar en la relació entre la dessecació i la succió de l’aigua 
del sòl en funció dels paràmetres com la temperatura, el contingut d’aigua, 
l’índex i l’ample de radi dels buits. 
 
En quan als experiments realitzats per a preses tipus tailing dam, es va trobar  
que Swarbrick i Fell, (1992), va estudiar la dessecació i la fissuració utilitzant 
experiments de laboratori a petita escala.  
 
2.5.2 Assaigs de camp (Gran escala) 
 
Fins al moment s’han realitzat molt pocs experiments a gran escala. El camp 
d’experimentació normalment ha estat en projectes reals, observant com 
succeeixen els fenòmens a la natura. 
 
Konrad i Ayad, (1997a) van fer exclusivament experiments de camp per 
estudiar la formació de fractures de retracció en una argila marina intacta. Es 
va excavar a tres nivells diferents exposant-la així a una evaporació continuada 
durant 35 dies. Es van fer seccions a tres nivells per tenir els resultats de 
fractures de retracció en sòls amb diferents propietats. La figura 2.11, demostra 
una vista plana i longitudinal de les excavacions. Tal i com es pot veure en la 
figura, el primer nivell va ser a una profunditat que anava des de la superfície 
superior fins a una profunditat de 0.4 m, el segon nivell de l’excavació anava 
fins a una profunditat de 1.2 m i, finalment, el tercer nivell fins a 2.0 m de 
profunditat, aquí la argila es troba intacta. El principal objectiu de l’experiment 
va ser instrumentar la capa d'argila intacta per estudiar el seu comportament. Al 
ser intacta no va estar exposada a cap procés de dessecació - humitejat o gel – 
desgel. Les altres capes, subjectes a milers de cicles de dessecat i humitejat no 
van estar instrumentades, però van servir per donar informació sobre la 
formació de la fractures per dessecació en sòls. 
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Figura 2.11 Planta i secció dels experiments duts a terme per Konrad i Ayad, (1997a). 

Excavació de tres nivells diferents. 
 
Weimberger, (1999), va estudiar les fissures característiques del trencament 
dels fangs per deshidratació de les basses en la regió del mar mort, Israel. Els 
llots consisteixen principalment en carbonat i partícules d’argila. Van observar 
una superfície discontínua entre les capes dessecades superiors i les inferiors 
no fissurades. Es van extreure mostres amb una morfologia de superfície 
formada per centenars de fractures i es van examinar sota una il·luminació 
òptica obliqua, a les figures 2.12 i 2.13. Es va observar com l'inici de les 
fractures es va donar des del fons de la capa dessecant, propagant-se 
verticalment fins la superfície lliure i lateralment fins a fractures adjacents.  
 

 
 

Figura 2.12 (a i b) Imatge i esquema del tipus de fissures observades en l’estudi al camp a gran 
escala realitzat per Weimberger, (1999) 
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Figura 2.13 Imatge i esquema d’un altre tipus de fissures trobades per Weimberger, (1999) en 

el seus estudis. 
 
2.5.3 Retracció, subsidència, balanç de l’aigua, i trencament. 
 
Bronswijk (1991b) distingeix les fases de retracció durant la dessecació: 
 

- Una retracció estructural quan es dóna la dessecació dels sòls saturats 
que provoca la pèrdua d’humitat dels porus plens d’aigua sense un 
acompanyament de canvis en el volum. 

- Una retracció normal, que es dóna quan el volum que disminueix en els 
agregats del sòl és igual a l’aigua perduda. Els agregats de sòl continuen 
completament saturats. 

- Una retracció residual, quan, en el procés de dessecació, la pèrdua 
d’aigua es més alta que la disminució de volum que pateix el sòl. 

- Una retracció zero, si les partícules del sòl han aconseguit la 
configuració mes densa. L’aigua perduda és igual a l’increment del 
volum d’aire en els agregats del sòl. El volum dels agregats no decreix 
molt més. 
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CAPÍTOL 3. DADES DE L’EQUIP EMPRAT EN L’ESTUDI  
 
3.1 Perquè el volem? 
 
L'equip és capaç d'imposar un ambient determinat sobre mostres de sòl grans, 
característica que el fa totalment inusual respecte a assaigs anteriors. Es 
monitoritza la dessecació de la superfície usant una càmera digital, i mitjançant 
sensors s'enregistren els canvis de succió. Disposa de cèl·lules de càrrega per 
gravar la evolució de la humitat. Aquest equip suposa un gran avanç pels 
estudis experimentals sobre dessecació de sòls.  
Va estar dissenyat y construït en el laboratori de mecànica de sòls de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
3.2 Antecedents de la cambra ambiental 
 
Aquesta nova cambra ambiental és un primer pas de la llarga recerca dedicada 
a l'estudi del mecanisme de fissura del sòl per dessecació. Lloret et al., (1998) 
va sembrar la primera llavor, i el va seguir el treball de Rodríguez, (2002), 
Rodríguez, (2006), Rodríguez et al. (1999), Rodríguez et al. (2007), i Àvila 
(2004). Actualment, Lakshmikantha, (2009) ha estat investigant 
experimentalment amb aquesta cambra ambiental en dessecació de sòls. 
  
3.3 Resum de les característiques més destacades 
 
Des de la figura 3.1a fins 3.1d es troba visualment detallat l'equip d'assaig de 
laboratori. En aquestes imatges el diagrama esquemàtic de la cambra 
ambiental es mostra en la figura 1a. El cos de la cambra es de metacrilat amb 
unes dimensions de 1 m x 1 m x 1.5 m (llarg, ample i alçada respectivament). 
Està situada en una base de PVC fina. Les cèl·lules de càrrega que graven la 
pèrdua de pes estan fixades en aquesta base. A sobre d'aquestes cèl·lules 
aniran les safates amb l'espècimen de cada assaig. En aquest apartat 
s'expliquen els detalls de les safates emprades. 
 
En una de les parets de la cambra anirà penjat el sensor de temperatura i 
humitat relativa de l'aire. Aquest sensor actua com un controlador d'aquestes 
variables per tal de fixar els valors de temperatura i humitat, i així, es puguin 
enviar, posteriorment, senyals a la font de la calefacció i de deshumidificació 
que els ordenin engegar-se o apagar-se. El sensor del que parlem es monitora 
constantment en temps real durant tot l'experiment. L'equip té la opció 
d'incorporar dos aparells més, com una font de refredament i un altre per 
humidificar, encara que actualment no es troben presents en aquest equip. La 
font de calefacció fixa la temperatura al voltant d'un valor predeterminat i el 
deshumidificador no permet que la humitat relativa de l'aire superi un límit 
imposat. 
 
Es poden assajar mostres de sòl tan grans com 80 cm de diàmetre i 20 cm 
d'espessor. Les safates més grans poden portar dos sensors de temperatura i 
humitat relativa a dos profunditats diferents, cas de la de 80 cm de diàmetre i 
20 cm d’espessor. Tots els sensors i les cèl·lules de càrrega estan connectats a 
un sistema d'adquisició de dades. Un programa d'ordinador de Visual Basic 
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està dissenyat per aquest propòsit. Es poden fer experiments amb la finalitat 
d'imposar diferents temperatures i humitats relatives de dins la cambra portant 
un control de la succió, la humitat relativa i la temperatura de la mostra.  
 
Es poden imposar cicles amb diferents valors d’humitat relativa i temperatura 
només canviant els valors que limiten la temperatura i la humitat relativa 
mitjançant un bon control amb el software. La superfície de la mostra durant la 
dessecació es troba constantment monitorejada mitjançant una camera digital 
situada sobre l’espècimen. Aquesta camera digital es controla amb el software 
de l’ordinador, podent-se prendre imatges de manera automàtica a una 
freqüència donada i emmagatzemades directament al disc dur de l’ordinador. 
Aquest sistema permet obtenir fotos no distorsionades de  bona qualitat. 
Aquestes imatges estan analitzades per obtenir el temps exacte d’aparició de la 
primera fisura y permet analitzar la morfologia de la fissura de la mostra.  
 
 

 
 

 

 

Figura 3.1. (a)Esquema de la camera ambiental i els seus detalls. (b) Esquema de les safates 
(c)base de les safates amb rugositat en espira. (d) Camera ambiental en el laboratori. 

Lakshmikantha, (2009) 
 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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3.4 Els elements de l’equip i les seves característiques principals 
 
3.4.1 Safates d’assaig 
 
En el laboratori del departament d’Enginyeria del Terreny de la UPC hi ha un 
total de 5 safates amb diferents dimensions. En la figura 1b es mostra 
l’esquema de les safates a escala. Les safates 80-20, 40-10 i 20-5 estan 
dissenyades per estudiar l’efecte de la dimensió, literalment 80-20 significa: 80 
cm de diàmetre i 20 cm de alçada. La nomenclatura per les altres safates 
segueix la mateixa lògica. P en les safates 80-10-P es refereix a les safates 
amb 80 cm i 10 cm d’espessor amb fons pla, de fet, aquesta és la única que té 
fons pla, les demés safates tenen ranures circulars (veure figura 3.1c). 
Aquestes dos safates 80-10 i 80-10-P va estar dissenyades per veure quin és 
l’efecte del contacte amb la superfície del fons. Totes les safates poden portar 
sensors que mesurin la succió, la temperatura i la humitat relativa (exceptuant 
la petita de 20cm x 5cm). 
  
Finalment la figura 1d mostra la foto general de l’instrument creat en el 
laboratori de Mecànica de Sòls de la  UPC. 
 
3.4.2 Cos de la cambra ambiental 
 
La cambra està feta de un cos de Metacrilat amb unes dimensions de 1m X 1m 
X 1,5m (llargada, ample i alçada respectivament). Aquesta va encaixada a una 
base de PVC. Els detalls exactes del contacte entre la base i la cambra de 
metacrilat es poden veure en detall en la figura 3.1a, on posa DETAIL “X”. Va 
estar dissenyat especialment per assegurar la seva fixació i evitar la sortida 
d’aire. 
La cambra té 4 obertures diferents de 100 mm de diàmetre, dos per a l’entrada 
d’aire sec provinent del deshumidificador i dos per a la sortida d’aire humit de 
dins la cambra. Les quatre sortides estan connectades al deshumidificador, 
creant així un circuit tancat. Apart d’aquestes quatre obertures també podem 
veure en la figura dos sortides més que utilitzarem a fer alguns ajustos en el 
sistema (com per exemple la instal·lació dels sensors “vaisala” d’humitat 
relativa dins del sòl o la correcta ubicació de les lampades). 
Aquest equip consta d’una càmera digital per capturar imatges del procés de 
formació de les fractures i la seva propagació. Aquestes són imatges preses 
sempre amb la mateixa freqüència. També existeix un sensor que es penja en 
aquest cos de metacrilat per controlar la temperatura i la humitat relativa a dins 
de la cambra. Amb tres cèl·lules de càrrega que monitorejen constantment la 
pèrdua de pes de la mostra de  sòl. Tots els sensors i les cèl·lules de càrrega 
estan connectats a un sistema d’adquisició de dades (Visual Basic). 
 
3.4.3 Els sensors i la seva localització 
 
Diversos sensors es van utilitzar per mesurar, imposar i/o controlar diferents 
paràmetres. Aquests són: 
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Tensiómetres 

Els canvis de succió en els processos de dessecació es un paràmetre molt 
important a enregistrar. El canvi temporal és la succió per indicar exactament el 
grau de saturació que hi ha en cada instant durant el procés de dessecació. 
Quan aquestes dades es combinen amb les dades temporals de l’inici del 
trencament podem saber llavors quin era l’estat del sòl en aquell precís 
moment. 
 
Els tensiómetres utilitzats son de la classe UMS-T5, i donen valors compressos 
entre +100kPa (pressió d’aigua/nivell) fins –85 kPa (succió/tensió d’aigua del 
sòl). Es va optar per aquest tensiómetre per les seves petites dimensions i la 
seva mesura acurada de succions de valors baixos. En les imatges que es 
veuen més endavant d’aquesta tesina es pot veure que els tensiómetres estan 
indicats amb T1, T2, T3 i T4 on està indicada la seva posició en  l’assaig. En el 
cas dels assaigs realitzats en aquesta tesina s’ha utilitzat només 4 
tensiómetres, cadascun d’ells introduïts per la base de la safata. Per a d’altres 
safates es podien introduir fins a un total de 6 tensiómetres. Un dels 
tensiómetres es va situar en el centre, mentre que els altres, es van situar al 
voltant d’aquest. El tensiómetre del mig és més curt i per tant pren dades a una 
profunditat més gran del sòl que els altres tensiómetres. Per tant gràcies a 
aquests sensor s’obté una informació molt valuosa per determinar que és el 
que està passant dins del sòl, ja que ens indica quin és el moviment de la 
humitat i del front de dessecació amb el temps. 
 

      
Figura 3.2. Tensiómetres UMS - T5  

 
Sensors de temperatura i humitat relativa 

 Hi ha dos tipus diferents de sensors que han mesurat la temperatura (T ) i la 
humitat relativa (HR) en els asssaigs. Es va utilitzar un sensor especial 
“vaisala” HMP-230, que pot mesurar la humitat relativa de dins del sòl. També 
mesura canvis de temperatura de dins del sòl. 
 
    Les safates emprades  40-10 tenen dos obertures per on situar dos sensors 
d’aquests tipus. Aquests sensors no es poden situar a l’inici de l’experiment ja 
que l’elevat contingut en humitat en el sòl podria malmetre’ls. En el seu lloc es 
situen uns falsos sensors de la mateixa forma i dimensió per preparar 
posteriorment la col·locació del sensor bó. Una vegada els tensiómetres varen 
arribar al seu pic es van situar els sensors verdaders. Degut a la dificultat que 
comporta el seu reemplaçament durant l’experiment, només es poden posar a 
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les parets de la mostra. En la figura es pot veure la situació dels vaisales V1 i 
V2.  
 
Un altre tipus de sensor vaisala és el HMD/W70, que es va utilitzar per mesurar 
la temperatura i la humitat relativa de dins de la cambra ambiental. Aquest 
sensor es situa a la pared del cos de la cambra ambiental. La seva localització 
es troba indicada amb el número 05 a la figura 3.1a. 
 
Cél·lules de càrrega 

Es van utilitzar tres cèl·lules de càrrega (INTERFACE© , SSM) per monitorejar 
la pèrdua de pes degut a l’aigua en evaporació durant els assaigs. Les cél·lules 
de càrrega es  troben en la base de la cambra, just en els vértex d’un triangle 
imaginari. 
 
Càmera digital fotogràfica 

Aquest aparell és molt útil per capturar el procés de formació i propagació de 
les fissures. Es pot controlar la freqüència de presa de imatges amb un 
software. Es tracta d’una càmera digital Olympus©-5050Z. Es va dissenyar un 
braç mecànic per sostenir eficaçment durant tots els assaigs la càmera sobre la 
cambra ambiental. Aquest braç té forma de L tal i com es pot veure a la imatge 
de la figura 3.3. Es pot ajustar la seva alçada i es pot moure en un pla  paral·lel 
al sostre de la cambra. 
 

 
Figura 3.3. Braç mecànic que aguanta la càmara digital fotogràfica. Lakshmikantha (2009) 

 

3.4.4 Control de la temperatura i de la humitat rel ativa 
 
Per imposar una determinada temperatura més elevada que les condicions 
ambientals de dins del laboratori es va utilitzar una font que proporciona calor, i 
per determinar una humitat relativa de l’ambient de la cambra va ser necessari 
un deshumidificador i així treure l’aire humit de dins. 
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Font de calor 

En la figura 3.1d es pot veure la situació de les làmpades, números 04 i 05. La 
làmpada que sostenia les bombetes està construïda de plàstic i està recoberta 
de paper reflexant. Es pot veure una imatge de la bombeta, utilitzada als 
assaigs, en la figura 3.4. El seu encès i apagat està controlat totalment per un 
software informàtic que permet fer aquesta operació. Aquestes bombetes 
aniran encenent-se i apagant-se per tal d’establir una temperatura determinada 
que en aquest cas es de 35ºC. 
 

 
Figura 3.4. Bombeta, font de calor de l’assaig. 

 
Aparell deshumidificador  

La humitat de l’aire de dins de la cambra ambiental s’elimina gràcies al 
deshumidificador “Recusorb DR-010B” de DST-eibu Giken©. Aquest 
deshumidificador es va escollir en el seu moment pel creador de l’equip, 
Lakshmikantha, (2009) tenint en compte l’assaig amb una mostra de 
dimensions més grans (80 cm de diàmetre i 20 d’espessor). La figura 3.5 ens 
dóna una ideia dels seu aspecte. El deshumidificador es troba en un circuit 
tancat amb la cambra ambiental. El deshumidificador recicla l’aire de la cambra. 
La temperatura de l’aire que entra al deshumidificador i que surt és més o 
menys la mateixa, per això la font de calor no ha de compensar constantment 
la pèrdua de temperatura pel procés de deshumidificació. 
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Figura 3.5. Deshumidificador de l’assaig 

 
3.4.5 Adquisició de dades 
 
Introducció a l’adqusició de dades  

Hi ha un programa especialment dissenyat per la cambra ambiental. El temps 
mínim d’adquisició de dades és 1 segon. Les dades es guarden en format “txt” 
podent-se importar a d’altres processadors de dades per al seu anàlisis.  
 
Per poder enregistrar i veure instantàniament graficades les dades de succió, 
humitat relativa i temperatura de dins del sòl i la humitat relativa i la 
temperatura de l'aire es pot emprar algun software especialitzat, en aquest cas 
ha estat el Geolak. També es pot veure i guardar les dades que mesuren les 
plaques de càrrega, obtenint així la evolució del pes de la mostra, important si 
el que volem es veure com perd humitat. 
 
L’adquisició de dades es va realitzar per mitjà de National Instruments© Data 
Adquisition Cards (PCI Card, NI-PCI:6023). La targeta PCI es va muntar en el 
CPU de l’ordinador i apart es va crear una caixa de connexions per connectar 
tots els cables dels sensors en canals diferents. La caixa de connexions també 
té una sèrie de sortides per controlar l’equip calorífic i el deshumidificador. La 
potència que requereix cada sensor és diferent per això es va condicionar cada 
cas en el seu moment pel seu creador. 
 
Control de paràmetres i condicions 

Els paràmetres usats per controlar les condicions ambientals són la 
temperatura i la humitat relativa de l’aire de dins de la cambra ambiental. Ara 
per ara només n’hi ha dos equips externs que s’encarreguen d’això com ja hem 
explicat abans, una font de calor i un deshumidificador. Així que es pot imposar 
la humitat relativa, encara que es dóna sota una certa tolerància ja que no es 
queden fixes els valors imposats.  
 
Adquisició de imatges 

Mitjançant el programa CAM2COM© es va poder realitzar la adquisició de les 
imatges. El software detecta la càmera connectada a l’ordinador a través del 
port USB, llavors si la càmera ho permet es podrà controlar per mitjà d’un 
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software. Es important saber controlar la presa d’imatges i on guardar-les, en 
aquest cas s’ha enregistrat en el disc dur de l’ordinador emprat. 
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CAPÍTOL 4. DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI 
EXPERIMENTAL DE LA EVOLUCIÓ DE FISSURES PER 
DESSECACIÓ EN SÒLS.  
 
4.1 Assaigs realitzats 
 
En aquest estudi s'han fet un sèrie d'assaigs experimentals al laboratori del 
departament d’Enginyeria del Terreny de la UPC (Universitat Politècnica de 
Catalunya). 
 
Els assaigs es van realitzar amb les mateixes condicions de temperatura i 
humitat relativa de l'aire de la cambra ambiental i amb unes mateixes 
dimensions de l'espècimen de forma cilíndrica, de 40 cm de diàmetre i 10 cm 
d’alçada. 
 
En canvi, sí que es va variar el temps d'assaig per tal de poder comparar les 
humitats i succions i resultats macro-morfològics. S’han realitzat 7 assaigs en 
aquest estudi: un de dos dies, un altre de quatre dies, un d'una setmana, un 
altre de dues setmanes, dos de tres setmanes i un quart assaig de 5 setmanes. 
 
Les condicions ambientals de la cambra han estat de 35ºC de temperatura i 
40% d'humitat relativa. 
 
 
4.2 Breu resum descriptiu dels sensors 
 
En el tema 3 es troben explicats amb més detall els sensors emprats.  
S'ha utilitzat tres tipus de sensors per realitzar un bon estudi de dessecació 
dels sòls: 
 

- Quatre tensiómetres del tipus miniatura UMS-T5 encarregats de mesurar 
la succió que es dóna en el sòl al produir-se la dessecació. 

- Dos vaisales col·locats HMP830 (T&RH) que mesuraran la humitat 
relativa i la temperatura de dins del sòl. 

- Un sensor tipus vaisala HMD/W70 enganxat en la paret de la cambra 
ens donarà informació instantànea de la temperatura i humitat relativa de 
l'aire de la cambra. 

 
4.3 Descripció del material 
 
El sòl emprat en els experiments realitzats està extret d’una zona de 
construcció propera al laboratori del Campus Nord de la UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya) a quatre metres de profunditat de la superfície. Es 
tracta d’argila llimosa comuna d’aquesta àrea. 
 



 50

 
Figura 4.1 Distribucó granulomètrica de l’argila de Barcelona en la zona propera al Campus 

Nord de la UPC. Gens (1995) i Barrera (2002). 
 
Aquest material ha estat molt estudiat en el passat, i per tant es coneixen molt 
bé les seves propietats geotècniques i les hidromecàniques. La figura 4.1 
mostra la distribució granulomètrica típica y la figura 4.2, la corba de retenció 
del sòl emprat en els experiments. Es tracta d'un sòl de gra fi, amb un 60,6% de 
material que passa pel tamís Nº 200. 

 Les seves principals característiques són: %16%;32;1,27 3 === PLs m
KN ωωγ . 

Segons la classificació de Sòls Unificat, pot ser classificat com argila de baixa 
plasticitat. 
 

 
Figura 4.2 Corbes retenció de l’argila de l’estudi, trobada amb diferents valors densitat seca i 

índex de porus. Barrera (2002) 
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El sòl va passar a ser dessecat a l’aire lliure i llavors es va fer passar a través 
d'un tamís mecànic, de mesura de 2mm. Un cop realitzat això ja el tenim llest 
per emprar-lo en l’assaig. 
 
4.4 Preparació del material de l’experiment 
 
El motlle emprat o proveta té unes dimensions de 40X10 (diàmetre i alçada 
respectivament).  
Per a la preparació del sòl del material descrit a l’apartat 4.3 d’aquest capítol 
amb un 30 % d’humitat, ha estat necessari realitzar un seguit de càlculs que es 
troben descrits tot seguit.  
  
Els càlculs per a la posta a punt o muntatge dels experiments són els següents: 

 
Àrea de la mostra d’assaig 

 
A = π * r2 =  π  * (0.2 m)2 =0.126 m2= 1256.637 cm2 (1) 
 
Volum de la mostra d’assaig 
 
V =  A * h = 0.126 m2 * 0.1 m2 = 0.01256 cm3 = 12566.37 cm3 (2) 
 
On r és el radi de la proveta d’assaig i h és la seva alçada. 
 
El sòl té un pes específic γ =  15 KN/m3=1.5·10-3Kg/cm3 . 
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On ASW +  és el pes total del sòl i l’aigua;  i ASV +  és el volum total del sòl i l’aigua. 
 
La humitat necessària per a tots els assaigs realitzats serà de 30%. 
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On dγ és el pes específic de les partícules del sòl. 
 
El percentatge d’humitat que emprarem en tots els assaigs serà del 30 %, està 
descrita en la equació amb w  en (4). 
 
Tal i com es veu en (4), degut a la pèrdua de material que hi ha durant la 
preparació de l’assaig s’utilitza una quantitat de 25 Kg de pes del sòl més aigua 
( ASW + ) en comptes d’agafar-ne 18.849 Kg que ens ha donat en (3). 
 
 KgKgKgWWW SSASA 77.523.1925 =−=−= +  (5) 
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On AW és el pes de l’aigua.  
 
4.5 Descripció dels assaigs pas a pas: 
 
El procés realitzat fins ara es repeteix per tots i cadascuns dels espècimens 
assajats en aquesta tesina.  
 
Pas 0 :  Es va començar procedint a fer un bona posta a punt dels tensiòmetres, 
eliminant, per mitjà d'una bomba de buit, les múltiples bombolles d'aigua que es 
formaven dins d'ells. Deixant, durant 30 minuts, el tensiòmetre connectat a la 
bomba a una pressió suficient. Un cop fet això ens assegurem que el sensor 
estigui amb una sensibilitat elevada als canvis de pressió col·locant un xumet 
amb aigua a sobre per extreure’l després d’abocar el material. Abans d’abocar 
el material s’ apreta el xumet i si es nota canvis, quasi instantàniament, en les 
dades recollides pel software tindrem llest el dispositiu, sinó s’haurà de tornar a 
començar el procés fins que estigui lliure de bombolles que retardin o falsegin 
resultats. 
 
Pas 1 :  El material sec es va mesclar amb aigua destil·lada fins que es va 
obtenir una pasta visiblement homogènia. Aquesta pasta s'ha situat en una 
safata d'assaig de 40cmx10cm, de diàmetre i alçada respectivament. S'ha 
intentat eliminar les bosses d'aire resultants del procés de deposició del 
material, comprimint el  material a mesura que s'anava situant a la safata, 
parant especial atenció en la zona més perimetral de l'espècimen que és on es 
formen més buits. 
 
(Si el material era reutilitzat d'un altre assaig, abans de mesclar-lo amb aigua 
ha estat necessari matxucar-lo amb un martell fins aconseguir el mínim 
d'acumulacions possible, que faria de la nostra mostra un espècimen més 
heterogeni). 
 
Pas 2 :  La superfície de la mostra va ser aplanada en alguns assaigs, quedant 
uniforme, per obtenir unes condicions de tensions el màxim d’homogènies 
possibles entre tots els assaigs que es van realitzar. Degut al desconeixement 
inicial de la repercussió que les petites rugositats tenien en l’inici de la 
fissuració en la superfície superior, els dos primers assaigs no es van allisar 
tant. El sòl extret d'aquest allisament es va prendre per determinar el contingut 
inicial de la humitat.  
 
Pas 3 :  A continuació es procedeix a instal·lar els falsos “vaisala”, a banda i 
banda de les safates cilíndriques, i l'altre a baix a l'esquerra. La raó de la 
disposició que es veu en les imatges que hi ha en el capítol 5 rau en que a prop 
hi ha a un parell de forats disposats en la cambra per tal de realitzar el canvi 
per vaisales veritables, cinc o sis dies després. Si els col·loquéssim abans, 
l'aigua podria malmetre el dispositiu, entrant-hi dins.  
 
Pas 4 :  Dues bombetes, de 20 Watts, situades, en les imatges, una a dalt a 
l'esquerra i l'altre abaix a la dreta, donaran calor encenent-se o apagant-se en 
funció de la temperatura determinada per l'usuari. Es connecten a una caixa de 
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control amb connexió a l'ordinador, per tal de controlar-les mitjançant un 
software, anomenat Geolak. 
 
Pas 5 :  Després es connecta el deshumidificador, de 220 Watts, a la caixa de 
control i els quatre tubs que té es disposen en el quatre forats que hi ha en la 
cambra. Dos a cada banda, els de la dreta treuràn l'aire humit i els de la 
esquerra n'injectaran de sec. S'engegarà en funció de la humitat amb que 
nosaltres determinem en el software que el controla. Aquest software també és 
el Geolak. 
 
Pas 6 :  Per finalitzar, degut a que el metacrilat de les parets de la cambra es 
totalment transparent molta de la calor es perd a través d'ella. Per evitar-ho es 
col·loca un forro d'alumini sobre les quatre parets tot just quan acabem de 
situar els tubs del deshumidificador. D'aquesta manera arribem a la 
temperatura desitjada en pocs minuts i no en hores. 
 
Pas 7 :  Ara només queda situar la càmara al seu lloc i connectar-la a 
l'ordinador, i la controlarem mitjançant el software Cam2com. 
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CAPÍTOL 5. DESSECACIÓ DEL SÒL EN LA CAMBRA 
AMBIENTAL  
 
5.1 Antecedents. Localització i extensió de les fractures 
 
5.1.1 Introducció 
 
Les fissures de retracció poden aparèixer a la superfície superior, inferior o a 
mitja profunditat de la mostra, i són el resultat dels canvis de volum deguts a la 
pèrdua d’humitat. Les fissures de dessecació normalment apareixen en la 
superfície superior però segons les condicions ambientals i les condicions en 
profunditat, poden iniciar-se en el centre o a sota.  
 
En el seu moment va dir que la fissura s’inicia a les capes superiors on hi ha 
majors traccions i es propaga cap a l’interior on la tracció es van fent més petita 
fins que troba la zona de compressió. Després es va veure que no sempre era 
així.  
 
En els experiments realitzats per Corte i Higashi, (1960), es va veure com les 
fissures s’havien format des del centre de la capa de sòl, propagant-se 
posteriorment cap a dalt o a baix a una velocitat no uniforme.  
 
Morris i al., (1992) explica com els sòls generalment assequen cap a baix des 
de la superfície superior, on les succions de la matriu son més grans i les 
tensions degudes al pes són zero. Es formen microfissures a partir dels poros 
interparticulars, observables a la superfície superior del sòl.  
 
Amb la tesis de Lakshmikantha (2009) es va veure com les fissures es 
produïen tant en la capa superior com a la inferior. 
 
5.1.2 Factors rellevants del procés de trencament 
 
El trencament del sòl és un fenomen complex. Hi ha quatre factors rellevants a 
considerar: (1) Les condicions de profunditat, (2) les condicions d’humitat inicial 
i la seva història de tensions, (3) La temperatura i la humitat relativa de 
l’ambient, i per acabar, (4) l’espessor de la capa de sòl.  
 
Tant per aquesta tesina com pels assaigs realitzats per Lakshmikantha, (2009), 
s’ha considerat, també, la rugositat del fons, la temperatura del sòl i la humitat 
relativa del sòl.  
 

S’ha de tenir en compte que també està la influència dels mecanismes de 
“curling” i “sinèresi” en aquest trencament.  Aquests mecanismes s’expliquen 
en el següent capítol, macro-morfologia del sól. 
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5.2 Evolució de la succió durant la dessecació 
 
5.2.1 Introducció 
 
En cada assaig realitzat per Lakshmikantha, (2009) es va calcular la succió a 
partir de les dades d’ humitat relativa de dins del sòl recollida pels vaisales. 
Amb la figura 5.1 es veu la comparació entre resultats obtinguts per 
Lakshmkantha, (2009) i la corba experimental de retenció d’aigua de Barrera, 
(2002). Les condicions inicials de tots els espècimens van ser les mateixes 
exceptuant la temperatura i la humitat relativa tal i com està indicat en el propi 
gràfic. 
 
5.2.2 Temperatura i velocitat de dessecació 
 
S’ha comprovat que la temperatura afecta a la velocitat de dessecació. Un 
increment en la temperatura incrementa la velocitat de dessecació, 
independentment de l’efecte de l’espessor de la capa de sòl. 
 
Les succions recollides de les mostres d’assaig de Lakshmikantha, (2009) de 
mostres exposades a temperatures més elevades indiquen una succió que es 
manté conseqüentment més elevada. Lakshmikantha, (2009) va estudiar un 
conjunt de variables, i  va veure que la velocitat de dessecació influeix en 
l’augment de les succions però també ho fa l’espessor i les condicions en 
profunditat. Per tant, la temperatura no és l’únic factor que afecta a la 
dessecació. Per resumir, es pot dir que la evolució de la succió d’un sòl sotmès 
a dessecació es troba estretament relacionat amb la velocitat de dessecació, i 
per tant, amb la temperatura i per la presència de fissures. 
 

 
Figura 5.1. Succió (MPa)-humitat (%) dels assaigs de Lakshmikantha, (2009) comparats amb la 

corba experimental de retenció d’aigua de Barrera, (2002).   
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Podem veure en aquesta figura 5.1 la evolució de la succió en cada mostra de 
sòl experimental de la tesis de Lakshmikantha, (2009). La succió roman més 
elevada si al dessecar ho fa amb un valor del coeficient de velocitat de 
dessecació k més elevat. 
 
En la figura 5.2 es pot veure com, per a cada assaig realitzat en la tesis de 
Lakshmikantha, (2009), el valor de k varia en funció del volum de sòl que 
desseca i de la profunditat de l’espècimen. 
  
5.2.3 Presència de fissures 
 
La presència de fissures té un gran impacte en la humitat relativa dels sòls. Es 
veu clarament com afecten en la evolució de les succions. El resum de la 
evolució de les succions en les mostres assajades per Lakshmikantha, (2009) 
es presenta en la figura 5.3. Al final dels seus assaigs  no es van apreciar 
fractures a la superfície superior dels espècimens de les safates 40 -10 
(diàmetre i profunditat en cm, respectivament) a condicions ambientals del 
laboratori ni a les de dins la cambra ambiental. En la figura 5.3 b i c s’aprecia la 
evolució de la succió en concret d’aquesta safata 40-10.  
 
La presència de fissures incrementa la superfície exposada a les condicions 
atmosfèriques i serà en aquestes zones de fissura on hi haurà una velocitat 
d’evaporació major i, per tant, una major dessecació.  
 

 
Figura 5.2. Comparació del valor k de velocitat de dessecació, el canvi de volum i l’espessor del 

sòl segons les condicions imposades en cada assaig realitzat per Lakshmikantha, (2009). 
 

 
5.2.5 Càlcul de la succió a partir de les dades d’h umitat relativa dels 
sensors “vaisala” 
 
Per al càlcul de la humitat relativa ha estat necessari utilitzar la fórmula 
següent: 
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On,  

S = Succió 

R = Constant universal dels gasos = 8.314472 m3 Pa k-1 mol-1 

T  = Temperatura absoluta = (tºC + 273.16) = kelvin 

 t = Temperatura de l’aire ºC 

Vw = Volum específic de l’aigua = 13610 −−−⋅ molm
M

w

w

ρ
 

Mw= Massa molar de l’aigua = 18.016 g mol-1 

wρ = Densitat específica de l’aigua =0.994040 g cm-3 a 35ºC  

 
5.3 Punt de vista teòric 
 
Les fissures es poden estudiar utilitzant la mecànica de sòls saturats i no-
saturats. 
  
5.3.1 Teoria basada en la mecànica dels sòls no sat urats. 
 
La tendència que tenen els sòls argilosos és a trencar quan dessequen. En els 
primers estadis de la dessecació, inicialment el sòl saturat disminueix el 
contingut d’aigua reorganitzant les seves partícules tendint a un 
empaquetament més tancat. Els experiments han demostrat que els porus 
entre les partícules, no sempre es troben completament plens d’aigua, amb el 
pas del temps d’assaig va guanyant contingut en aire. 
 
Els efectes de la tensió superficial aire – aigua – sòl de dins del sòl genera 
unes pressions negatives (o succions matricial). Aquesta succió que es dona a 
la  matriu produeix dos efectes, un, el sòl tendeix a contraure’s, de manera, 
més o menys isòtropa, i aquesta retracció produeix fractures verticals sobre 
superfícies horitzontals. I dos, el sòl guanya resistència a la formació de 
fractures. 
 
5.3.2 Teoria basada en la mecànica de sòls saturats  
 
Els sòls argilosos saturats que pateixen evaporació, tenen una disminució 
continua en el contingut d’aigua, i les pressions negatives o succions es 
desenvolupen en els porus del sòl. Aquest conjunt de succions imposen un 
increment en les tensions efectives, que a la vegada produeixen una disminució 
en el volum del sòl. 
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Figura 5.3. Succions resultants en cada assaig realitzat per Lakshmikantha (2009) calculades a 

partir de les humitats relatives recollides del sòl. a b c d i e.  
 
Durant el procés de dessecat s’han identificat diversos estadis. En la primera 
fase, la disminució del volum del sòl és igual a la pèrdua d’humitat i el sòl 
roman saturat. En el segon estadi la tensió capil·lar comença degut a la pressió 
per la entrada d’aire en el sòl, i la fase líquida es torna més i més discontinua. 
En aquesta fase la pèrdua d’humitat es més gran que la disminució de volum, i 
la corba de retracció es torna progressivament més horitzontal. En el tercer 
estadi anomenat l’estadi zero, el sòl no mostra canvis volumètrics. La pèrdua 
d’humitat es llavors igual que l’increment en volum d’aire de dins del sòl.  



 60

5.4 Resultats dels assaigs 
 
Per assolir els objectius proposats en aquesta tesina s’han realitzat set assaigs 
amb la cambra ambiental que hi ha al departament d’Enginyeria del Terreny de 
la UPC.  
 
Els espècimens de sòl utilitzats han estat cilíndrics amb una dimensió de 40 cm 
de diàmetre i 10 cm de profunditat. Les condicions ambientals a les que han 
estat exposats han sigut de 35ºC de temperatura i 40% d’humitat relativa. El 
temps d’exposició ha anat variant d’una assaig a un altre. Només l’assaig que 
es va deixar tres setmanes dins la cambra ambiental es va realitzar per segona 
vegada per obtenir més dades finals. S’ha executat temporalment els següents 
experiments: un assaig d’ una setmana, un de dues setmanes, un de tres 
setmanes, un de cinc setmanes, un de dos dies, un de quatre dies i finalment 
un altre de tres setmanes. 
 
A l’ Annex de resultats del final d’aquesta tesina es troben comentats amb 
detall els valors més rellevants que s’han donat en cada assaig. (Annexos de 
l’A1 fins a l’A7). 
 
Cada fitxa de cada assaig té la mateixa estructura per tal que sigui més fàcil de 
seguir i comparar. Primer s’ha indicat com ha estat la seva posta en marxa, 
indicant en què s’assemblen o es diferencien uns assaigs dels altres, ja sigui 
per exemple, perquè el seu temps d’exposició sigui diferent o bé perquè un 
tensiòmetre hagi quedat inservible ja d’entrada. Després s’exposen i es 
discuteixen les dades de les humitats obtingudes al final de l’assaig en diferents 
punts repartits per la mostra a tres nivells de profunditat diferents. També es 
mostra gràficament la corba de la evolució de la humitat en percentatge de dins 
del sòl durant l’assaig i es comenta breument. Tot seguit es troba un esquema 
de la posició que ocupa cada tensiòmetre (T1, T2, T3 i T4) i també, la dels 
sensors “vaisala” (V1 i V2). Per tant després es troben els valors de la succió 
obtinguts a partir dels valors de la humitat relativa registrada pels sensors 
“vaisala” i es comenta quin ha estat el seu increment amb el temps.  
 
Els següents apartats d’aquest capítol estan dedicats als gràfics resultants de 
cada assaig realitzat, en aquests es pot observar la variació de la humitat 
relativa i la temperatura de dins del sòl registrades pels sensor “vaisala”. En el 
mateix gràfic es pot veure quina ha estat la humitat relativa i la temperatura de 
l’aire de dins la cambra ambiental en el temps d’assaig. Per acabar, també s’ha 
introduït la pèrdua de la humitat total de dins del sòl en percentatge detectada 
gràcies a les cèl·lules de càrrega que mesuren el pes de la mostra en cada 
instant. En un altre gràfic es pot veure la evolució de la succió que enregistra 
cada tensiòmetre en el temps per tal de veure si alguna de les fissures que es 
formen tenen influència en la dessecació del sól. Finalment es veuen dues 
fotografies del sòl preses al final de l’assaig de la superfície superior i la inferior. 
 
A l’Annex de resultats es troba una detallada discussió dels valors i fenòmens 
observats en aquests gràfics i imatges que ara comentàvem i que s’exposen en 
aquest capítol tot seguit.          
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5.4.1 Assaig d’una setmana  
Valors de succió, temperatura i humitat relativa en relació al temps (Figures 5.4 
i 5.5). I les imatges preses al final de l'assaig. (Figures 5.6 i 5.7) 

Figura 5.4 Control de la humitat de l’ambient (%), de la humitat relativa del sòl(%), la 
temperatura Cº del sòl i de l’ambient i la pèrdua d’humitat del sòl durant l’assaig d’una 

setmana. 

Figura 5.5 Control de la succió mesurada pels tensiòmetres T1,T2 i T3 durant l’assaig d’una 
setmana. 

  
Figura 5.6 Superfície superior després 

d’una setmana 
 

Figura 5.7 Superfície inferior després d’una 
setmana 

T1 

T2 

T3 

T1 

T2 

T3 
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5.4.2 Assaig de dues setmanes  
Valors de succió, temperatura i humitat relativa en relació al temps (Figures 5.8 
i 5.9). I les imatges preses al final de l'assaig. (Figures 5.10 i 5.11). 

Figura 5.8 Control de la humitat de l’ambient (%), de la humitat relativa del sòl(%), la 
temperatura Cº del sòl i de l’ambient i la pèrdua d’humitat del sòl durant l’assaig de dues  

setmanes. 

Figura 5.9 Control de la succió mesurada pels tensiòmetres T1, T2, T3 i T4 durant l’assaig de 
dues setmanes.

         
Figura 5.10 Superfície superior després de 

dues setmanes. 
 

Figura 5.11 Imatge de la superfície inferior 
després de dues setmanes 

T1 

T2 

T3 

T4 
T1 

T4 

T3 

T2 
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5.4.3 Assaig de tres setmanes 
 
Valors de succió, temperatura i humitat relativa en relació al temps (Figures 
5.12 i 5.13) I les imatges preses al final de l'assaig (Figures 5.14 i 5.15). 

 
Figura 5.12 Control de la humitat de l’ambient (%), de la humitat relativa del sòl(%), la 

temperatura Cº del sòl i de l’ambient i la pèrdua d’humitat del sòl durant l’assaig de tres 
setmanes 

 
Figura 5.13 Control de la succió mesurada pels tensiòmetres T1,T2, T3 i T4 durant l’assaig de 

tres setmanes.

 
Figura 5.14 Imatge de la superfície superior 

després de tres setmanes 
 

 
Figura 5.15 Imatge de la superfície inferior 

en tres setmanes 

T1 
T2 

T3 

T4 

T2 T1 

T3 

T4 
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5.4.4 Assaig de cinc setmanes  
Valors de succió, temperatura i humitat relativa en relació al temps (Figures 
5.16 i 5.17). I les imatges preses al final de l'assaig (Figures 5.18 i 5.19). 

 
Figura 5.16 Control de la humitat de l’ambient (%), de la humitat relativa del sòl(%), la 

temperatura Cº del sòl i de l’ambient i la pèrdua d’humitat del sòl durant l’assaig de cinc 
setmanes. 

 
Figura 5.17 Control de la succió mesurada pels tensiòmetres T1, T3 i T4 durant l’assaig de cinc 

setmanes. 

    
Figura 5.18 Imatge de la superfície superior 

als 35 dies. 
 
 

Figura 5.19 Imatge de la superfície inferior 
després de 35 dies.

T2 

T1 

T3 
T4 

T1 

T3 
T4 

T2 



 65

5.4.5 Assaig de dos dies  
 
Valors de succió i les imatges preses al final de l'assaig. (Figures desde la 5.20  
fins la 5.24). 

 
Figura 5.20 Control de la succió mesurada pels tensiòmetres T1 T2 durant l’assaig de dos dies 

 

 
Figura 5.21 Superfície superior inicial de la 

mostra de dos dies d’assaig 
 

Figura 5.22 Superfície superior després 
dels dos dies d’assaig

 
Figura 5.23 Superfície inferior després dels 

dos dies. 
 

Figura 5.24 Primera fissura, a les 12 hores 
de l’assaig de dos dies.

T3 
T1 

T4 

T2 



 66

5.4.6 Assaig de quatre dies  
 
Valors de succió i les imatges preses al final de l'assaig (Figures 5.25 i 5.26). 
 

 
Figura 5.25 Dades de la succió recollides durant els 4 dies d’assaig pels tensiòmetres T1, T2 i T3. 

      
 

   
Figura 5.26 Reportatge fotogràfic, assaig 4 dies. (a) Superfície superior a l’inici de l’assaig; (b) 
Superfície inferior al final de l’assaig; i (c) Superfície superior a les 13 hores, primera fissura. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

T1 

T4 
T2 

T3 

T1 

T2 T4 

T3 
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5.4.7 Assaig tres setmanes ( ΙΙΙΙΙΙΙΙ)  
 
Valors de succió, temperatura i humitat relativa en relació al temps (Figures 5.27 i 
5.28). I les imatges preses al final de l'assaig (Figures 5.29 i 5.30). 

 
Figura 5.27 Control de la humitat de l’ambient (%), de la humitat relativa del sòl(%), la temperatura 
Cº del sòl i de l’ambient i la pèrdua d’humitat del sòl durant el segon assaig de tres setmanes (ΙΙ) 

 

 
Figura 5.28 Control de la succió mesurada pels tensiòmetres T1, T2, T3 i T4 durant el segon assaig 

de tres setmanes (ΙΙ). 

              
Figura 5.29 Imatge de la superfície superior  

a les tres setmanes(ΙΙ) 
 

Figura 5.30 Imatge de la superfície inferior 
als 35 dies del 2º assaig de 3 setmanes(ΙΙ)

T2 

T1 

T3 

T4 
T1 

T3 

T4 
T2 
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CAPÍTOL 6. MACRO-MORFOLOGIA DEL TRENCAMENT  
 
6.1 Antecedents 
 
6.1.1 Introducció 
 
Com ja hem dit anteriorment els sòls es retrauen normalment per la pèrdua 
d’aigua, la majoria d’aquesta aigua surt per evaporació. Alguns exemples 
possibles d'on afecta això de manera rellevant són els camps de reg, 
embassaments de residus miners, capes de reompliment o també en preses. 
 
Segons la mecànica de sòls per determinar el patró de fissura ens hem de fixar 
en característiques com el seu tamany, la forma i la rugositat. Aquests són trets 
rellevants de cara a l’estabilitat i la funcionalitat del sòl, per això diem que els 
patrons de fissura ens indiquen l’estat del sòl. Ens interessa comprendre el 
procés de formació de les fissures per arribar a saber quines seran les seves 
propietats en el temps. 
 
Hi ha una relació directa entre els paràmetres d’un patró de fissura com per 
exemple la dimensió de la cel·la en que es divideix el sòl al fissurar amb la 
dimensió de la fissura de la cel·la, o bé, també es pot relacionar la profunditat a 
la que arribarà a trencar-se  amb l’espessor que té el sòl. En concret podem 
posar com a exemple, que l'ample de la fissura i la dimensió del polígon 
semblen augmentar amb l’augment de l'espessor del sòl.  
 
Lakshmikantha (2009) va veure en la base de les mostres testades un fenomen 
inesperat, la seva formació està explicada en aquest capítol. 
 
6.1.2  Desenvolupament d'un patró de fissura jeràrq uic  
 
A la natura es poden donar una gran varietat de morfologies en les fissures. El 
que es troba normalment són cel·les de quatre costats amb sis cel·les veïnes. 
L’estructura més senzilla que busca la natura és una esfera, el que podem 
assimilar a un hexàedre, d’aquí les sis cel·les adjacents que envolten a 
cadascuna. Aquesta informació es torba recollida per Bohn (2004). Els detalls 
es poden veure en la figura 6.1(a), 6.1(b) i 6.1(c). 

 
Figura 6.1 (a) Histograma del número de costats indicats en negre i de veïns en blanc d’un total 

de mil dominis. (b) es veuen sis costats i sis cel·les veïnes; (c) es veuen quatre costats i sis 
cel·les veïnes. Bohn, (2004) 
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Patrons jeràrquics en fissures del sòl 

Els patrons de fissura jeràrquics son fenòmens que es donen per la dessecació 
dels sòls degut a canvis de la resistència dels propis materials degut 
principalment a una falta d’homogeneïtat a la natura. També poden ser 
produïdes per cicles de diferents condicions ambientals que es poden donar 
sobre un sòl determinat. Aquesta jerarquia de fissura respon a tres processos: 
la generació de tensió que es dóna en funció de la resistència del material; el 
desenvolupament d’aquesta tensió en una direcció preferencial; i per últim, hi 
ha una redistribució de la tensió en els contorns al dessecar-se. Aquests tres 
processos es poden produir simultàniament.  
 
Els patrons de fissura generats estan relacionats amb la velocitat de 
dessecació. 
 
En la resistència del sòl s’ha de tenir en compte, sobretot, l’índex de porus, el 
tipus de material que omple els porus, ja sigui líquid, gas o sòlid, i les variacions 
d’aquests en el temps.  
 
Però en els sòls en dessecació els principals causants del trencament és la 
retracció. El fet que la retracció no sigui igual a tota arreu del sòl dóna lloc a la 
generació i acumulació de tensions en diferents punts que com a conseqüència  
produeixen el trencament del material. 
 
Evidències experimentals de la existència de jerarquia en les fractures del sòl 

Es va fer un reportatge fotogràfic per enregistrar la evolució dels experiments 
realitzats per Lakshmikantha, (2009) de manera que va ser possible identificar 
una jerarquia durant la formació de les fissures. Mitjançant els seus 
experiments s’ha vist  que existeix un ordre molt clar en el trencament dels sòls 
en dessecació.  
 
Una altra relació que s’ha trobat experimentalment va ser que l’angle 
d’incidència entre les fractures manté un patró de formació que s’explica més 
endavant. 
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Figura 6.2 Patró final de fissura de l’espècimen A0-20, els números indiquen els polígons en els 

que es va observar en profunditat i el cercle en blanc indica el polígon que es va escollir  per 
explicar la evolució en la tesina de Lakshmikantha (2009). 

 
En la figura 6.2 es pot veure el patró de fissura final d’una mostra d’assaig 
realitzada per Lakshmikantha (2009) en la seva tesis.  
 
6.1.3 Evolució temporal del patró de fissura 
 
Per estudiar aquesta evolució, Lakshmikantha (2009) va experimentar amb 10 
mostres de cinc dimensions i dos espessors diferents. 
 
En cadascun d’aquests casos es va tenir en compte la duració de l’assaig, la 
superfície de la mostra, el temps d’inici de la primera fissura observada, el 
temps en el que el patró de fissura es va formar totalment (exceptuant fissures 
terciàries), el lloc de formació de les fractures i el sentit de propagació. 
Cadascuna de les fissures ja sigui del tipus primària, secundària o terciària han 
estat enregistrades fotogràficament. També va quantificar les fractures 
primàries, és a dir, les fractures més amples i llargues,  i també les secundàries 
i terciàries. 
 
En la seva tesis es troba la evolució foto per foto de l’assaig i es pot veure 
quina és la direcció que prenen les fissures, i en conseqüència quina ha 
influenciat a quina en la seva propagació. 
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Figura 6.3 Unió de dues fissures formades al mateix moment degut  a la nucleació per la 

dessecació (a) Histograma i imatge del procés de nucleació, Lakshmikantha, (2009). 
(b)Histograma i imatge de la unió de dues fissures per propagació o side – braching. Toga i 

Alaca (2006) 
 
Angle d'intersecció de les fractures 

L'angle d’intersecció és un dels paràmetres més significatius que caracteritza 
una xarxa de fractures. Aquests valors donen una idea de les direccions 
principals de tensió de tracció durant la formació i la propagació de les fractures 
individuals i així ens permeten explicar el patró de fissura total. Aquests detalls 
es poden veure en la figura 6.3. 
 
Intersecció de les fractures durant la dessecació 

Tal i com va  escriure Lakshmikantha (2009), en la seva tesis, les interseccions 
entre fractures es poden agrupar en tres tipus: 

 
- La primera unió és aquella que es dona si una fissura al créixer es troba 

amb una que ja hi existia abans.  
- La segona es intersecció és la que es forma quan una fissura existent es 

bifurca en dos direccions diferenciades. 
 
En aquests dos casos l'angle de fissura és proper a 90º, això és degut a que la 
relaxació de l'estat de tensions es dóna més fàcilment en la direcció 
perpendicular a la direcció de la fissura. La explicació de que sigui així rau en la 
existència de tensions paral·leles a la direcció de la pròpia fissura formada.  
 

- El tercer tipus d'unió es genera quan una fissura s’està formant a la 
vegada que bifurcant. 

 
Per tant, hi ha més d'una fissura que s'està desenvolupant. L'angle d'aquesta 
amb l'altre no és de 90º com passava en els altres dos casos. 
 
Les fractures de 90º son aquelles que estan anomenades kinking o side – 
branching (ramificació lateral) i indiquen que la fissura s'ha donat per esforços 



 73

de tracció. En canvi, les fractures de 120º son les degudes a les tensions de 
tall. Es poden veure en la figura 6.3. 
 
Les imatges dels assaigs realitzats per Lakshmikantha (2009) demostren com 
la propagació d'una fissura just abans de trobar una altra de existent de major 
ordre canvia abruptament de direcció, enfocant-se a 90º sobra la de major 
ordre. Les fractures de major ordre exerceixen una major influència més 
important sobre les de menor ordre. 
 
Freqüència de distribució de l'angle d’ intersecció 

En els gràfics de la figura 6.4 es pot veure la distribució de les fractures segons 
els angles en que intercecten. Segons quin és l’estat de tensions existent en un 
punt en concret, com ja hem dit en l’apartat anterior, la fissura pot resultar amb 
un angle de 120º o 90º, és a dir, en forma de Y o T, respectivament.  
 

 
Figura 6.4 Freqüència dels angles de intersecció entre fissures en diferents assaigs. 

Lakshmikantha, (2009) 
 

Els angles ortogonals (entre 80 – 100º) es formen per tracció i els angles no 
ortogonals (<80 i 120>) degut a les tensions de tall.  
 
6.1.4 Paràmetres determinístics o de desordre en la  dessecació del sòl 
 
En un sòl es poden predir una sèrie de fenòmens que es donen durant el 
procés de dessecació, aquests són els que s’anomenen patrons determinístics. 
En canvi, n’hi ha d’altres que són més caòtics, impossibles de predir.  
 
Un exemple el trobem en la dificultat que hi ha en predir on és formarà la 
primera fissura, perquè ja sabem que en el sòl existeixen els punts de debilitat 
estan distribuïts de manera molt desordenada. Però si ara ens proposem 
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esbrinar quin ha estat el mecanisme d'iniciació d'aquesta fissura si que es pot 
predir quin serà. 
 
Com aquests, altres casos es troben en aquest gràfic: 
 

Paràmetres determinístics Paràmetres en desordre  

Mecànica o condicions d' inici de les 
fractures. 

La localització de l' inici de les 
fractures. 

Propagació de les fractures. 
 

Direcció de propagació de les 
fractures primàries. 

Final del procés de fissura. 
 

El patró final en la xarxa de 
fractures.  

Geometria o morfologia 
característiques dels patrons de 
fissura finals. 

Geometria o morfologia d’una fissura 
individual. 

Contingut d’humitat i la seva 
evolució en el sistema. 

Distribució exacta del contingut 
d’humitat en el sistema. 

Retracció volumètrica total. 
 

Retracció diferencial localitzada. 

Quantificar la evaporació de la 
humitat. 
 

Mecanismes del transport de la 
humitat del sol i el camí emprat. 

Concentració de les tensions. Fàbrica / estructura del sòl i la seva 
contribució a la fissura. 

Morfologia macroscòpica. 
 

Canvis o reorganització de la 
estructura a nivell microscòpic. 

Taula 6.1 Paràmetres determínistics i de desordre que es poden trobar en la fissuració del sòl. 
Lakshmikantha, (2009). 

 
La propagació de les fissures es un paràmetre determinístic perquè es una 
conseqüència de la retracció del sòl al dessecar, i per tant podrem considerar 
que a mesura que vagi encongint més, creixerà la fissura. 
 
La direcció de creixement de les fissures primàries es difícil de determinar, a 
diferència de les secundàries, encara que moltes vegades es veuen 
influenciades pels contorns de la safata. 
 
També es pot determinar com i quan acabarà el procés de fissura gràcies al 
coneixement del tipus de sòl i a les condicions ambientals existents o 
imposades durant la dessecació. Però no podrem predir el patró de la xarxa de 
fissures final. Ja que s’ha vist que dos espècimens idèntics poden arribar a tenir 
diferents patrons de fissura. 
 
En canvi en les característiques morfològiques d’un conjunt de fissures trobem 
una gran similitud entre patrons de fissura, poden ser predites de forma 
precisa. Però si ens fixem en fractures de manera individual, trobem que estan 
lluny de ser determinístiques. 
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Durant el procés de dessecació és fàcil seguir la evolució de la pèrdua de la 
humitat que es té a cada instant, però és molt difícil mesurar la distribució de la 
humitat en la superfície de dessecació de manera acurada. 
 
La distribució anisótropa de la humitat fa que la retracció no sigui igual a tot 
arreu de la mostra, de manera que les tensions es concentren en un llocs 
preferencials formant com fractures de "nucleació". 
 
En conseqüència tenim que la retracció volumètrica total es pot determinar, i no 
la retracció diferencial localitzada. 
 
Finalment, la resposta macroscòpica es fàcil d’observar i determinar, en canvi, 
es molt difícil veure la reorganització microscòpica que es dóna. 
 
6.1.5 Fractures per retracció: Dessecació o sinères i? 
 
Plummer i Gostin, (1981), expliquen que les formes de les fissures produïdes 
per retracció en el sòl són la resposta a la tensió produïda dins per la 
disminució del sòl al perdre aigua. La pèrdua d'aigua pot ser deguda a les 
variacions en la salinitat, la compactació del sediment, o bé, per la temperatura. 
 
Les fractures de dessecació, segons Lachenbruch (1962), es poden formar en 
dos tipus de sistemes, homogeni i heterogeni. L'homogeni està format per 
fissures ortogonals entre elles, generades degut a la baixa resistència o per la 
elevada concentració de tensions, a més no es formen o propaguen de manera 
simultània. Les fractures formades en zones homogèniament no plàstiques o 
mitjanament plàstiques es propaguen de manera simultània, bifurcant-se en 
angles obtusos.   
 
Quan el responsable és el procés de sinèresi les estructures del sòl son 
sinuoses i normalment associades a marques de ripples. Aquests tipus 
d’estructures son típiques de sediments dipositats en condicions submergides 
completament. Es pot veure le seva morfologia en detall en la figura 6.5.  
 
Algunes fissures, concretament les perpendiculars als contorns, observades a 
la cara inferior són degudes al procés de “curling”, per la flexió produïda al 
doblegar-se la mostra durant la dessecació del sòl. Segons les condicions en 
les que es trobi es pot donar una fissura o una altra. 
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Figura 6.5 Formes produïdes pel fenomen de sinèresi. (a) Forma lenticular, (b) forma sub-
paral·lela, (c) forma sinusoïdal, (d) forma ortogonal, (e) paral·lel i lenticular, (f) reticulars i 

lenticulars irregulars, (g) forma poligonal incompleta, (h) forma poligonal completa i, finalment, 
(i) forma també poligonal. Pratt (1998). 

 
6.1.5.1 En condicions atmosfèriques (sub-aerial) 

L’aigua de dins al mostra es conduïda a l’atmosfera per evaporació i, en 
conseqüència, es produeixen fissures de retracció per dessecació del sòl. Les 
fractures resultants sovint formen un patró poligonal. Els polígons individuals 
poden tenir una llargada de fins a 300 metres i un perfil en V de 15 metres de 
profunditat. En alguns casos, no tots, el “curling” pot aparèixer donant lloc a 
fissures cap amunt o cap avall en funció de cap a on es produeixi la flexió. Es 
pot tornar al seu estat anterior si es dóna una inundació. 
 
En condicions submergides (sub-aquous) 

Les fractures que es produeixen en aquestes condicions submergides són 
degudes a la "sinèresi”, figura 6.5, terme utilitzat pels químics per descriure la 
separació del líquid del gel. La pèrdua d'aigua de les argiles pel procés de 
sinèresi ja la coneixen els geòlegs des de ja fa 70 anys.  
 
Per enterrament del fang (sub-stratal) 

Classe de fractures generades quan un fang perd aigua durant l'enterrament. 
L'aigua surt del fang per la pressió de compactació degut a l'enterrament, o bé 
per circumstàncies on hi hagi un terratrèmol, llavors és quan es forma la fissura 
per “sinèresi”. Aquestes tendeixen a formar patrons poligonals. Per tant, el 
procés de fissura per sinèresi pot ser important en casos on hi hagi una 
diferència important de salinitat entre capes de la seva aigua intraparticular.  
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En un sòl observat a la natura pot ser difícil determinar si les fissures són 
degudes al fenomen de la sinèresi o al  de dessecació. 
 
6.1.6 Curling durant la dessecació 
 
Segons Kodikara et al. (1999) el “curling” és degut a la dessecació diferencial 
de les capes de sòl. Aquesta pèrdua d'aigua provoca una retracció diferencial 
de les capes del sòl. Si la superfície del sòl es torna còncava significa que la 
pèrdua  d’aigua és major a nivells més superiors, per tant la superfície superior 
retrau més que la inferior, elevant-se per les vores i deixant la part més central 
enfonsada. Aquest cas és al que anomenem “upward curling”, típic de sòl amb 
baixa salinitat.  
 
Es pot veure en la figura 6.6 un exemple de “downward curling” dels assaigs de 
Kodikara et al., (2004). En canvi, com es veu en aquest cas, si les vores estan 
corbades cap a baix diem que el fenomen és el de “downward curling”, 
superfícies convexes observades en sediments d’ elevada salinitat. 
 

 
Figura 6.6 Cas particular del “downward curling” de les argiles de Warrabee, realitzat per 

Kodikara et al. (2004). 
 

6.1.7 Càlcul de l’estat de tensions a partir del co ntingut d’humitat en un 
punt de la mostra 
 
A partir del gràfic de la figura 6.7, s’ha pogut calcular l’estat de tensions en 
cada punt de la mostra de sòl d’on s’ha obtingut els valors del contingut 
d’humitat en %. 
 

 
Figura 6.7 Ajust polinòmic de la variació de l’estat de tensions en funció del contingut de la 

humitat en %. Lakshmikantha (2009) 
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6.2 Anàlisi dels resultats 
 
6.2.1 Macro-morfologia de l’assaig d’una setmana 
 
Discussió de resultats 
 
Com ja hem dit anteriorment no s’ha enregistrat el moment just de l’inici de la 
primera fissura per indisposició del control de la càmara, però es va observar 
que ja existien unes petites fissures bastant ben desenvolupades i amples a les 
24 hores d’assaig. En la figura 6.10 estan enquadrades les fissures formades 
durant l’assaig després d’una setmana, es pot veure una en horitzontal de dreta 
a esquerra 6.10c i una altra corbant-se cap a dalt  de esquerra a dreta 6.10d. 
També es van veure dues més, de direcció a dalt/a baix de la imatge, 6.10a 
6.10b. Aquestes van acabar inersectant amb la fissura 6.10c. 
 
No només van evolucionar en horitzontal sinó que també es van propagar en 
profunditat, tal i com es pot veure en la figura 6.8a i 6.8b. Les fissures van 
acabar atravessant totalment l’espessor de la mostra.  
 

 
Figura 6.8 Lateral amb la mostra girada on s’indica la formació de dues fractures a i b. Assaig 

d’una setmana. 
 
Aquestes fissures de 6.10a i 6.10b de la superfície superior es veuen també en 
la superfície inferior, 6.9a’ i 6.9b’.  
 

                         
Figura 6.9 Superfície inferior del sòl 

d’assaig després d’una setmana.  
 
 
 
 
 

Figura 6.10 Superfície superior després 
d’una setmana. 

Sup. Inferior 
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S’ha format també una fissura en el contorn degut a la retracció de la mostra 
per la pèrdua de la humitat, separant-se així de la paret fixa, es pot veure en la 
figura 6.10. 
 
La zona enquadrada en blau en 6.10e es pot veure amb més detall en la figura 
6.11e.  En aquesta zona es pot veure una cel·la en forma de cunya, d’on 
deduïm gràcies a l’evident coloració més clara d’aquesta porció, que la pèrdua 
de la humitat ha estat més gran aquí. Aquesta pèrdua es superior degut a la 
petita dimensió de la cel·la formada, ja que les fissures estan molt properes i 
això facilita la evaporació de l’aigua del sòl.  
 

 
Figura 6.11 Lateral de la mostra girada, assaig una setmana (e) cel·la més seca que la resta. 

 
Resistència a la tracció al final de l’assaig 
 
Quesada (2008) va realitzar uns experiments amb el mateix sòl utilitzat en 
aquesta tesina i va establir una relació entre la resistència a la tracció i la 
humitat en (%), figura 6.7. 
 
En la figura 6.12, es troben la resistència a la tracció corresponent a la humitat 
final mesurada del sòl després d’una setmana d’assaig.  

 

   
Figura 6.12 (a) Humitats i (b) resistència a la tracció d’un punt de la mostra al finalitzar l’assaig 

d’una setmana. 
 
La figura 6.12a correspon a la quantitat d’humitat en percentatge que hi ha en 
el punt escollit segons tres profunditats diferents. Entre 0-3,3 cm; 3-3-6,6 cm, i 
6,6-10 cm. Amb una regla, un ganivet i un martell es van poder extreure les 
porcions de sòl a les profunditats desitjades. 

(a) (b) 
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Si ara comparem el resultats obtinguts podem veure clarament en el perfil 
d’humitat de la figura 6.12a com les dues humitats més properes a la superfície 
superior tenen valors bastant similars. El més baix es el que es trobava més 
amunt, en contacte directe amb l’atmosfera de la cambra, i el valor és de 
19,47%, en canvi el del mig es de 19,83%.  La humitat trobada en el terç més 
inferior es de 21,12%. La diferència entre la humitat del mig i la de la part més 
inferior de la mostra de sòl, d’un 1,29%, és molt superior a la que hi ha entre la 
del mig i la part més superior del sòl, d’un 0,36%. Podem concloure que la 
pèrdua ha estat més alta en els nivells més superficials per la proximitat amb la 
atmosfera. 
 
En canvi, si ara ens fixem en l’estat tensions del sòl, els valors més alts de 
tensió, s’han donat en la porció de sòl més superior i, per tant, més propera a 
l’atmosfera. El contrari del que li ha passat a la porció més inferior, que amb un 
3,11 kPa és la zona amb menor valor de tensió. Podem veure com aquí, al 
igual que passava amb la humitat, la diferència entre la part del mig i la inferior, 
de 0,13 kPa, és superior a la diferència que hi ha amb la part del mig i la de és 
a dalt, de 0,02 kPa.   
 
6.2.2 Macro-morfologia de l’assaig de dues setmanes  
 
Discussió de resultats 
 
Per tal d’establir quina i com ha estat la influència que exerceixen les pròpies 
fissures entre elles se n’ha fet un seguit de fotografies. Durant els primers dos 
dies no es van prendre imatges, el que va fer impossible la obtenció d’un 
registre fotogràfic complet. En la figura 6.13 es veu la evolució de les fissures 
enregistrades durant l’assaig de dues setmanes. 
 

   
 Inici assaig 2 dies 4 dies 
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  6 dies 8 dies 10 dies 
 

  
 12 dies  foto final 

Figura 6.13 Evolució de la fissuració de la mostra durant la dessecació a l’assaig de dues 
setmanes. 

 
Durant la preparació de l’assaig es va deixar la superfície del sòl amb una certa 
rugositat. Això va provocar que es fracturés per la superfície ja que localment 
es van anar concentrant les tensions al voltant de les rugositats. Provocant, 
així, un alliberació de la energia en el punt de més debilitat al retraure’s. 
 
Es va prendre nota que a les 24 hores de l’inici de l’assaig ja hi havia presència 
de dues petites fissures, una formada més o menys al mig propagant-se a 
banda i banda, i l’altra es va formar a dalt de les imatges, propagant-se cap a 
baix. A les 40 hores ja es van veure aquestes fissures ben desenvolupades. A 
partir d’aquest instant es van enregistrar fotogràficament cada mitja hora. El 
contacte entre les dues fissures es va produir el quart dia.  
 
També es va trencar pels voltants, en el contacte amb les parets del recipient al 
encongir-se degut a la pèrdua d’humitat. 
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Figura 6.14 Superfície superior del sòl un cop finalitzat l’assaig de dues setmanes.(a), (b) i (c) 

fissuració del sòl en dues setmanes.  
 

En la imatge capturada de la superfície superior, figura 6.14, s’han escollit unes 
zones anomenades amb les lletres a, b i c per demostrar alguns fenòmens que 
han aparegut durant la dessecació de l’assaig.  
 

                
Figura 6.15 Detalls de la fissuració de la superfície superior després de dues setmanes (a) 

Intersecció de les fissures en perpendicular; (b) i (c) intersecció de la fissura de contorn amb 
altres properes. Cel·la amb més dessecació que la resta del sòl. 

 
En la imatge de la figura 6.15a, es poden veure dues interseccions entre 
fissures que es van donar en la zona més central de la superfície superior del 
sòl. Les fissures de la superfície superior es van produir per tensions 
concentrades en les rugositats deixades durant la preparació del sòl. Per tant 
aquestes van ser degudes esforços de tall. Per la imatge de la figura 6.15a 
podem veure com tot just quan les fissures verticals van a intersectar la fissura 
horitzontal de manera obliqua, tendeixen a disposar-se en un angle més 
perpendicular. 
 
En les imatges de la figura 6.15b i 6.15c es pot veure com al contorn del sòl 
han aparegut dues cel·les d’una coloració més clara degut a la major pèrdua 
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d’humitat. El fet que les cel·les siguin petites ha propiciat una més ràpida 
dessecació en aquestes zones que en la resta de la mostra. 
 
Si ara ens fixem en la superfície inferior de la mostra un cop van passar les 
dues setmanes, figura 6.16, es pot diferenciar dues famílies de fissures. 
  
En les imatges, 6.16, 6.17d, 6.17e i 6.17f es poden observar exemples 
d’aquestes famílies de fissures. Es pot veure sobretot en les zones més 
perimetrals com hi ha unes fissures perpendiculars a les vores i tocant els 
contorns de la mostra de sòl. Son fissures que s’ha propagat des del fons de la 
mostra en vertical, cap amunt, i en horitzontal, de fora a dins. Són degudes la 
flexió que pateix la mostra de sòl al dessecar-se, com la flexió es major als 
contorns, la fissuració s’ha iniciat en aquestes zones. 

 

 
Figura 6.16 Superfície inferior de la mostra de sòl. (e), (d) i (f) Fissures típiques de la 

dessecació en perpendicular i paral·leles als contorns. 
 
Els forats que es veuen a la figura 6.16 indiquen on estaven situats els tubs 
dels tensiòmetres. 
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Figura 6.17 Detalls de la fissuració de la base del sòl (d) Fractures perpendiculars i paral·leles 
als contorns; (e) Dues fractures perpendiculars als contorn i una poc desenvolupada paral·lela; 

(f) Intersecció entre una fissura paral·lela i una de perpendicular al contorn. 
 
També es pot veure en la figura 6,16, tota una xarxa de fissures de forma 
corbada que semblen més o menys paral·leles als contorns de la mostra. 
Aquestes fissures intersecten en angle més o menys recte amb les de la 
primera família, perpendiculars als contorns.  
 
És difícil determinar quin ha estat el motiu de fissuració ja que e troben a més 
profnditat. Aquestes fissures no han estat exposades a l’acció atmosfèrica, per 
tant, la dessecació no ha estat el seu generador directe. Les fissures 
perpendiculars van aparèixer al flexionar la mostra per dessecació, generant-se 
uns esforços de tracció que han acabat per trencar la mostra. 
 
Les formes totalment circulars que es veuen en el sòl són producte de la 
rugositat del recipient. 
 

Resistència a la tracció del sòl 
 

   
Figura 6.18 (a) Humitats i (b) resistencia a la tracció al final de l’assaig de dues setmanes. 

 
Es pot veure la resistència a la tracció en la figura 6.18b d’un punt de la mostra 
de sòl que no es troba ni en contacte amb la fissura de contorn ni amb les 
fissures del mig.  
 
La figura 6.17a indica les humitats finals d’aquest assaig, després de les dues 
setmanes, a tres profunditats diferents (0-3,3 cm; 3,3-6,6 cm; 6,66-10 cm) en 
un punt de la mostra de sòl.  
 

(a) 

(b) 
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Veiem com les humitats que es troben a més profunditat tenen valors més 
propers entre sí que no pas amb el valor de la humitat de més a la superfície 
superior. El valor de la humitat de més amunt i per tant el que es trobava en 
contacte amb la atmosfera te un percentatge de 10,03%, clarament inferior als 
altres dos, el del mig és de 11,27 i el de més a baix i per tant en contacte amb 
la base del recipient amb un valor de 11,54%. Podem concloure per tant que el 
contingut d’aigua disminueix en profunditat. 
 
En conseqüència, podem veure com els valors de la resistència la tracció en 
aquest punt també és diferent, augmentant aquesta resistència  a mesura que 
augmenta la profunditat. El valor màxim es dóna a la base de la mostra i es de 
2,50 kPa, i el mínim en contacte amb l’atmosfera de la part més superior amb 
un valor de 2,10 kPa. 
 
6.2.3 Macro-morfologia de l’assaig de tres setmanes   
 
Discussió de resultats 
 
Igual que hem fet amb els altres assaigs per poder treure patrons determinístics 
de les fissures en dessecació s’ha realitzat un registre fotogràfic, prenent 
fotografies cada 30’ durant les tres setmanes que ha durat l’assaig. 

 

   
 Inici assaig 11 hores (primera fissura observable) 21 hores 
 

   
 2 dies  4 dies 7 dia 
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 14 dies 17 dia 21 dia 

Figura 6.19 Evolució de la morfologia de la superfície superior de la mostra de sòl durant tres 
setmanes. 

 
Com es pot veure en la foto de l’estat final del sòl de la figura 6.19, tot i tenir la 
rugositat de la superfície superior força elevada, no ha fissurat per causa de 
cap d’elles i ho ha fet només en el contorn de la forma cilíndrica del contenidor 
de l’experiment i no per motiu de rugositat. 
 
La única fissura es va produir a les 11 hores i només es va propagar de forma 
circular resseguint les vores del  recipient de la mostra d’assaig a mesura que 
anava retraient.  La fissura de la superfície superior s’ha iniciat en un  punt del 
contorn en contacte amb la paret del recipient ja que és el punt de màxima 
debilitat del sòl i on hi havia una major concentració de tensions de tall. 
Aquesta fissura envolta totalment el sòl d’assaig als dos dies i es dona una 
retracció, disminuint 4 cm el diàmetre de la superfície superior de la mostra. 
 
Si ara ens fixem en la morfologia de la superfície inferior del sòl al final de 
l’assaig, figura 6.20a, es veu clarament com existeixen dues famílies de 
fissures perpendiculars entre elles. Unes són paral·leles al contorn, i per tant 
corbades, i unes altres perpendiculars a aquestes. Es veu com la forma de 
totes aquestes fissures paral·leles al contorn arriba a formar una espècie d’ 
espiral. La intersecció entre aquestes dos famílies de fissures forma un angle 
de 90º com es veu en detall en la figura 6.20b.  
 

Figura 6.20 (a) Xarxa de fissuració de la superfície inferior de la mostra; (b) Detall de la unió 
entre les dues famílies de fissura formades a la base de l’assaig després de tres setmanes. 

 
Tant unes com les altres semblen millor definides en zones més perimetrals de 
la base de la mostra. Al centre ja no es veuen fissures perpendiculars als 
contorns però si de les paral·leles i corbades, no tan definides però es 
continuen veient. Ens podria estar indicant que la seva propagació ha estat des 

(b) (a) 
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de zones més perimetrals cap al mig del sòl. En la figura 6.21b trobem un 
esquema de les fissures formades en aquesta superfície. 
 
Com no es té un reportatge fotogràfic de les fissures formades a la superfície 
inferior del sòl de tot l’assaig és impossible determinar quines han estat 
formades abans i quines després.  
  

   
Figura 6.21 (a) Superfície inferior de la mostra d’assaig després de tres setmanes, (b) 
Simplificació de les fissures formades. Les línies vermelles indiquen la família formada 

paral·lela al contorn i les negres la perpendicular. 
 
En la figura 6.21a es poden veure quatre forats, un al mig i tres repartits per la 
base producte de la extracció del tensiòmetres, per tant podem veure que la 
seva existència no ha afectat influenciat en la formació de cap fissura ja que no 
es veuen indicis de que sigui així. 
 
En la figura 6.21a, igual que passa a l’assaig de 5 setmanes, es veu clarament 
com les formes circulars de les rugositats deixades per la base del recipient no 
es troben tan ben marcades en les zones més perimetrals com ho estan en el 
centre. Es pot veure que estan trencades i deformades. La explicació rau en el 
fenomen de “upwawrd curling” que ha patit la mostra. El sòl, al dessecar, 
adopta un forma còncava. A mesura que perd aigua eleva els costats respecte 
del centre del sòl donant lloc a una forma còncava, evitant així que el sòl en la 
seva la zona més perimetral de la superfície inferior tingui les marques de les 
rugositats del recipient tan ben marcades com en la zona més central. 
 
El fenomen de “upward curling” està explicat de manera detallada als 
Antecedents d’aquest capítol 6.  
 
En la figura 6.22, es pot veure el sòl capgirat, i des d’un lateral, on es fa evident 
el fenomen del “curling”.   
 
 
 

(a) (b) 
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Figura 6.22 Esquerdes de la superfície inferior i propagades pels laterals cap amunt de la 

mostra de sòl. Assaig tres setmanes. 
 
En les figures 6.22 i 6.23, es veu com les fissures perpendiculars al contorn que 
s’han format pel “curling” s’han propagat tan en horitzontal com en vertical. La 
forma adquirida es de V invertida. En la figura 6.22 es veuen dues d’aquestes 
fissures, la de l’esquerra de la imatge acaba intersectant horitzontalment amb 
una fissura paral·lela al contorn amb un angle de 90º més o menys. 
  

 
Figura 6.23 Lateral de la mostra de sòl. Ranures de la  base de la mostra per la rugositat del 

recipient. 
 

En la figura 6.23 es veu més clarament com la motlladura que té el recipient 
s’ha quedat marcada en la superfície inferior de la mostra de sòl Ha esta més 
trencadissa i menys definida per la zona més perimetral degut a la flexió que ha 
patit el sòl al dessecar. 

 
Figura 6.24 Distribució de les humitats en la vertical d’un punt en concret del sòl de l’assaig de 

tres setmanes. 
 

Superficie inferior 

Superficie inferior 
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Es pot veure en la figura 6.24 com on hi ha menys quantitat d’aigua és a la 
superfície superior. En aquest cas es veu com on hi ha més quantitat és a la 
part del mig de la mostra, tot i que el valor es molt proper al que s’ha enregistrat 
a la porció més inferior. Per tant es veu clarament com hi ha hagut més 
dessecació en la superfície en contacte amb l’atmosfera que a la que es 
trobava en contacte amb el recipient.  
 
És curiós que s’hagi mesurat una humitat superior en el mig, quan diem que a 
menor profunditat la pèrdua de la humitat de la mostra és major.  
 
Per aquestes humitats tan baixes ha estat impossible calcular l’estat de 
tensions en cada punt de mostreig de la humitat. 

 
6.2.4 Macro-morfologia de l’assaig de cinc setmanes  
 
Discussió de resultats 
 
Els canvis morfològics de la superfície superior del sòl s’han enregistrat 
fotogràficament. D’aquesta manera cada 30’ s’ha obtingut una imatge del sòl. A 
continuació està la figura 6.25 que resumeix, la evolució de la superfície 
superior durant l’assaig de cinc setmanes. 
 

   
 Inici assaig 20 hores 33 hores 

   
 40 hores 48 hores (2 dies) 60 hores (2 dies i mig) 
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 3 dies 4 dies 6 dies 

   
  2 setmanes 3 setmanes 5 setmanes 

Figura 6.25 Evolució de la morfologia de la superfície superior de la mostra de sòl per 
dessecació durant 5 setmanes. 

 
Es pot veure com en els primers dies ja hi ha indicis d’un parell de fissures al 
mig del sòl. Aquestes han estat produïdes per unes irregularitats en la 
superfície al allisar el sòl a l’inici de l’assaig. També s’observa la formació d’una 
fissura de contorn i de tres fissures properes al contorn, degudes segurament a 
la existència d’irregularitats en la superfície superior de la mostra. 
 
Tot seguit tenim un recull d’imatges que s’han pres posteriorment a la 
realització de l’assaig de la superfície superior, dels laterals i de la base de la 
mostra de sòl.  
 
S’analitzen primerament les fissures observades a la superfície exposant les 
seves característiques, discutint quin pot ser el seu origen i com es dona la 
interacció entre elles. 
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Figura 6.26 Superfície superior després de 5 setmanes. (a) i (b) Cel·la petita en contacte la 
fissura de contorn; (c)Fissura generada per rugositats existents en la superfície. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 6.27 Lateral del sòl amb tres fissures formades a la  base i propagades en vertical cap a 

dalt. 
 
En la figura 6.26a es veu una fissura formada per irregularitats de la superfície 
superior de la mostra de sòl. Es va iniciar en el contorn al tercer dia i entre el 
quart i el cinquè es va unir amb la fissura més gran del mig, 6.26c, aquesta unió 
no és del tot perpendicular. Va trencar en forma de cunya arribant a tocar 
gairebé la base de la mostra.  
 
Es veu un altra fissura, 6.26b, que també s’inicia en el contorn, com passava 
amb la 6.26a, però en aquest cas la unió amb la fissura del mig, 6.26c, es dona 
al sisè dia. Aquesta unió si que es produeix amb un angle proper als 90º.  
 
La fissura 6.26c creua d’esquerra a dreta en les imatges de la mostra de sòl, té 
una separació de 2 cm i té una longitud total de 35 cm. El seu origen, com hem 
dit abans en les irregularitats que hi havia en la superfície superior de la 
mostra. Com es pot corroborar amb el registre fotogràfic, es tracta d’una fissura 
formada a partir de dues fissures iniciades en llocs diferents. Es propaga des 
de la superfície superior fins a la base del sòl, trencant la mostra en dos cel·les, 
com es veu en la figura 6.30c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie superior 
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En la figures 6.28 s’han enquadrat algunes fissures formades en la superfície 
inferior que són perpendiculars al contorn i que s’ha pogut observar la seva 
propagació en vertical en la figura 6.29.  

 
 
 
 
 
 

Figura 6.28 Superfície inferior del sòl 
després de les 5 setmanes. (d) i (e) i (f) 

Tipus de fissures.  
 

Figura 6.29 Superfície lateral a partir de la 
gran fissura central. (e i d) Dues fractures 

iniciades a la base de mostra. 

Per tant, hi ha una primera família de fissures perpendiculars, observables tan 
a 6.28d, 6.28e i 6.28f. La causa de la formació d’aquestes fissures es deu al 
fenomen de “upward curling” de la mostra, explicat en els Antecedents d’aquest 
capítol. Al perdre humitat en el procés de dessecació, el sòl eleva els seus 
costats a mesura que retrau més en nivells propers a l’atmosfera. Com a 
conseqüència es genera una flexió que dona lloc a aquest trencament 
perpendicular al contorn per esforços de tracció. 
 
En la figura 6.29 es veu el perfil transversal del sòl A’ – A de la figura 6.28. Es 
pot observar com aquestes fissures perpendiculars es propaguen en vertical. 
La fissura 6.29d fa una llargada de 6,5 cm i la fissura 6.29e de 6 cm. Ambdós, 
s’han originat en el fons i s’han propagat en vertical cap a dalt a mesura que 
s’anava dessecant el sòl. No son del tot verticals, sinó que comencen 
perpendiculars i es van tornant més obliqües. 
 

 
Figura 6.30 Lateral de la mostra on es veuen un parell de fissures; (c) iniciada a la superfície 

superior; i (f) iniciada a la superfície inferior. 
Si observem un dels laterals de la mostra de sòl al final de l’assaig, figura 6.30, 
apareixen un parell de fissures que no són del mateix origen. La fissura 6.30f , 
de 6,5 cm de profunditat i 0,5 cm d’amplada màxima, s’ha iniciat en la 
superfície inferior que degut al “curling”, i la 6.30c s’ha format en la superfície 
superior per dessecació. 

A A’ 

A 

A’  

Superficie superior 

Superficie superior 
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Un altra família de fissures observades en la superfície inferior ha estat la 
d’aquelles que són corbades, més o menys paral·leles als  contorns de la cel·la. 
Tal i com s’expressa amb més detall en els Antecedents d’aquest capítol 6, 
podrien tenir un origen en la combinació del “curling” i el fenomen de “sinèresi”. 
És a dir, que són fissures produïdes per la flexió que pateix la mostra al elevar 
els seus costats a mesura que perd humitat, unit al fet que s’acumulin tensions 
entre zones amb diferent contingut d’humitat. 
 

 
Figura 6.31 Famílies de fissures de la superfície  inferior del sòl després de cinc setmanes. 

 
S’ha realitzat un esquema, com es veu en la figura 6.31, per poder quantificar 
els diferents tipus de fissures formades en la superfície inferior de la mostra de 
sòl. 
 
Com es pot veure, les línies vermelles indiquen la situació de la família de 
fissures corbades i paral·leles als contorns o a fissures adjacents. En algun cas 
es pot veure com la forma que pren és en espiral. Mentre que les línies negres 
indiquen fissures que pertanyen a l’altra família, es veu de manera clara que 
son més rectes i  perpendiculars als contorns. 
 
Tot seguit, s’exposen els perfils obtinguts de la mostra del sòl un cop han 
passat les 5 setmanes que va durar l’assaig.  
 

 
Figura 6.32 Perfils en les seccions A-A’ i B-B’ del sòl al final de l’assaig de cinc setmanes. 
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A l’esquerra de la figura 6.32 s’indica la situació en planta dels perfils 
transversal realitzats. En vermell es veu en secció les dimensions inicials del 
sòl i en negre escurçament que ha patit el sòl en cada punt mesurat. En aquest 
cas no està indicat el perfil final de la base del sòl ja que només es va mesurar 
la superfície superior. 
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6.2.5 Macro-morfologia de l’assaig de dos dies 
 
Discussió de resultats 
 
Igual que amb els altres assaigs es van enregistrar una sèrie d’imatges que 
informen dels canvis macro -  morfològics de la superfície superior durant dos 
dies. En la figura 6.33 es troba un recull de totes les fotografies que es van 
realitzar, s’exposen un total de set fotografies preses cada 6 hores d’un total de 
46 hores que és el que dura l’assaig. 
 

       
            Inici assaig                   6 hores                           12 hores                       18 hores 

 

     
                              24 hores                         36 hores                        46 hores 

Figura 6.33 Evolució de la superfície superior de la mostra. Macro-morfologia de la mostra del 
sòl en el nivell més superior de l’assaig de 2 dies. 

  
Gràcies a aquest seguiment fotogràfic de la figura 6.33, es pot dir que la 
primera fissura apareix després de les 12 hores de l’inici de l’assaig. La fissura 
es forma per retracció de la mostra i en conseqüència es dóna la separació del 
material amb la paret fixa del contenidor. La fissura és localitza inicialment en la 
zona de la dreta de les imatges i en la superfície superior. Es propaga al voltant 
de tota la mostra circular i guanya profunditat a mesura que va retraient amb el 
temps. 
 
No s’ha observat que el material es separi completament de la paret del 
contenidor en profunditat al final de l’assaig tal i com s’ha comprovat en altres 
casos ja que eren assaigs de més durada. 
 
En aquest cas no hi ha hagut cap altra fissura més a part de la de contorn, 
degut a que la superfície superior de la mostra es va preparar amb un mínim 
d’heterogeneïtats possible. 
 
La superfície inferior d’aquest assaig no ens dóna patrons característics degut 
a que en l’extracció del contenidor el material s’ha deformat i adherit al fons. En 
només 46 hores no ha tingut temps de dessecar suficient el seu elevat 
contingut en aigua. 
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Figura 6.34 Lateral de la mostra de sòl després de dos dies d’assaig. Heterogeneïtats en la 

col·locació del material. 
Podem veure com aquesta mostra manté heterogeneïtats de la difícil 
col·locació del material. El seu aplanament durant la posta en marxa de  
l’assaig s’ha de fer de manera pacient per aconseguir un sòl més homogeni i 
que sigui el màxim de similar dels altres assaigs.  
 
Aquestes fissures han estat causades pels espais buits deixats durant la 
preparació de la mostra. Això demostra que tot i intentar deixar el mínim 
d’heterogeneïtats dins la mostra sempre poden quedar buits que concentren 
tensions que al dessecar poden fissurar. 

 
Figura 6.35 Perfils en les seccions A-A’ i B-B’ del sól al final de l’assaig de 2 dies. 

 
En aquesta figura 6.35 s’observen els perfils que s’han trobat mesurat al final 
d’aquest assaig de dos dies. Les línies vermelles representen la mostra 
cilíndrica vista de perfil, per tant és una secció transversal de la forma inicial de 
la mostra. La línia negra, en canvi, representa l’assentament de la mostra al 
final del curt període de temps de  46 hores. 
 
L’escurçament horitzontal enregistrat ha arribat a un centímetre, i el vertical ha 
estat de 5,5 mm a 2 cm del contorn. No es veu evidència d’un major 
assentament en la part central envers zones més properes al contorn. 
 

Resistència la tracció 
 
En les següents figures es pot observar la resistència a la tracció en cada un 
dels punts d’on s’han pres dades de la humitat final. En els primers gràfics es 
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pot veure la variació en profunditat de la humitat, i tot seguit estan els gràfics 
que indiquen la variació de la resistència a la tracció en cada punt. 
 
Els punts estan disposats en la mostra de la següent manera, figura 6.36, i 
tenen els resultats següents: 
 

 
Figura 6.36 Disposició dels punts de mostreig de la humitat al final dels dos dies. 

 

           
Figura 6.37 Humitats finals en els punts de la A fins la H en funció de la profunditat. 

 
Tal i com es pot veure en aquesta figura 6.37 les humitats són més baixes un 
cop han passat els dos dies d’assaig en els nivells més superiors. En la majoria 
de punts es veu com la diferència entre les humitats dels nivells del mig i el 
més inferior manté humitats bastant similars en comparació amb els resultats 
obtinguts en el nivell de dalt.  
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No s’observa que hi hagi una gran variació entre els valors de la humitat 
relativa resultant després de dos dies en els punts del contorn i els que s’han 
pres en la part més central de la mostra, això s’observa amb més detall en 
l’annex de resultats corresponent a aquest assaig. 
 
Tot seguit, en la la figura 6.38, es troben els valors de la resistència a la tracció 
calculats a partir de les humitats finals mesurades en cada punt escollit. 
 

 
 

 
 

 
Figura 6.38 Resistència a la tracció final en profunditat dels punts de mostreig d’on s’han fet els 

assaigs d’humitats. 
 
Es veu per a tots els punts com la resistència a la tracció fina és superior en la 
zona més propera a la superfície superior que no pas a més profunditat. Això 
es deu a que a més profunditat no ha arribat la dessecació en un lapse de 
temps de dos dies.  
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Com és normal ja que s’ha donat un petit inici de “curling upware”, en el nivell 
superior les mínimes resistències a la tracció s’han donat en els punt més 
centrals amb valors de 1,79 kPa en 6.38C i 1,62 KPa en 6.38E però tot i estar 
en els moments més inicials d’aquest “curling” les diferències els valors de 
resistència a la tracció no són molt evidents. 
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6.2.6 Macro-morfologia de l’assaig de quatre dies 
 
Discussió de resultats 
  
Amb aquest registre fotogràfic es pot veure quines han estat les fractures 
originades en 4 dies i quina ha estat la seva evolució en el temps. Es pot veure 
en la figura 6.39. 
 

 
Figura 6.39 Evolució macro - morfològica de la  superfície superior de la mostra durant quatre 

dies de dessecació.  
 
La única fissura formada és la que s’ha generat al contorn del sòl, tocant les 
parets.  Això es deu a la retracció del seu volum que pateix el material. Aquesta 
fissura dona la volta sencera a la mostra de sòl. 
 
Aquest assaig no ha fissurat pel mig perquè la superfície va estar millor allisada 
que la d’altres assaigs. El material ha estat distribuït d'una manera més 
homogènia, així s'ha evitat concentrar localment possibles tensions superficials 
en el material. Per tant s’ha realitzat un allisament de la mostra suficient per 
evitar més fissures generades per tensions de tall.  
 
L’inici d’aquesta fissura que després es va anar propagant per tot el contorn de 
la mostra es va donar a les 13 hores del començament de l’assaig, a la part de 
dalt a la dreta. 
 
La superfície inferior, figura 5.54 del capítol anterior, ha estat totalment 
deformada durant el seu procés d’extracció de la safata, ja que el seu elevat 
contingut en aigua que encara mantenia no ha permès que la mostra sortís 
sense adherència en el fons. Es pot veure el material adherit que va quedar en 
el fons durant la extracció en la figura 6.41. 
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Figura 6.40 Perfils A-A’ i B-B’ de la mostra després de quatre dies d’assaig. 

 
Al final de l’assaig s’ha mesurat l’escurçament tan vertical com horitzontal que 
ha patit la mostra, figura 6.40. Inicialment el seu espessor per a tota secció 
possible de la mostra era de 10 cm en vertical i 40 cm de diàmetre en 
horitzontal. La seva longitud final mesurada per a tot contorn de la mostra ha 
tingut una retracció de poc menys de 2 cm al dessecar, no arriba a un 
centímetre per banda. Verticalment s’ha torbat que el màxim assentament es 
dóna per un punt allunyat del contorn 9 cm de radi amb un valor de 7.2 mm. Es 
pot veure en el perfil de la figura 6.40, realitzat amb AutoCad, com cap al centre 
és on hi ha hagut més assentament que no pas en els contorns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.41 Material adherit en el fons del contenidor després de la extracció de la mostra als 
quatre dies d’assaig.  

 
Resistència a la tracció final de l’assaig 
 
En la figura 6.42 es pot veure la situació dels punts de mostreig de la humitat. 
Després es poden veure, en la figura 6.43, els perfils de la humitat calculats de 
cada punt escollit, anomenats des de la A fins la H. Es poden distingir els tres 
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nivells de profunditat als que s’ha fet l’estudi, així es millora la comprensió de 
com varien els valors en la vertical per a poder-los comparar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.42 Situació dels punts escollits per a l’assaig d’humitat 

 

 
 

Figura 6.43 Humitats finals en cada punt de la A fins la H en funció de la profunditat. 
 
Es pot veure com les humitats de la superfície superior son superiors a les de 
més al fons. En el nivell més inferior és on s’ha trobat els valors més elevats. 
Això es deu a que el flux de l’aigua de la mostra, degut a la evaporació, té una 
tendència vertical i ascendent, per tant es perd abans la humitat en nivells de 
menys profunditat. 
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Els valors no indiquen cap tipus de flux horitzontal degut a que la fissura de 
contorn no es suficientment profunda i per tant la superfície de la fissura 
exposada a les condicions ambientals de la cambra no es gaire gran. 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 6.44 Resistència a la tracció al final de l’assaig de 4 dies en cadascun dels punts de la A 

fins la H. 
Es pot veure, en la figura 6.44, que a mesura que les humitats augmenten, els 
valors de la resistència a la tracció, en el mateix punt, disminueixen.  
 
La resistència a la tracció és major a menys profunditat ja que hi ha hagut una 
pèrdua de la humitat i per tant han augmentat les forces de succió.  
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6.2.7 Macro-morfologia de l’assaig de tres setmanes (ΙΙΙΙΙΙΙΙ) 
 
Discussió de resultats 
 
Per tal de fer un estudi dels patrons de fissura que s’han donat en aquest 
assaig durant el procés de dessecació s’ha realitzat un registre fotogràfic cada 
30’ de la superfície superior del sòl. En la figura 6.45 es pot veure aquesta 
evolució. 
 

   
Inici assaig 1 dia  2 dies 

   
 5 dies 7 dies 10 dies 

   
 14 dies 18 dies 21 dies 

Figura 6.45 Evolució macro – morfològica de la superfície superior de la mostra de sòl per 
dessecació durant les tres setmanes d’assaig(ΙΙ). 

 
La única fissura que s’ha pogut observar a nivell més superior és la que ha 
aparegut en el contorn degut a la retracció de la mostra al dessecar i separar-
se de la paret del recipient. Per tant la fissura és circular, resseguint  el contorn 
de la safata.  
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No s’ha originat cap altra fissura en la superfície superior, tot i ser la superfície 
on és dóna la major concentració de tensions i la que conté menor pes de 
material a sobre que dificulti el seu trencament per tensió de tall. Això es deu a 
l’acurat allisament de la superfície superior i a la eficient compressió amb les 
mans durant la preparació de la superfície superior de la mostra, aconseguint 
una zona superficial suficientment homogènia per evitar la localització puntual 
de tensions de tall per possibles rugositats. 
 
En la figura 6.46 i 6,47 es veuen fissures que s’han format en el fons de la 
mostra i s’han propagat en vertical sense haver arribat a aflorar a la superfície 
superior del sòl. 
 
La fissura de la imatge lateral de la figura 6.46 té l’ample de 5 mm d’espaiat. El 
rang d’ample de fissura mesurat en les fissures observades al final de l’assaig 
va d’ 1mm a 5mm. Aquesta fissura té una longitud de 6.5 cm. 
 

 
Figura 6.46 Lateral de la mostra donada la volta. Lateral inferior de la figura 6.48. Assaig tres 

setmanes (ΙΙ). 
 

 
Figura 6.47 Lateral esquerra de la mostra segons la figura 6.48. Es troba donada la volta. 

 
En la figura 6.47 es veuen les fissures de diferent longitud, totes es propaguen 
en vertical, des de la superfície inferior a la superior. La fissura de la dreta de la 
imatge d’aquesta figura té una longitud de 7,5 cm, quasi arribant a aflorar a la 
superfície superior. La de la esquerra sembla que hagi seguit una tendència a 
propagar-se no tant vertical. 
 
En la superfície inferior de la mostra de sòl de l’assaig, figura 6.48, s’han vist 
unes ranures o marques circulars en el sòl deixades per la motlladura del fons 
del recipient. Al abocar el material a sobre seu, aquest adquireix la seva forma, 
com si d’un motlle es tractés. Si ens fixem amb deteniment, les marques són 
més clares en la part central que no pas en la zona més perimetral, això es deu 
al fenomen de “curling” que pateix el sòl. L’explicació rau en que el sòl, al 
perdre aigua, retrau, com ja hem explicat abans, si es dona el cas en que hi ha 
poca salinitat, les parets laterals s’eleven, fenomen anomenat “upward curling”. 

Sup. superior 

Sup. inferior 

Sup. inferior 

Sup. superior 
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Com la pressió que exerceix el propi pes del sòl al flexionar-se no és suficient 
en les vores, les ranures circulars no es marcaran de manera tan eficient com 
passa en la zona de més al mig. Aquest curling es pot veure amb més detall 
mitjançant els perfils realitzats al final de l’assaig, figura 6.49. 
 
Si ens fixem en les fissures de la figura 6.48, és poden diferenciar dues famílies 
amb orientació diferent tal i com ha passat en altres assaigs. Es poden veure 
clarament com hi ha fissures que són paral·leles als contorns i unes altres que 
són perpendiculars als contorns, formades radialment als costats. 
 
Aquests dos tipus de fissures tal i com s’explica en els Antecedents d’aquest 
capítol, podrien ser sincròniques. 
 

 
Figura 6.48 Superfície inferior de la mostra presa després de 21 dies al finalitzar l’assaig de tres 

setmanes (ΙΙ). 
 
És difícil identificar quines han estat les causes de la formació de les fissures 
paral·leles al contorn. Una de les explicacions, tal i com diu Lakshmikantha 
(2009) en la seva tesis on també ha trobat formes de fissures paral·leles o semi 
- paral·leles als contorns i al fons del sòl, rau en que podria ser la combinació 
del fenomen “curling” i la “sinèresi”. Pel fenomen de dessecació no, perquè la 
superfície inferior no es troba exposada a la atmosfera com passa a nivells més 
superficials. 
 
La família de fissures perpendiculars als contorns es deu a l’efecte del “curling”. 
La forma trobada d’aquestes fissures també es de V invertida, tal i com passa 
en d’altres assaigs. 
 
S’han elaborat dos perfils transversals de dues seccions perpendiculars entre 
sí, figura 6.34, on es pot identificar la retracció que ha patit el sòl tant en la 
vertical com en la horitzontal. La mesura d’aquest escurçament s’ha pres tant 
de la superfície superior com de la inferior. 
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Figura 6.49 Perfil A-A’ de la mostra al final de l’assaig i un altre de perpendicular a aquest, B-B’. 

Assaig tres setmanes (ΙΙ) 
 
El perfil A-A’ ha tingut una retracció total de la llargada mesurada en la 
superfície superior de 4,1 cm i la secció B-B’ de 3,4 cm. Es veu clarament com 
hi ha un aixecament dels costats del sòl quedant finalment una forma còncava, 
“upward curling”.  
 
El màxim assentament trobat en la secció A-A’ el trobem en la part més central 
i allunyada del perímetre i es de -1,4 cm. Si fa no fa, el mateix que s’ha trobat 
pel perfil B-B’, sent de –1,5. Així que la profunditat final de la mostra ha estat de 
8,6 cm. 
 
A continuació estan exposades les humitats finals dels punts escollits de la 
mostra, des del punt A fins a l’ H, en la figura 6.50. Els punts més perimetrals 
contenen una humitat inferior als punts més allunyants dels contorns, els C, E i 
F, figura 6.51. Per tant això ens està indicant que hi ha hagut un flux no només 
vertical sinó també horitzontal, perdent-se l’aigua per aquestes parets laterals 
obertes al retraure’s.  
 

 
Figura 6.50 Distribució dels punts de les humitats relatives. Assaig tres setmanes (ΙΙ). 
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Figura 6.51 Humitats finals de l’assaig de 3 setmanes (ΙΙ) en cada punt escollit, de la A fins la 
H. 
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CAPÍTOL 7. COMPARACIÓ DELS RESULTATS  
 
7.1 Comparació resultats de succió 
 
Per a la realització d’un estudi complet dels resultats obtinguts pels dispositius 
tensiòmetres descrits per a cadascun dels assaigs en el Capítol 5 és necessari 
comparar els resultats dels tensiòmetres entre ells per veure com varien d’un 
assaig a l’ altre. Per aquest motiu s’han fet en un mateix gràfic les corbes de 
succió enregistrades corresponents als tensiòmetres que ocupaven la mateixa 
posició. 
Aquestes són les posicions que ocupaven els tensiòmetres en cada assaig:

 

 
Figura 7.1 Posició dels tensiòmetres i 

vaisales. Assaig d’ 1 setmana 

  
Figura 7.3 Posició dels tensiòmetres i 

vaisales. Assaig 2 setmanes 

 
Figura 7.5 Posició dels tensiòmetres i 

vaisales. Assaig 2  dies 
 
 

 
Figura 7.2 Posició dels tensiòmetres i 

vaisales. Assaig 3 setmanes 

 
Figura 7.4 Posició dels tensiòmetres i 

vaisales. Assaig 5 setmanes 

 
Figura 7.6 Posició dels tensiòmetres i 

vaisales. Assaig 4 dies
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Com la posició que ocupava cada tensiòmetre era diferent en cada assaig, per 
exemple fixem-nos en la figura 7.1, que T1 no es troba en el mateix lloc que 
ocupa en la figura 2, corresponent a un altre assaig, s’ha procedit a donar-se 
els mateix nom en funció de la posició a la que es troben.  
 
Per tant, en funció de la seva situació que tenien durant l’assaig, figures de la 
7.1 a la 7.6, els anomenarem de la següent manera: T1', T2', T3', T4' tal i com 
es pot veure en la següent figura 7.7. 
 

 
Figura 7.7 Posició dels tensiòmetres i el nom relatiu a la posició que ocupen.   

 
En aquest apartat seran molt útils les imatges preses durant i al final de 
l’assaig, ja que informen dels canvis morfològics que s'han donat en el sòl al 
estar exposat a les condicions ambientals de la cambra. D’aquesta manera 
veurem quines relacions es donen entre la fissuració formada i l’ augment de la 
dessecació en les zones mesurades.  
 

 

 2dies 4dies 1setm. 2setm.  3setm. 3setm.( ΙΙΙΙΙΙΙΙ) 5setm. 
Figura 7.8 Succió corresponent als tensiòmetres que ocupaven T1’. A sota, les imatges finals 

de cada assaig. 
Es veu com els valors de succió que mesura T1' no son similars en els 6 casos, 
tot i que les condicions ambientals han estat les mateixes i la dimensió i la 
forma de la mostra també s'ha fet igual. Aquesta diferència de valors rau en la 
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dificultat de repartir l'aigua de manera homogènia al mesclar-la amb el nostre 
sòl sec i abocar-la després en la safata (contenidor) d'assaig. Això a produït un 
seguit de fissures i una pèrdua heterogènia de l’aigua que fan que variïn els 
resultats obtinguts en cada assaig. 
 
A mesura que la mostra perdent humitat, el nivell de l’aigua va baixant, 
aproximant-se al punt on es troba el tensiòmetre, aleshores es quan en la figura 
7.8, la variació de la succió augmenta considerablement. Aquest increment de 
la dessecació es dona per a totes les corbes.  
 
S’observa en la figura 7.8 que un cop comença l'assaig es produeix una 
dessecació que fins al tercer o quart dia manté la mateixa velocitat pels 6 
assaigs, ja que es evident que les corbes de la succió troben amb igual 
pendent. És a partir de llavors quan la dessecació en aquesta zona de l'assaig 
augmenta pels casos de 1 i 2 setmanes, si ens fixem en les fotografies finals 
corresponents a aquests dos casos, veiem com s’ha donat una fissuració en la 
superfície superior que s’ha propagat en profunditat que podria haver alterat 
aquests resultats augmentat la dessecació. 
 
 En canvi en els assaigs de 3 i 5 setmanes la velocitat de dessecació es força 
constant fins arribar al cinquè dia que augmenta però no tant com ha passat en 
els altres dos casos. Si ara ens fixem amb les fotografies finals, no es veu 
formació de fissures en la superfície superior que hagin pogut alterar la 
dessecació, per això aquestes corbes de succió romanen constants.  
 
Si ara comparem els dos assaigs de 3 setmanes entre sí, es veu hi ha més 
pèrdua d’humitat en el primer assaig que no pas en el segon. Per tant veiem 
com la corba de succió des d’ un bon inici té més pendent en el primer que no 
pas en el segon. 
 

 

           
 2dies 4dies 1setm. 2setm.  3setm. 3setm.( ΙΙΙΙΙΙΙΙ) 5setm. 
Figura 7.9 Succió corresponent als tensiòmetres que ocupaven T2’. A sota les imatges finals de 

cada assaig. 
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És evident que a l’assaig de dues setmanes hi ha un dessecació més acusada 
en aquest tensiòmetre des de les primeres hores, ja que en quatre dies arriba a 
una succió de 10 kPa, mentre que en els casos d’ una i tres setmanes triga cinc 
dies en arribar a aquesta succió. Això es podria explicar amb la formació d’unes 
fissures properes a T2’ propagades ràpidament en profunditat i en horitzontal. 
Aquesta ràpida propagació es deu a la elaboració d’una superfície força 
heterogènia, que concentra tensions en les rugositats i fàcilment, al dessecar i 
retraure’s, allibera energia donant lloc a la fissura.  
 
En el cinquè dia la velocitat de dessecació en els assaigs d’una i  tres 
setmanes comença a augmentar notòriament. Les seves corbes de succió es 
mantenen força paral·lels, agafant pendents superiors als que portaven 
anteriorment. És evident que el d’una setmana adquireix un pendent una mica 
major, degut a que la fissura formada just en aquest punt on es troba el 
tensiòmetre fa que hi hagi major dessecació.  
 
Ara si es comparen els resultats obtinguts dels dos assaigs de 3 setmanes, es 
pot veure com la pèrdua de la humitat és major en el primer cas que en el 
segon, tot i haver tingut una patró de fissura similar en la superfície superior del 
sòl.  
 

 

 2dies 4dies 1setm. 2setm.  3setm. 3setm.( ΙΙΙΙΙΙΙΙ) 5setm. 
Figura 7.10 Succió corresponent als tensiòmetres que ocupen T3’. A sota, les imatges finals de 

cada assaig. 
 
Els valors de succió de l’assaig de dues setmanes en comparació amb els dels 
altres, exceptuant els valors enregistrats en el d’una setmana, indiquen una 
major velocitat de dessecació en aquesta zona T3’. La diferència que es veu 
respecte els altres assaigs es deguda a la més temprana fissuració de la 
mostra. 
 
 A l’assaig d’una setmana també s’observa una temprana fissuració de la 
superfície superior en la zona propera a T3’, per això augmenta 
considerablement la seva velocitat de dessecació.  
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En el de 5 setmanes veiem que la fissuració es més tardana i llunyana d’aquest 
punt, el que explicaria que la seva velocitat de dessecació augmenti després de 
quan ho fan els assaigs d’una i dues setmanes. Veiem com l’assaig de 5 
setmanes enregistra el valor màxim de 34 kPa el novè dia, mentre que en 
l’assaig d’una setmana, més proper a fissures, obté aquest valor tres dies 
abans. 
 
Es pot veure com la velocitat de dessecació en aquest tensiòmetre és més o 
menys similar en els dos assaigs de tres setmanes, ja que el seu patró de 
fissuració  és semblant en la superfície superior.   
 

 

 2dies 4dies 1setm. 2setm.  3setm. 3setm.( ΙΙΙΙΙΙΙΙ) 5setm. 
Figura 7.11 Succió corresponent als tensiòmetres que ocupaven T4’. A sota, les imatges finals 

de cada assaig. 
 
La major velocitat de dessecació la té l’assaig de dues setmanes, tal i com es 
veu en la figura 7.11. Es pot veure en aquest assaig una fissuració bastant 
temprana que podria haver condicionat a aquesta major pèrdua d’humitat que 
té respecte els altres assaigs. 
 
Es curiós que en l’assaig de tres setmanes tot i no tenir fissures en la superfície 
superior en enregistri una dessecació major que la que hi ha a l’assaig de cinc 
setmanes, que té una fissura bastant més propera.  
 
No es tenen els valors de l’assaig d’una setmana perquè es va espatllar el 
tensiòmetre. 
 
Si ara ens fixem en les corbes de succions corresponents als dos assaigs de 
tres setmanes es pot veure que indiquen que la dessecació ha estat molt 
similar, les corbes de succió resultants són força paral·leles. 
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7.2 Corba de la pèrdua de la humitat total 
 
Un cop trobades les humitats finals en cada assaig s’ha realitzat una corba que 
engloba aquests valors, d’aquesta manera s’obté una corba que informa de la 
pèrdua de la humitat en funció del temps i la profunditat. 
 
A la taula 5.62 de l’Annex de resultats s’indiquen els valors emprats per a la 
realització de les corbes de la pèrdua d ela humitat en funció de la profunditat.  
 
 

                           
 

 
 

                                   
 

Figura 7.12 Evolució de la humitat durant 5 setmanes exposant la mostra a les mateixes 
condicions ambientals, 35º de temperatura i 40% d’humitat relativa. 

 
Es veu com en les 3 primeres setmanes la dessecació es dóna de manera 
constant, però a partir d’aquest moment o potser una mica abans, tal i com es 
veu en la figura 7.12, aquesta  pèrdua d’humitat ja no és tan intensa. Això es 
deu a que a mesura que conté menys aigua, té més dificultat en evaporar-se 
per dos motius, el primer és que l’aigua es troba a més profunditat, i per tant 
està més allunyada de la atmosfera, i segon, pel fet que hi ha aigua retinguda 
per succió entre les partícules del sòl.  
 
El contingut en humitat dels dos nivells més superiors, amb el pas del temps es 
van tornant més similars. Això es deu al fet que la humitat que es troba més a 
prop de la atmosfera es perd abans, ja que el flux de la humitat és en general 
ascendent i vertical, i  per tant el nivell d’aigua va disminuint.  
 



 115

Tot seguit, figura A8.1, es veuen els valors de la humitat finals de cada assaig 
realitzat d’una duració diferent, que corresponen a una zona allunyada de les 
fissures. 
 

Taula 7.1 Humitats finals  en (%) d’un punt de cada assaig en funció de la profunditat. 

 
Assaigs 2dies 

Punt E 

Assaig 
4dies 

Punt E 

Assaig 
1setmana 

Assaig 
2setmanes 

Assaig 
3setmanes    

punt F 

Assaig 
6setmanes 

punt C 
w(0 - 3,33 cm) (%) 27,38 25,38 19,47 10,03 3,69 1,61
w(3.33 - 6.66 cm) (%) 29,29 26,11 19,83 11,27 5,39 1,73
w(6.66 – 10 cm) (%) 30,23 26,54 21,12 11,54 5,41 1,76
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CONCLUSIONS 
 
En aquesta tesina s’ha realitzat l’estudi de les fissures del sòl formades al 
dessecar-se gràcies a la utilització de la cambra ambiental, creada per 
Lakshmikantha (2009), que es  troba al laboratori del departament d’Enginyeria 
del Terreny a la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). 
 
S’han realitzat set assaigs amb provetes de gran tamany, de moment  poc 
estudiades, amb unes dimensions de 40 cm de diàmetre i 10 cm d’alçada.  Les 
condicions ambientals imposades han estat de 35 ºC de temperatura i 40 % 
d’humitat relativa de l’aire.  
 
Un dels objectius d’aquesta tesina és entendre millor el que li succeeix al sòl 
durant la seva dessecació, per això la durada dels assaigs ha estat diferent en 
cada cas. Per a cadascun d’ells s’ha mesurat la evolució de les succions, la 
pèrdua de la humitat en %, la humitat relativa i la temperatura de dins del sòl, la 
distribució final de la humitat en % i la seva resistència a la tracció per diferents 
punts.  
 
S’ha comprovat, finalment, que la pèrdua de la humitat total per aquest estudi 
ha estat del 10% per dia, figura 7.12. També s’ha observat una velocitat de 
evaporació més elevada en les primeres 12 hores, figures A5.5 i A6.5. 
 
La dessecació de gairebé tot el contingut d’aigua s’ha donat als vint dies. És 
llavors, a partir d’aquest moment quan la velocitat de dessecació comença a 
disminuir considerablement, figura 7.12. En canvi és a partir del dia vint, quan 
la succió del sòl augmenta molt més ràpidament, tal i com es pot veure en A4.7 
i A4.8. 
 
L’aigua restant que roman, després de cinc setmanes, en la mostra formant 
meniscs entre les partícules necessita temperatures molt més elevades per ser 
eliminada completament del sòl. El valor de la humitat final ha estat a prop del 
2%, en la zona de més profunditat, i d’1,6% en la més superficial, es pot veure 
a les figures A4.2 i A4.3.  
 
El contingut d’humitat en funció de la profunditat, es va igualant a mesura que 
hi ha menys contingut d’humitat total en la mostra de sòl, figura 7.12. 
 
Les fissures iniciades a la superfície superior són producte de la retracció del 
sòl al dessecar. El trencament s’ha iniciat en els punts de més debilitat, és a dir, 
en aquells on les tensions de tall es troben concentrades i hi ha menys fricció 
amb les altres partícules del sòl. Aquestes zones acostumen a donar-se en 
rugositats existents o bé en el contacte amb el contorn del recipient, mirar la 
figura 6.26. 
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S’observen dues famílies de fissures a la superfície inferior, unes 
perpendiculars al contorn i unes altres paral·leles a aquest i en forma d’espiral, 
figura 5.15. Aquesta fissuració s’ha detectat en la superfície inferior de les 
mostres exposades a les condicions ambientals imposades durant dues 
setmanes de duració o més,  figura 5.11. En canvi, en els assaigs de dos, 
quatre dies i una setmana no ha aparegut aquest tipus de fissuració. 
 
Al dessecar, les parets s’eleven per la retracció que pateix el sòl, donant una 
forma còncava, tal i com es veu en la figura 8.1, que ha donat lloc a aquestes 
fissures observades en la superfície inferior. 
 
A l’inici de l’assaig, el flux de l’aigua de dins del sòl és mou només verticalment 
al dessecar. És més tard, al donar-se una fissuració de la superfície superior 
prou gran, quan el flux de la humitat de dins el sòl també es torna horitzontal al 
evaporar-se a partir d’aquestes àrees de fissura. Aquest fenomen es pot veure 
en els perfils transversals de l’assaig de 3 setmanes(II) de la figura 8.1.   
 
 

 
Figura 8.1 Perfil transversal del sòl amb els valors de les humitats en funció de la profunditat en 

diferents punts de la mostra de l’assaig de 3 setmanes (II) i les dimensions finals. Les fletxes 
indiquen la propagació de la humitat al evaporar-se. 

 
La resistència a la tracció disminueix o augmenta en funció del contingut 
d’humitat (figura 8.2). 
 

  
Figura 8.2 Relació entre la humitat i la resistència a la tracció existent al final de l’assaig de (a) 

dues setmanes; i de (b) quatre dies 
 

(a) (b) 
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Finalment es pot dir de manera general el següent: 
 

- Les fissures de la superfície superior han estat les primeres en formar-
se, han aparegut a les primeres hores en tots els assaigs. En canvi entre 
una i dues setmanes s’han format les fissures de la superfície inferior. 

 
- Les fissures inferiors podrien haber estat degudes a una combinació 

entre el fenòmen de “curling” i al de “sinèresi”, ja que a part de la flexió 
de la mostra, també s’ha mesurat un flux horitzontal de la humitat al 
dessecar-se el sòl. 

 
- Una futura línia de treball seria la de sotmetre mostres de grans 

dimensions com les realitzades en aquesta expermentació però utilitzant 
unes safates transaprents que permetin enregistrar la evolució de la 
macromorfologia de la superfície inferior. Així es podria arribar a 
entendre millor com es dona la formació d’aquestes fissures inferiors.
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ANNEX DE RESULTATS  
 
A1. Assaig d’una setmana  
 
Posta en marxa de l’assaig  
 
Estan descrits, en apartats anteriors, els passos detallats realitzats per la posta 
a punt de l’assaig (Descripció dels assaigs pas a pas). 
 
Es va reciclar material utilitzat en antics assaigs per Lakshmikantha (2009) per 
estudis similars.  
 
El material està descrit correctament en el capítol 4, en l’apartat de Descripció 
del material, es tracta d’argila llimosa de Barcelona. 
 
El 18 de Febrer del 2008 es va posar en marxa aquest assaig, el primer 
realitzat en aquesta tesina. Va acabar el dia 25 del mateix mes. 
 
Els Vaisales reals es van col·locar (120 hores i 20 minuts després) al cinquè dia 
de l’inici de l’assaig, per raons esmentades en el capítol 4, a l’apartat de 
Descripció dels assaigs pas a pas, i per tant les dades de temperatura i humitat 
relativa de dins el sòl no les tenim fins a aquesta data.  
 
Les succions del sòl generades al dessecar el sòl es van enregistrar en el 
mateix instant d’inici de l’assaig. Dels quatre tensiòmetres, tres van funcionar 
correctament, el quart no, es va trencar durant aquesta posta a punt. El 
tensiòmetre de menor tamany tal i com s’ha explicat en el capítol 4 del 
Desenvolupament de l’assaig, es va situar, com en els altres assaigs, en 
l’obertura del centre. 
 
No es va enregistrar l’instant de la fissuració però sí es va prendre nota que la 
fissura va ser el primer dia d’assaig. 
 
Es van prendre imatges de la superfície superior al final de l’assaig, deixant 
enregistrades quines van ser les fissures que es van formar durant l’assaig. 
 
No es va fer una mesura de l’assentament final de la superfície de la mostra tal 
i com s’ha fet en altres assaigs. 
 
Dades de l’assaig 
 
Control de les humitats 
 
El material d’assaig sobrant d’allisar el nostre espècimen en la posta en marxa 
de l’assaig es va utilitzar per saber la humitat inicial de la mostra. Després dels 
7 dies, al final de l’assaig, es va prendre nota de la humitat a tres nivells 
diferents de profunditat del sòl. El punt escollit de la mostra per fer l’assaig 
d’humitats va ser un d’ intermig, lluny de les fractures. 
En la taula A1.1 es poden veure les humitats resultants dels assaigs realitzats. 
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ω inicial  33.22 % 
ω final (0 - 3,33 cm) 19.47 % 
ω final (3.33 - 6.66 cm) 19.83 % 
ω final (6.66 – 10 cm)  21.12 % 

Taula A1.1 Humitats de l’inici i del final de l’assaig d’ una setmana. 
 
Dades pel càlcul d’humitats al final de l’assaig: 
 
Les dades emprades pel càlcul de les humitats es poden veure en la taula 
A1.2, A.2, A.3 i A.4. 
 
On T és el pés del recipient d’assaig, S és el pes sec del sòl i A és el pes de 
l’aigua. 
 
winicial = 33.22 % 

T+S+A  90.18g 
T+S 71.40g 
T 14.87g 
A 18.78g 
S 56.53g 

Taula A1.2 Dades per al càlcul de la humitat inicial de l’assaig d’ una setmana 
 
Humitats al final de l’assaig, està indicada la profunditat d’obtenció de la 
mostra:
 
w(0 - 3,33cm) = 19.47 % 

T+S+A 99.78 g 
T+S 92.14 g 

T 52.91 g 
A 7.64 g 
S 39.23 g 

Taula A1.3 Dades per al càlcul de la humitat en la zona superior en contacte amb l’atmosfera 
de l’assaig d’ una setmana. 

 
w(3.33 - 6.66 cm) = 19.83 % 

T+S+A 64.22 g 
T+S 56.05 g 

T 14.86 g 
A 8.17 g 
S 41.19 g 

Taula A1.4 Dades per al càlcul de la humitat en la zona a mitja profunditat del sòl de l’assaig d’ 
una setmana. 

 
 
 
 
 
 
 
w(6.66 – 10 cm) = 21.12 % 
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T+S+A 102.51 g 
T+S 95.15 g 

T 60.30 g 
A 7.36 g 
S 34.85 g 

Taula A1.5. Dades per al càlcul de la humitat en la base de la mostra, en contacte amb el 
recipient de l’assaig d’ una setmana. 

 
On T, es el pes del got d’assaig; A  és el pes de l’aigua de la mostra; i, S  és el 
pes del sòl. 
 
Altres dades emprades per al càlcul: El pes de la safata és de 21,347 kg; El pes 
del sòl sec 16.50 kg. 
 
Evolució de la humitat  
 
Durant una setmana, unes cèl·lules de càrrega han estat mesurant, a la 
vegada, els canvis de pes que es donaven a la mostra per pèrdua d’aigua. 
 

 
Figura A1.1 Evolució de la humitat en el sòl durant una setmana. 

 
En figura A1.1 es pot veure com en els primers dies d’assaig la humitat 
disminueix més ràpid que no pas en la resta de l’assaig. 
 
Segons la taula de dades, en poc menys d’un dia la pèrdua d’humitat ha estat 
d’un 7 % respecte a la inicial. En canvi, per tornar a perdre un 7% hauran de 
passar 4 dies més. Això ens indica que en els estadis inicials la pèrdua es més 
elevada.
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Valors de la succió trobats a partir de la humitat relativa registrada en els 
sensors “vaisala”. 

 

 
Figura A1.2 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant l’assaig d’una setmana amb el sensor “vaisala” V1. 
 

 
Figura A1.3 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant l’assaig d’una setmana amb sensor “vaisala” V2. 
 
En la figura A1.2 es pot veure la corba de la succió calculada a partir de les 
humitats relatives detectades pel sensor “vaisala” V1 i la figura A1.3 conté els 
valors corresponents al V2.  
 
La corba de la succió dels dos Vaisales és representativa a partir del cinquè 
dia, fins aleshores els Vaisales encara no estaven situats en el seu lloc, degut a 
que es podrien espatllar per l’alt contingut d’aigua que hi ha durant els primers 
dies. Aquests romanen a l’espera fora de la cambra i per tant no s’obtenen els 
valors de la succió fins al 5è dia, moment  de la seva col·locació. 
 
Els primers valors registrats per V1 marquen una succió al voltant a 9,4 MPa i 
disminuint fins arribar a valors propers a 8,5 MPa en 18 hores, ja que el sistema 
s’està estabilitzant. Després torna a augmentar fins a trobar valors de 9,7 i 9,8 
MPa al final de l’assaig, és a dir, un dia i mig després d’ haver situat els sensors 
vaisala. 
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Els primers valors de les dades obtingudes a partir del V2. El valor mínim és de 
5,18 MPa, es un punt d’inflexió entre una baixada que va des dels 8 MPa 
captats inicialment per estabilització del sistema i la següent pujada de valors 
fins arribar al final de l’assaig amb 5,24 MPa. 
 
La primera baixada de valors deguda a l’estabilització del sistema per la 
introducció del dispositiu vaisala no són gaire representatius de la succió. Però 
la posterior pujada si que és representativa, indicant una petita i constant 
pèrdua d’aigua, tot i que encara es troba en estat de saturació. 
 
Discussió dels resultats 
 
Es van observar fractures desenvolupades completament en la superfície 
superior que, com si d’un mirall es tractés, es troben propagades cap a la 
superfície inferior, figures 5.5 i 5.7.  
 
Les fissures que s'han format son ondulades i corbades, i son el resultat d'una 
distribució del material argilós molt heterogènia ja que no es va aplanar molt la 
superfície superior de la mostra. En aquestes zones, la rugositat es caracteritza 
per tenir punts de més alçada que els adjacents, generant-se unes forces de 
tensió que produiran la fissura del sòl al dessecar. 
 
Igualment és necessari fer un anàlisi detallat dels experiments per determinar el 
mecanisme de fissura observat en la superfície inferior i superior.  
 
La variació de la temperatura de la cambra ha estat entre -0.2 i +0.1 ºC, i la 
variació de la humitat relativa de l’aire ha estat entre –4 i +0.1%.  
 
A continuació es comenten els punts més significatius de la evolució de la 
temperatura, la succió i la humitat relativa. 
 
Es pot veure com en 2,6 dies hi ha un encreuament entre les corbes de succió 
dels tensiòmetres T1 i T2, en la figura 5.5. Per tant, aquest pendent més elevat 
ens indica que hi ha una major pèrdua d’ humitat en T2 que no pas en T1. Com 
no s'ha realitzat un reportatge fotogràfic de l'assaig amb fotos cada 30 minuts 
de la superfície superior no podem saber amb exactitud la evolució d’aquestes 
fissures. Si s’hagués format primer la fissura A que la B explicaria la major 
succió en T2, ja que la fissura hauria condicionat una pèrdua no només en 
vertical sinó també en horitzontal en aquest punt. Per això al ser T2 més proper 
que T1 a la fissura es podria donar un major augment de succió en T2. 
 
A partir del sisè dia, les succions obtingudes en T1 i T3 son similars, tot i que 
T3 inicialment tenia menys succió degut a que es troba a una major profunditat 
i triga més en notar la dessecació. Les fissures formades just en el punt on es 
troba aquest tensiòmetre T3 han provocat segurament l’augment de succió en 
aquesta zona, és a dir, que en la zona del T3 les fissures han augmentat la 
velocitat de dessecació arribant a ser major que la que té T1.  
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Tal i com es veu en la figura 5.4, durant les primeres 20 hores es produeix una 
major pèrdua de la humitat que en la resta de l’assaig, podem dir que a mesura 
que disminueix la quantitat d'aigua en la mostra també ho fa la dessecació. 
Després, de passat aquest temps, la pèrdua es manté amb un pendent 
constant fins al final de l’assaig. En poc menys d’un dia la pèrdua d’humitat ha 
estat d’un 7 % respecte a la que hi havia inicialment. En canvi, per tornar a 
perdre un 7% hauràn de passar 4 dies més. 
 
La humitat relativa de dins la mostra es lleugerament superior en V2 que en V1. 
Quan el primer es manté en valors propers al 96%, el vaisala V1 ho fa al voltant 
de  93,5%. Amb valors màxims en V1, enregistrats durant els primers minuts de 
la seva instal·lació, per tant són del dia 5 i el valor es de 94,193 %, i el del 
vaisala V2 és de 96.271 %, trobat en el sisè dia. Aquests valors es poden veure 
en el gràfic de la figura 5.7. 
 
En la corba de V1 es nota una lleugera tendència negativa, per tant, això 
representa la pèrdua d’humitat respecte el temps. En aquest cas durant tot el 
que dura l’experiment es veu una pèrdua constant d’aigua sense cap canvi de 
velocitat en la dessecació. 
 
La temperatura de dins de la mostra, indicada també en la figura 5.4 s’ha 
mantingut en una corba constant al voltant del valor promig de 33,29 ºC.  
 
La mostra es desseca des de la superfície fins al fons. Arribaria un moment on 
els valors dels tensiòmetres, figura 5.4, col·lapsarien però en tan poc temps 
d'assaig (7 dies), no s’ha pogut donar el cas. 
 
A2. Assaig de dues setmanes  
 
Posta en marxa de l’assaig 
 
Els passos detallats realitzats per la posta a punt de l’assaig estan descrits en 
el capítol 4 d’aquesta tesina, en un apartat anomenat Descripció dels assaigs 
pas a pas.  
 
Es va reciclar material utilitzat en antics assaigs per Lakshmikantha (2009) per 
la seva tesis.  
 
El material està descrit correctament en el capítol 4, en un apartat anomenat 
Descripció dels materials, es tracta d’argila llimosa de Barcelona. 
 
El 3 de Març de 2008 es va posar en marxa aquest assaig, el segon realitzat 
per aquesta tesina. El final de l'assaig i el desmuntatge de l'equip es va realitzar 
el dia el 17 de Març de 2008. 
 
Els sensors “vaisala” reals es van situar 111 hores després de l’inici de l’assaig, 
a mitjans del quart dia, per raons esmentades en el capítol 4, en l’apartat de 
Descripció dels assaigs pas a pas. Per tant, les dades de temperatura i humitat 
relativa de dins el sòl no les tenim fins a aquesta data. 
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Les succions generades en el sòl per dessecació es van enregistrar en el 
mateix instant d’inici de l’assaig. A diferència del primer assaig es van poder 
enregistrar dades útils a partir de tots quatre tensiòmetres. 
 
La camera fotogràfica no es va col·locar fins 40 hores després de l’inici de 
l’assaig, es va fer la foto de l’instant inicial. Es pot observar en imatges una 
fissura ben desenvolupada a les 40 h. També es va anotar que l’ inici de la 
fissura es va donar abans de 24 hores per observacions realitzades. 
 
Es van prendre fotos al final de l’assaig de la superfície superior i la inferior de 
la  mostra, deixant enregistrades les fissures que es van formar durant l’assaig.  
 
La superfície no es va allisar degudament, el que hauria permès obtenir una 
superfície més homogènia. 
 
No es va fer una mesura de l’assentament final de la superfície de la mostra tal 
i com s’ha fet en d’altres assaigs. 
 
Dades de l’assaig 
 

Control de les humitats 
 
El material d’assaig sobrant d’allisar la superfície del nostre espècimen durant 
la posta en marxa de l’assaig es va utilitzar per saber la humitat inicial de la 
mostra. 
 
Després dels 14 dies de duració de l'assaig es va prendre nota de la humitat a 
tres nivells diferents de profunditat. El punt escollit de la mostra per fer l'assaig 
d'humitats va ser un d' intermig, lluny de les fissures. 
 
En la taula b. es poden veure les humitats resultants dels assaigs realitzats. 
 

ω inicial 30.54% 
ω final (0 - 3,33cm) 10.03 % 
ω final (3.33 - 6.66cm) 11.27 % 
ω final (6.66 – 10cm) 11.54 % 

Taula A2.1 Valors de les humitats a l’inici i al final de l’assaig de dues setmanes 
 
 
Dades pel càlcul d’humitats: 
 
Les dades emprades pel càlcul de les humitats es poden veure en les taules 
A2.2, A2.3, A2.3 i A2.4, es troben diferenciades en funció de la profunditat.  
 
On T és el pes del recipient d’assaig, S és el pes del sòl i A és el pes de l’aigua. 
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winicial = 30.54 % 
T+S+A 113.40 g 

T+S 100.98 g 
T 60.32 g 
A 12.42 g 
S 40.66 g 

Taula A2.2. Dades per al càlcul de la humitat inicial de l’ assaig de dues setmanes 
 
w(0 - 3,33 cm) = 10.03 % 

T+S+A 183.40 g 
T+S 169.23 g 
T 28.03 g 
A 14.17 g 
S 141.2 g 

Taula A2.3 Dades per al càlcul de la humitat en la zona superior en contacte amb l’atmosfera 
de l’assaig de dues setmanes. 

 
w(3.33 - 6.66 cm)= 11.27 % 

T+S+A 175.23 g 
T+S 160.12 g 
T 26.07 g 
A 15.11 g 
S 134.05 g 

Taula A2.4 Dades per al càlcul de la humitat en la zona a mitja profunditat del sòl. 
 
w(6.66 – 10 cm)= 11.54 % 

T+S+A 133.02 g 
T+S 122.02 g 
T 26.76 g 
A 11 g 
S 95.26 g 

Taula A2.5 Dades per al càlcul de la humitat en la base de la mostra, en contacte amb el 
recipient 

 
Altres dades d’interés pel càlcul: Pes de la safata 21.347 Kg; Pes del sòl sec 
14.49 Kg. 
 
Evolució de la humitat  
 
Durant dues setmanes unes cèl·lules de càrrega han estat mesurant els canvis 
de pes que es donaven a la mostra per pèrdua d’aigua. 
 
Per fer més comprensible com evoluciona la humitat, en la figura A2.1 
s’indiquen els valors més significatius que s’han anat donant en el temps. 
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Figura A2.1 Evolució de la humitat en el sòl durant dues setmanes.. 

 
En aquest cas podem observar com la evolució de la humitat segueix una 
tendència negativa.  
 
De totes les dades obtingudes se n'ha extret una línia de tendència només 
agafant una cada 50 dades, figura A2.1. 
 
La pèrdua d'humitat a l'inici de l'assaig, durant els dos primers dies, és superior 
que durant la resta de l'assaig. 
 
Valors de la succió a partir de les dades enregistrades de humitats relatives 
durant l’assaig. 
 
 

 
Figura A2.2 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant l’assaig de dues setmanes amb el sensor “vaisala” V1 
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Figura A2.3 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant l’assaig de dues setmanes amb el sensor “vaisala” V2 
 
En la figura A2.2 es pot veure la corba de la succió calculada a partir de les 
dades de la humitat relativa del sensor “vaisala”. En la figura A2.3 es poden 
veure els valors del V2. 
 
En el cas del sensor V1 la succió inicial enregistrada es de valors propers a 5 
Mpa, s’estabilitza el sistema fins arribar al seu mínim que es 3,8 MPa i llavors 
es quan comença a donar els valors reals de la succió, arribant finalment fins a 
5.2 Mpa a les dues setmanes. 
 
En el V2, comença a 4,6 MPa al sisè dia i va augmentant de manera constant. 
Es veu com en l’onzè dia el pendent de la succió registrada pel segon vaisala 
augmenta, el que ens indica que hi ha un augment en la dessecació en el punt 
on es troba aquest vaisala V2. El valor màxim enregistrat és de 10.37 MPa a 
les dues setmanes, que es clarament superior del que ens ha donat en l’altre 
sensor “vaisala”. 
 
Discussió dels resultats obtinguts 
 
La variació de la temperatura ha estat entre -0.2 i +0.1 ºC, i la variació de la 
humitat relativa ha estat entre –4 i +0.1%.  
 
A continuació, fixant-nos en els gràfics de l'apartat anterior, estan comentats els 
punts més significatius de la evolució de la temperatura, la succió i la humitat 
relativa. 
 
El tensiòmetre T1 és l’últim en notar la dessecació ja que es troba a major 
profunditat que els altres tres tensiòmetres. Es pot apreciar en la figura 5.9, 
com en el quart dia augmenten les succions de T1. També és l’últim en deixar 
de funcionar pel mateix motiu. Les succions màximes enregistrades es van 
trobar tot just abans de quedar inservible, això va ser al vuitè dia i el valor va 
ser de 57,57 KPa. 
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Pel contrari, el tensiòmetre T2 és el primer en quedar inservible, figura 5.9. 
Aquest tensiòmetre, tal i com es veu en el gràfic de la figura 5.9 de succió - 
temps, és el primer en notar la dessecació. La zona on es troba aquest 
tensiòmetre és de múltiples fissures, aquesta major succió provoca un augment 
en la velocitat de dessecació. Les succions màximes que estan enregistrades 
són de 10 KPa, just abans de quedar inservible, és a dir a prop del quart dia. 
 

La tendència a augmentar la succió és més o menys paral·lela en els quatre 
tensiòmetres, figura 5.9. Encara que és T1 el que té un pendent una mica 
inferior als demés, i T2, com hem dit en el punt anterior, és el que primer nota 
l’augment de la variació de la succió. En aquest punt veiem com es creuen les 
corbes de T1 i T2, degut com ja hem dit a una diferència entre la dessecació en 
les diferents zones. 
 
El tensiòmetre T3 deixa de funcionar al setè dia, T4 ho fa al cinquè dia, amb 
valors màxims de 19,05 KPa i 31 KPa respectivament, figura 5.9. 
 
Els T1 i T4 es troben molt a prop de fractures com es mostra en les fotografies 
de la cara superior, per això es pot veure, en el gràfic de succió – temps, com 
en el quart dia comencen a augmentar la seva velocitat de dessecació, és a dir, 
on les corbes de succió canvien de pendent. Això es pot veure en la figura 5.9. 
 
El contacte entre la fissura que va d’esquerra a dreta i la de dalt a baix de les 
imatges de la superfície superior, figura 5.10, es produeix el quart dia. En 
l’apartat de Macro - morfologia de més endavant d’aquesta tesina es parla més 
detalladament al respecte. 
 

La pèrdua d’humitat s’ha donat de manera constant i és major en V2 que no 
pas en V1, com es veu en el gràfic de control de la humitat, figura 5.8. En els 
dos hi ha enregistrats valors inicials de 96,63% d’humitat i al final de l’assaig V1 
enregistra valors 96,21% i en canvi  V2 valors de 92,55%.   
 
En la foto de la cara superior al final de l’assaig, figura 5.10, es veu com en la 
zona on es troba en V2 hi ha una cel·la petita amb material d’un color molt més 
clar, per tant més sec que no pas on es troba V1, on no es veuen fissures a 
prop seu apart de la del contorn. Aquesta major dessecació en aquesta cel·la 
s’ha donat perquè té dimensions petites i les fissures que l’envolten són 
superfícies per on també es produeix la evaporació del sòl. 
 
A3. Assaig de tres setmanes  
 
Posta en marxa de l’assaig  
 
Els passos detallats realitzats per la posta a punt de l’assaig estan descrits en 
el capítol 4, a l’apartat anomenat Descripció dels assaigs pas a pas.  
 
Es va reciclar material utilitzat en antics assaigs per Lakshmikantha (2009)  
estudis similars en la seva tesis. El material està descrit correctament en el 
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capítol 4, a l’apartat Descripció dels materials, es tracta d’argila llimosa de 
Barcelona. 
 
El 26 de Març de 2008 es va posar en marxa aquest assaig, el segon realitzat 
per aquesta tesina. El final de l'assaig i el desmunt de l'equip es va fer el dia el 
16 de Abril de 2008, és a dir, un total de vint dies (497 hores). 
 
Els sensors “vaisala” reals es van situar 116 hores després de l’inici de l’assaig, 
és a dir quasi al cinquè dia, per les raons esmentades en el capítol 4, a l’apartat 
de Descripció dels assaigs pas a pas. Per tant les dades de temperatura i 
humitat relativa de dins el sòl no les tenim fins a aquesta data. 
 
Les succions del sòl degut a la dessecació el sòl, en canvi, es van enregistrar 
en el mateix instant de l’inici de l’assaig. A diferència del primer assaig es van 
poder enregistrar dades útils a partir de tots quatre tensiòmetres. 
 
Es van prendre imatges cada 30 minuts des de l’inici de l’assaig. Per tant es va 
realitzar un reportatge fotogràfic durant tot. 
 
Es van prendre fotos al final de l’assaig, de la superfície superior i la inferior de 
la  mostra, deixant enregistrades les fractures que es van formar durant 
l’assaig. També es van fer fotografies al final de l’assaig del costat de la mostra 
argilosa. 
 
Només es van observar fissures de contorn, la mostra, al restraure per 
dessecació, es va separar dels contorns del recipient. Es va prendre mesures 
d’aquesta separació.  
 
La superfície es va allisar millor que en els altres dos casos però continua tenint 
certa rugositat. 
 
Es va evitar dipositar el material argilós deixant buits que augmentessin la seva 
heterogeneïtat a l’interior i propiciessin zones més susceptibles a alliberar 
tensions, provocant per tant una fissura. Això es va fer compactant bé la mostra 
cada cop que s’abocava material. 
 
No es va fer una mesura de l’assentament final de la superfície de la mostra tal 
i com s’ha fet amb d’altres assaigs, però amb les fotografies laterals es veu el 
tipus de perfil final que ha adquirit la mostra en aquest assaig.  
 

Dades de l’assaig 
 
Control de les humitats 
 
El material d’assaig sobrant d’allisar la seva superfície durant la posta en marxa 
de l’assaig es va utilitzar per saber la humitat inicial de la mostra amb un assaig 
d'humitats. 
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Després dels vint-i-un dies de duració de l'assaig es va prendre nota de la 
humitat a tres nivells diferents de profunditat. El punt escollit de la mostra per 
fer l'assaig d'humitats va ser un d'intermig, lluny de les fissures. 
 
En la taula A3.1 es poden veure les humitats resultants dels assaigs realitzats. 
 

winicial 30.64 % 
wfinal (0 - 3,33 cm) 2.36 % 
wfinal (3.33 - 6.66 cm) 3.17 % 
wfinal (6.66 – 10 cm) 2.92 % 

Taula A3.1 Humitats relatives inicial i finals de l’assaig de tres setmanes 
 
Dades pel càlcul d’humitats 
 
Les dades pel càlcul de les humitats es troba tot seguit, indicant la seva 
profunditat d’obtenció. 
 
La taula A3.2 indica les dades per al càlcul de la humitat inicial. On T és el pes 
del recipient d’assaig, S és el pes del sòl i A és el pes de l’aigua.  
 
Humitat inicial = 30.64 % 

T+S+A 164.19 g 
T+S 131.95 g 
T 26.73 g 
A 32.24 g 
S 105.22 g 

Taula A3.2  Dades per al càlcul de la humitat inicial de assaig de tres setmanes. 
  
Humitats al final de l’assaig des de la  superfície superior fins a la base de la 
mostra. Taules A3.3, A3.4 i A3.5. 
 
w(0 - 3,33 cm) = 2.36 % 

T+S+A 170.42 g 
T+S 167.14 g 
T 28.14 g 
A 3.28 g 
S 139 g 

Taula A3.3 Dades per al càlcul de la humitat en la zona superior en contacte amb l’atmosfera 
per l’ assaig de tres setmanes. 

 
w(3.33 - 6.66 cm) = 3.17 % 

T+S+A 197.93 g 
T+S 192.67 g 
T 26.77 g 
A 5.26 g 
S 165.9 g 

Taula A3.4 Dades per al càlcul de la humitat en la zona a mitja profunditat del sòl per l’ assaig 
de tres setmanes. 
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w(6.66 – 10 cm) = 2.92 % 
T+S+A 183.84 g 
T+S 179.35 g 
T 26.04 g 
A 4.49 g 
S 153.31 g 

Taula A3.5. Dades per al càlcul de la humitat en la base de la mostra, en contacte amb el 
recipient per l’ assaig de tres setmanes. 

 
Evolució de la humitat  
 
Durant les tres setmanes unes cèl·lules de càrrega han estat mesurant els 
canvis de pes que es donaven a la mostra per pèrdua d’aigua, figura A3.1. 
 

Figura A3.1 Evolució de la humitat en l’assaig de tres setmanes. 
 
En aquesta corba de la humitat es pot veure, figura A3.1, com la pèrdua de la 
humitat es dóna de manera constant i molt més ràpida en el primer dia que en 
els dies posteriors. El primer dia passa de 34% d’humitat a 26%, és a dir que 
evapora un 8% de la seva aigua que contenia inicialment. Els següents dies 
disminueix la seva velocitat de dessecació i es manté constant fins arribar a 0. 
En realitat no és 0 perquè sempre queda aigua romanent en els porus, s’hauria 
d’extreure amb temperatures més elevades. Es va realitzar un assaig 
d’humitats per saber els seu valor al final. Al divuitè dia és quan aquesta pèrdua 
d’humitat es gairebé inexistent i per tant veiem com la corba tendeix a posar-se 
horitzontal. 
 
Valors de la succió a partir de les dades enregistrades pels sensors “vaisala” de 
la humitat relativa de dins del sòl 
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Figura A3.2 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant l’assaig de tres setmanes amb el sensor “vaisala” V1 
 
En aquest gràfic, figura A3.2, s’observa la evolució de la succió calculada a 
partir de les dades de la humitat relativa mesurades amb el sensor “vaisala” 
situat en V1. Al situar els “vaisales”, els valors de la succió no són del tot reals, 
per tant la baixada de valors que s’observa durant les primeres hores no és 
representativa.  
 
La dessecació es manté amb un augment constant fins arribar al quincè dia. A 
partir d’aquest instant la succió augmenta més ràpid, com es pot veure amb el 
canvi de pendent de la corba de succió – temps. Aquesta variació es deguda, 
segurament, a que el nivell d’aigua, per dessecació, està arribant a la 
profunditat on es troba el “vaisala” V1.   
 
No s’han vist indicis en les fissures formades que puguin haver provocat la 
petita caiguda de succió ( de 19 MPa a 17 MPa ) que s’observa en la corba el 
dia 16. 
 
Per tant resumint, veiem que el cinquè dia s’enregistren les primeres dades, 
començant per 5 MPa i disminuint en poc més de mig dia fins 4,8 MPa. Fins al 
setè dia la succió augment molt poc, arribant a 5,5 MPa i a partir d’aquest 
moment aquesta velocitat d’augment de la succió es més elevada, al quinzè dia 
arriba a 13 MPa. Llavors torna a augmentar la seva velocitat mantenint-se 
constant fins al final de l‘assaig. El vintè dia, acaba l’assaig amb un valor de 
succió de 66 MPa.  
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Figura A3.3 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant l’assaig de tres setmanes amb el sensors “vaisala” V2 
 
En aquest gràfic, figura A3.3, es torna a veure un fenomen similar al trobat per 
V1. S’han enregistrat inicialment valors de 5,5 MPa que a mesura que ha anat 
passant el temps i augmentant la dessecació, les seves succions també han 
augmentat, arribant al dissetè dia amb valors propers a 12 MPa. És en aquest 
moment quan la succió augmenta més ràpidament, de manera constant i 
arribant a valors propers a 48 Mpa a les tres setmanes. 
 
Discussió dels resultats obtinguts 
 
La variació de la temperatura ha estat entre -0.2 i +0.1 ºC, i la variació de la 
humitat relativa ha estat entre –4 i +0.1%, figura 5.12.  
 
A continuació, fixant-nos en els gràfics de l'apartat anterior, estan comentats els 
punts més significatius de la evolució de la temperatura, la succió i la humitat 
relativa. 
 
Els valors de la succió, figura 5.13, estan enregistrats fins al sisè i setè dia ja 
que arriba un moment en que deixen de funcionar. El valor màxim de succió 
s’ha detectat en el tensiòmetre T3 el setè dia i ha tingut un valor de 27,7 KPa.  
 
A l’inici de l’assaig, figura 5.13, són la dessecació és major en el T2 i menor en 
T1, T3 i T4, això es degut al repartiment no del tot homogeni de l’aigua dins la 
mostra de sòl.  
 
El tercer dia es creuen les línies de succió de T3 i T1 amb la de T2. Això ens 
indica que en aquestes zones de T3 i T1 hi ha una major evaporació. Mentre 
que el T4 es manté durant tot l’assaig per sota de la corba de succions 
detectada per T2, seguint una tendència bastant paral·lela a aquesta.  
 
Es de destacar que tot i que el tensiòmetre T1, que es trobava a més 
profunditat que els altres, hagi evolucionat de manera molt similar amb ells, 
donant succions una mica per sota de les trobades en T3 i una mica per sobre 
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de les trobades a T2. La  major diferència és el fet que ha trigat més temps en 
quedar inservible, enregistrant majors succions, figura 5.13.  
 
Si ens fixem en la humitat relativa del sòl detectada per V2, figura 5.12, a partir 
del tretzè dia continua més estable que no pas la corba de V1, que indica una 
major pèrdua de la humitat relativa. Per tant, hi ha una major dessecació en la 
zona on està V1. En les imatges de la superfície superior no s’aprecia cap tret 
diferenciable respecte en les fissures, però potser sí en les fissures a la 
superfície inferior, detectant-se una fissuració una mica més ampla i millor 
formada en la zona de V1 que no pas en la de V2. 
 
Els dos al cinquè dia, quan es van posar els vaisales, enregistren uns valors 
d’humitat relativa de dins del sòl de prop a 97,1%. El sensor V2, al setzè dia, té 
uns valors de 91,26% i, quatre dies més tard, acaba arribant fins a 69,8%. En 
canvi l’ V1 el setzè dia enregistra valors de 88% d’humitat relativa, fins arribar al 
final de l’assaig amb 61,04%.   
 
En les fotos de la superfície superior, imatge de la figura 5.14, només s’aprecia 
com únic trencament el del contacte de la mostra de sòl i aigua amb el 
recipient. Es tracta d’una fissura per retracció de la mostra.  
 
El radi de la superfície superior és menor al de la superfície inferior al final de 
l’assaig tal i com es pot observar en les fotografies de les figures 5.14 i 5.15. 
Aquest fenomen es deu a que el fons amb rugositat circular del recipient 
exerceix una fricció tal que evita que encongeixi igual en el fons que en la 
superfície superior. Això s’explica amb més claredat en el capítol 6 dedicat la 
Morfologia del sòl. 
 
En el capítol 6 també és comenten les diferències trobades en el patró de 
fissuració de la superfície superior i inferior. 
 
A4. Assaig de cinc setmanes  
 
Posta en marxa de l' assaig 
 
Els passos detallats realitzats per la posta a punt de l’assaig estan descrits en 
el capítol 4, a l’apartat de Descripció dels assaigs pas a pas.  
 
Es va reciclar material utilitzat en els primers assaig d’aquesta tesina, per tant 
tal i com s’ha explicat en la Descripció dels assaigs pas a pas, es va haver de 
reutilitzar picant el material amb un martell fins que quedés a una mida que fes 
possible una mescla amb el mínim d’heterogeneïtats degut a les petites 
acumulacions de materials. 
 
El material està descrit correctament en el capítol 4, a l’apartat de Descripció 
dels materials, es tracta d’argila llimosa de Barcelona. 
 
El 27 d’ Abril de 2008 es va posar en marxa aquest assaig, el quart realitzat per 
aquesta tesina. El final de l'assaig i el desmuntatge de l'equip es va realitzar el 
dia el 1 de Maig de 2008. Resultant un total de 35 dies (840 hores). 
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Els sensors “vaisala” reals es van situar 165 hores després de l’inici de l’assaig, 
és a dir quasi al setè dia d’assaig, per les raons esmentades en el capítol 4, a 
l’apartat de Descripció dels assaigs pas a pas. Per tant, les dades de 
temperatura i humitat relativa de dins el sòl no les tenim fins a aquesta data. 
 
Les succions del sòl al dessecar, en canvi, es van enregistrar en el mateix 
instant d’inici de l’assaig. A diferència dels dos assaig anteriors només van 
estar operatius tres tensiòmetres. El tensiòmetre T2 és el que va donar 
problemes des d’un bon principi.  
 
Es van prendre imatges cada 30 minuts des de l’inici de l’assaig. Per tant, es va 
realitzar un reportatge fotogràfic durant tot l’assaig. També, es van prendre 
fotos al final de l’assaig de la superfície superior i la inferior de la  mostra, 
deixant enregistrades les fissures que es van formar durant l’assaig.  
 
No només es van observar fractures de contorn, sinó que es van formar 
fissures al mig de la superfície superior degudes rugositats existents.  
 
En aquest cas sí es va fer una mesura de l’assentament final de la superfície 
superior de la mostra al dessecar. 
 
Dades de l’assaig 
 
Control de les humitats 
 
El material d’assaig sobrant d’allisar la superfície superior durant la posta en 
marxa es va utilitzar per saber la humitat inicial. 
 
Després dels 35 dies de duració de l'assaig es va prendre nota de la humitat a 
tres nivells diferents de profunditat en diferents punts repartits per tota la 
mostra. Així es podrà comparar i identificar quines zones són les que han patit 
una major dessecació i quines podrien haver estat les causes. 
 
A continuació, a la taula A4.1 es poden veure les humitats resultants dels 
assaigs realitzats. 
 

winicial 31.85 % 
Taula A4.1 Valor de la humitat a l’inici de l’assaig de cinc setmanes. 
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Distribució de les humitats finals en % 
 

 
Figura A4.1 Situació dels punts de control 

de la humitat. Assaig cinc setmanes 
 
 

 
Figura A4.3 Distribució de les humitats en 
%. Nivell inferior. Assaig cinc setmanes 

 
 
 
 
 

 
Figura A4.1 Distribució de les humitats en 
%. Nivell superior. Assaig cinc setmanes 

 
 

 
Figura A4.4 Distribució de les humitats en 
%. Nivell del mig. Assaig cinc setmanes 

Podem veure , en les figures A4.1, A4.2, A4.3 i A4.4, com clarament, en el dos 
casos que es troben a una distància més allunyada de les fissures, els punts 
anomenats B i E tenen, tant en la part superior, com mitja e inferior valors més 
elevats de humitats. Amb valor màxim al fons del material, 2.24%. En canvi en 
les zones més properes a les zones de trencament, tant per contorn com per 
heterogeneïtats de la mostra, els valors són clarament inferiors, degut a la 
pèrdua d’humitat no només s’ha donat en direcció vertical i ascendent sinó en 
horitzontal també. El valor màxim de la humitat enregistrat és de 1.76%. 
 
Aquesta diferència d’humitats es fa evident en els valors obtinguts en els tres 
nivell de profunditat mesurats. 
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Figura A4.5 Perfils d’humitats en diferents punts en funció de la profunditat de la mostra al final 

de l’assaig de cinc setmanes. 
 
Es pot veure en els perfils de la figura A4.5, com en alguns casos la humitat del 
nivell del mig es superior o molt proper al del nivell inferior.  Els valors més 
elevats s’han donat en els punts que estan més allunyats de les fissures del 
mig i la de contorn, aquests són el punt B i E. El punt D i C ha obtingut valors 
molt similars en els tres nivells i, tal i com es pot veure en la figura A4.5, són  
punts que toquen la fissura del mig. Els punts A i F, que es troben molt propers 
a la fissura de contorn, han obtingut els valors més baixos.   
 
Les dades emprades per al càlcul de les humitats finals es troben en la taula 
A4.2. 
 

Punts  
Pes 
(g) wsuperior (%)   

wmig 

(%)  
w inferior 

(%) 
T+S+A 50,64 99,07 54,37 

T+S 50,26 98,54 53,73 F 
T 24,8 

1,49 

63,08 

1,49 

16,96 

1,74054936 

T+S+A 93,37 54,39 60,27 

T+S 92,32 53,93 59,75 D 
T 26,87 

1,60 

25,98 

1,64 

28,18 

1,64713335 

T+S+A 54,73 80,89 71,51 

T+S 54,12 80,36 71,11 E 
T 16,91 

1,63 

53,33 

1,96 

53,28 

2,24340998 

T+S+A 84,58 59,57 120,88 A 
T+S 83,52 

1,59 

58,86 

1,69 

119,93 

1,6710642 



 141

 T 16,89  16,96  63,08  

T+S+A 82,94 65,97 66,65 

T+S 81,96 65,12 65,67 B 
T 25,96 

1,75 

24,84 

2,11 

16,9 

2,00 

T+S+A 74,56 69,01 61,48 

T+S 73,71 68,29 60,9 C 
T 20,96 

1,61 

26,85 

1,73 

28,03 

1,76 

Humitat 
incial T+S+A 176,19   
 T+S 140,08   
 T 26,73 

31,85 

 

 

 

 

Taula A4.2 Dades emprades per al càlcul de les humitats relatives al final de l’assaig de cinc 
setmanes. 

 

 
Figura A4.6 Evolució de les humitats a l’assaig de cinc setmanes 

 
Es pot veure en la figura A4.6 com la pèrdua de la humitat es major a l’inici, 
durant el primer dia, que no pas en els següents dies. Igual que passava en 
assaigs anteriors, disminueix aquesta pèrdua, però es manté estable fins prop 
del vintè dia, en que la humitat que queda és tan poca que va mica en mica 
disminuint aquesta pèrdua fins que és pràcticament zero. Recordem que no pot 
arribar a ser totalment zero, ja que es necessitaria temperatures majors. 
 

Valors de les succions calculades a partir de les humitats relatives 
enregistrades pels sensors “vaisala”. 
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Figura A4.7 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant l’assaig de cinc setmanes amb el sensor “vaisala” V1. 
 
Es pot veure, en la figura A4.7, com el pendent de la corba de succions varia. 
Es pot destacar, dues series de dades, les que van des del setè dia fins al vintè 
dia, amb una variació constant de la succió, que va de menys a més, amb 
valors que comencen per 8 MPa i acaben a 13 MPa, i la sèrie que augmenta de 
manera constant molt més ràpid de succió, que va des del 20 fins al 35, amb 
valors que comencen en 13 MPa i acaben en 123 MPa. La primera sèrie ens 
indica que en vint dies la succió a augmentat només 5 MPa i la segona sèrie en 
canvi en quinze dies a variat 110 MPa, l’augment de la variació de la succió és 
obvi. 
 
Trobem que hi ha una relació entre el moment en que només queda humitat 
residual, figura A4.6, a la mostra i, l’augment de la variació de la succió, figura 
A4.7. 
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Figura A4.8 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 
sòl preses durant l’assaig de cinc setmanes amb els vaisala V2. 

 
En aquest cas, la figura A4.8, també podem veure com varia la succió segons 
les dades de la humitat recollides pel “vaisala2 situat en el punt V2. Els primers 
valors enregistrats i també els més baixos s’han donat a l’inici de l’assaig, amb 
una succió mínima de prop de 4 MPa. Es pot veure com la succió augmenta 
més ràpid en un instant en concret. És evident com la succió augmentava de 
manera constant i no molt exagerada des del setè dia fins al dia 21, igual que 
passava amb el “vaisala” V1. Llavors, a partir d’aquest instant, s’observa com la 
succió augmenta des d’un valor proper a 15,5 MPa fins arribar al valor màxim 
enregistrat per V2 de 133 MPa el dia 35, al final de l’assaig. 
 
Discussió dels resultats 
 
Observant les imatges del final de l’assaig, figures 5.18 i 5.19, la primera fissura 
es dóna justament seguint una rugositat resultat de no haver allisat totalment la 
superfície superior. La fissura ressegueix aquesta rugositat tal i com s’explica 
de manera més detallada en el capítol 4, la Morfologia del sòl. 
 
En totes les zones on hi ha tensiòmetres es dóna la mateixa velocitat de 
dessecació inicial, figura 5.17, encara que un conté més humitat que l’altre, per 
això observem que T1 té més succió que T4 i T3. 
 
El quart dia veiem una variació en el pendent de la corba de succió de T4, el 
que ens indica que comença a dessecar més que T3. No queda clar que el 
motiu sigui en realitat l’aparició d’aquesta fissura perquè T1 també augmenta la 
seva velocitat tal i com es comenta en el següent punt. 
 
El sisè dia la corba de T1 comença a augmentar el seu pendent, com passava 
amb T4, per tant també hi ha una augment de la dessecació en aquesta zona. 
La corba de succió es torna quasi paral·lela a la de T4, per això la dessecació 
en aquest dos punts serà similar, tot i que en T4 es encara una mica superior 
fins que cau. La fissura esmentada en el punt 1 es troba més propera a T3 i T4,  
que no pas a T1 el que dificulta decidir per que ha augmentat la seva velocitat 
de dessecació. 
 
A 25 KPa del vuitè dia deixa de funcionar el T4. El T1 no varia gaire més el seu 
pendent fins que deixa de funcionar al tretzè dia, és l’últim en fer-ho, figura 
5.17.  
 
Figura 5.16, inicialment els dos sensors “vaisala” van marcar valors similars 
d’humitat relativa dins del sòl, al voltant de 97 %. Es produeix una pèrdua 
constant i no gaire elevada de la humitat en els primers dies. Veiem com al 
catorzè dia hi ha un encreuament de les corbes de la humitat relativa degut a 
que hi ha una major velocitat de dessecació en la zona de V2 que en V1. El dia 
21, en V1 es veu enregistrat un augment considerable en la pèrdua de la 
humitat relativa de dins del sòl, el valor al que s’ha produït aquest canvi és de 
90,5%. A partir del dia 26 comença a disminuir aquesta velocitat de dessecació 
fins a arribar al valor d’humitat relativa mínim enregistrat l’últim dia de 40,1%. 
En el “vaisala” V2, en canvi, l’augment de la velocitat de dessecació no es 
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produeix fins al dia 22 amb un valor de 82,2%. La disminució d’aquesta 
velocitat de pèrdua de la humitat comença el dia 30. L’últim dia, el 35, va 
quedar enregistrat un valor del 37%. 
 
En la figura 5.16 es veu com el dia 23, la cambra ambiental ja no pot mantenir 
la condició de 40% d’humitat ambiental. Aquest fenomen es deu a que la 
mostra no pot transferir més humitat a l’aire ja que no li queda més humitat 
susceptible a ser evaporada a aquesta temperatura de 35ºC.  
 
El contingut d’humitat en el sòl es pot veure també en aquesta figura 5.16, 
acaba marcant 0 i després oscil·la entre 0 i valors propers, en realitat el que 
està passant es que els valors són tan baixos que el dispositiu no els pot 
detectar amb claredat. 
 
En la fotografia presa de la superfície inferior es poden observar diverses 
famílies de fissures, tal i com succeeix en d’altres assaigs, unes paral·leles als 
costats  de la mostra i unes altres de perpendiculars. Aquesta part està 
comentada amb més detall en el tema 6, Morfologia del sól. 
 
A5. Assaig de dos dies  
 
Posta en marxa de l'assaig 
 

Els passos detallats realitzats per la posta a punt de l’assaig estan descrits en 
el capítol 4, en l’apartat Descripció dels assaigs pas a pas.  
 
Es va reciclar material utilitzat en els primers assaigs d’aquesta tesina, per tant, 
tal i com s’ha explicat en la Descripció dels assaigs pas a pas. 
 
El material està descrit correctament en el capítol 4, en l’apartat de Descripció 
dels materials, es tracta d’argila llimosa de Barcelona. 
 
El 2 de Juliol de 2008 es va posar en marxa aquest assaig, el cinquè realitzat 
en aquesta tesina. El dia 4 de juliol de 2008 es va procedir a tancar el programa 
i desmuntar tot l’equip. Resultant un total de dos dies (46 hores). 
 
Durant tot l’assaig s’han tingut els falsos “vaisala” ja que no es poden posar fins 
al 5 dia, si, al contrari, es situessin abans, podrien espatllar-se per l’excés 
d’aigua que podria entrar-hi dins. 
 
Les succions del sòl al dessecar, en canvi, es van enregistrar en el mateix 
instant d’inici de l’assaig. En aquest assaig van estar operatius quatre 
tensiòmetres.  
 
En aquest assaig només es van observar fissures de contorn en contacte amb 
la paret fixa del recipient.  
 
Es va evitar dipositar el material argilós deixant buits que augmentessin la seva 
heterogeneïtat a l’interior i es generessin zones més susceptibles a alliberar 
tensions, produint, per tant, una fissura. Això es va fer compactant bé la mostra 
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cada cop que es va abocar material. El material ha estat comprimit amb 
l’espàtula evitant, així, possibles buits dins la nostra mostra d’assaig. 
 
La superfície es va allisar amb un troç de plàstic molt llis. Resseguint només la 
superfície eliminem el material que sobrepassi els deu cm que fa el recipient, 
donant com a resultat una superfície ben llisa.  
 
Al final de l’assaig es va mesurar l’assentament de la superfície de la mostra. 
 
S’ha pres fotos cada 30 minuts des de l’inici fins al final de l’assaig de la 
superfície superior de la mostra de sòl. Al final se li va donar la volta per 
prendre fotos de la superfície inferior, però degut a l’excés d’aigua es va 
malmetre aquesta superfície, quedant-se part del material enganxada encara 
en el recipient. 
 
Es va prendre nota de la humitat inicial de la mostra, i al finalitzar l’assaig, es va 
apuntar la humitat final en diversos punts dins la mostra. 
 
Dades de l’assaig 
 
Control de les humitats 
 
Com ja hem dit anteriorment, el material d’assaig sobrant d’allisar la superfície 
del nostre espècimen durant la posta en marxa de l’assaig es va utilitzar per 
saber la humitat inicial. 
 
Després dels 2 dies de duració de l'assaig es va prendre nota de la humitat a 
tres nivells diferents de profunditat en diferents punts repartits per tota la 
mostra.  
 
A continuació a la taula A5.1, es pot veure la humitat inicial de la mostra: 
 

winicial 32.52 % 
Taula A5.1 Valor de la humitat a l’inici de l’assaig de dos dies 
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Distribució de les humitats 

 

 
Figura A5.1 Situació dels punts de control 

de la humitat. Assaig 2 dies. 
 

 

 
Figura  A5.3 Distribució de les humitats en 

%. Nivell  inferior. Assaig 2 dies. 
 

 
 

Figura A5.2 Distribució de les humitats en 
%. Nivell del mig. Assaig 2 dies. 

 
 

 
 

Figura A5.4 Distribució de les humitats en 
%. Nivell superior. Assaig dos dies.

S’han escollit un seguit de punts per a fer l’assaig d’humitats i així saber al final 
de l’assaig quina quantitat d’aigua a dessecat localment. Els punts estan 
distribuïts per tota la mostra i es troben ndicats amb lletres que van des de la A 
fins la H, figures A5.1, A5.2, A5.3 i A5.4.  
 
En la figura A5.3 es veu la distribució de les humitats en la superfície inferior, 
més propera a la base. En la figura A5.2 es pot veure aquesta distribució 
d’humitats a mitja profunditat . En la figura A5.4 es mostren les humitats dels 
nivells més superiors dels punts escollits per fer els assaigs d’humitats, i és en 
aquest nivell més superior on s’observa que en les zones més separades dels 
contorns la humitats final es major, 27’38%, 27’22% i 26’72% en canvi cap de 
les humitats obtingudes en el contorns supera els 27’00%. Com la fissura de 
contorn comença en la superfície superior, podria haver estat aquest el motiu 
de la major pèrdua d’humitat en les zones properes al contorn. 
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(En la figura A5.2, nivell a mitja profunditat es va obtenir un error de càlcul en el 
punt A).  
 
Evolució de la humitat  
 
Aquí tenim la evolució de la humitat de dins la mostra de sòl assajat, agafant 
una dada de cada 50 enregistrada. Les cèl·lules de càrrega situades sota la 
mostra anaven han anat mesurant els canvis de pes que succeïen en la mostra 
al dessecar. 
 

 
Figura A5.5 Evolució de la humitat en l’assaig de dos dies.  

 
La pèrdua de la humitat ha estat del 10% en dos dies. Es veu molt clar, en la 
figura A5.5, com és en les primeres hores de l’assaig és perd més humitat, en 
22 hores aquesta evaporació del 8%, mentre que en les hores restants només 
en perd un  2%. 
 
Discussió dels resultats 
 
La condició d’humitat relativa de 40% de l’ambient en la cambra s’aconsegueix 
en 5 minuts com a molt i la temperatura de 35º en 2 hores, per tant les dades 
són prou fiables com per a aquestes condicions donades inicialment. 
 
En aquest assaig no es van col·locar els sensors “vaisala” degut a que no es 
podien introduir en la mostra fins al cinquè dia, per tant no es tenen els valors 
de la humitat relativa i la temperatura de dins el material. 
 
Només dos tensiòmetres han enregistrat valors de la succió superior a 0, T1 i 
T2. Però tal i com es veu en el gràfic de la figura 5.20, s’ha donat una mateixa 
dessecació en els quatre tensiòmetres ja que les corbes de succió son 
paral·leles, encara que les seves succions siguin diferents degut a una 
repartició no homogènia de la humitat.  
 
En les figures 5.21 i 5.22 es veu com només s’ha produït fissura en el contacte 
de la mostra amb el contorn del recipient, gràcies a la bona distribució del 
material en el recipient. 
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Ha estat just després de 12 hores quan es produeix la primera fissura, figura 
5.24, deguda pel fenomen de retracció del material al dessecar, figura 5.24. 
 
A6. Assaig de quatre dies  
 
Posta en marxa de l'assaig 
 
Els passos detallats realitzats per la posta a punt de l’assaig estan descrits en 
el capítol 4 a l’apartat de Descripció dels assaigs pas a pas.  
 
Es va reciclar material utilitzat en els primers assaigs d’aquesta tesina, per tant, 
com s’ha explicat en la Descripció dels assaigs pas a pas, es va haver de 
reutilitzar picant el material amb un martell fins que quedés a una mida que fes 
possible una mescla amb el mínim d’heterogeneïtats degut a les petites 
acumulacions de materials. 
 
El material està descrit correctament en el capítol 4, a l’apartat de Descripció 
dels materials, es tracta d’argila llimosa de Barcelona. 
 
El 18 de Juny del 2008 es va posar en marxa, el cinquè assaig realitzat en 
aquesta tesina. El dia 22 Juny de 2008 es va procedir a tancar el programa i 
desmuntar tot l’equip. Resultant un total de 4 dies (93 hores). 
 
No es van poder posar els sensors “vaisala” vertaders perquè el contingut 
d’aigua encara era elevat, perill perquè podria espatllar-los. 
 
Les succions del sòl al dessecar, en canvi, es van enregistrar en el mateix 
instant d’inici de l’assaig. En aquest assaig van estar operatius quatre 
tensiòmetres.  
 
En aquest assaig només es van observar fissures amb el contorn amb la paret 
fixa del recipient.  
 
Igual que en l'assaig esmentat de dos dies, es va evitar dipositar el material 
argilós deixar buits que augmentessin la seva heterogeneïtat a l’interior i 
propiciessin zones més susceptibles a alliberar tensions, produint, per tant, una 
fissura. Això es va fer compactant bé la mostra amb l'espàtula cada cop que es 
va abocar material.  
 
La superfície es va allisar amb un tros de plàstic molt llis, resseguint només la 
superfície eliminem el material que sobrepassi els deu cm que fa el recipient, 
donant com a resultat una superfície ben llisa.  
 
Al final de l’assaig es va mesurar l’assentament de la superfície superior de la 
mostra. 
 
S’han pres fotos cada 30 minuts des de l’inici fins al final de l’assaig de la 
superfície superior de la mostra. Es van prendre fotos de la superfície inferior 
de la mostra, encara que en el procés de donar-li la volta a l'espècimen, part 
del material va quedar en el fons del recipient. 
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Es va prendre nota de la humitat inicial de la mostra, i a l’ acabar l’assaig  de la 
humitat final en diversos punts dins la mostra. 
 
Dades de l’assaig 
 
Control de les humitats 
 
Per a obtenir una bona informació de la variació de la humitat durant aquests 
quatre dies d’assaig, a part de controlar la pèrdua de pes amb les cèl·lules de 
càrrega i enregistrant les dades a l’ordinador, es va procedir a obtenir la humitat 
abans i després de l’assaig.  
 
Per al càlcul de la humitat inicial es va procedir a recollir material sobrant de la 
superfície superior degut al seu allisat. El resultat obtingut de l’assaig de la 
humitat inicial és el de la taula A6.1. 
 

winicial 33.06 % 
Taula A6.1 Valor de la humitat a l’inici de l’assaig de quatre dies 

 
En canvi, per al càlcul de la humitat final, es va procedir a realitzar diferents 
assaigs d’humitats per a un conjunt de punt repartits per tota la mostra, de la A 
fins la H, dividint cada punt en tres nivells en funció de la seva profunditat,  
figura A6.1. 
  
 Les dades de càlcul de la humitat inicial es poden consultar a la taula A6.2. 
 
On T és el pes del recipient on es va dipositar el material extret de sòl; S és el 
pes de la mostra material extret de sòl; i, finalment, A és el pes de l’aigua que 
conté la mostra. 
 

T 27,96g 
T+S+A 119,23g wInicial (%)  
T+S 96,55g 

33,06% 

Taula A6.2 Dades de l’assaig d’humitats inicial de l’assaig de 4 dies. 
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Distribució de les humitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A6.1 Situació dels punts de control 
de la humitat de 4 dies d’assaig 

 

 
Figura A6.2 Distribució de les humitats en 
%. Superfície superior de 4 dies d’assaig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A6.3 Distribució de les humitats en 
%. Superfície superior de 4 dies d’assaig 

 

 

Figura A6.4 Distribució de les humitats en 
%. Superfície inferior de 4 dies d’assaig
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S'han obtingut assaigs d'humitats en diferents punts repartits per tota la mostra 
per tal de poder comparar la dessecació produïda en quatre dies en les 
condicions de 35ºC de temperatura i 40 % d'humitat relativa de l'ambient de la 
cambra. Es pot veure, observant les figures A6.1, A6.2, A6.3 i A6.4, com hi ha 
menys humitat en les zones més superficials  de la mostra en els següents 
resultats. Això és  deu al fet que  la dessecació de la mostra segueix un flux 
vertical. L'aigua al dessecar tendeix a anar d'un ambient més humit a un de 
menys, per tant es genera  un flux ascendent, que anirà des de la mostra fins a 
l'aire de la cambra. Com la superfície superior es troba en contacte amb l'aire 
de la cambra la mostra començarà a dessecar per aquesta cara.  
 
En el cas de la figura A6.2, la que fa referència a les dades del fons de la 
mostra, podem observar que la humitat varia 1,76% entre la humitat més alta i 
la més baixa enregistrada. Es tracta de dos punts relativament propers, D i E, 
amb 28.30 i 26.54 %. A part del paper que juga la dessecació, l'efecte de la 
gravetat provoca que en el nivell més inferior s'acumuli més humitat degut a 
que la mostra és força profunda, 10 cm. No es troben humitats molt diferents 
entre zones properes als contorns i d’altres de més allunyades. 
 
Si ara ens fixem en els cas de la figura A6.3, veiem com el punt B, amb       
25.82 %, es el que té la menor humitat, i el punt D és el que té el màxim 
d'humitat amb 27,85%.  
 
Finalment, si observem les dades recollides en la figura A6.4, nivell més  
superior, es veu que aquests resultats dels assaigs d' humitats no demostren la 
influència dels focus de llum en la pèrdua de la humitat. La diferència entre 
valors no indiquen alguna zona on hi hagi una pèrdua preferencial de la 
humitat.  
 
Per tant no queda clar en només quatre dies si la fissura de contorn exerceix 
influència la seva dessecació. 
 
Evolució de la humitat 
 
Aquí tenim el gràfic de la evolució de la humitat de dins la mostra de sòl assajat 
durant quatre dies, agafant una dada de cada 50 enregistrada, figura A6.5. Les 
cèl·lules de  càrrega situades sota la mostra han mesurat els canvis de pes que 
s’han donat la mostra de sòl durant l’assaig.  
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Figura A6.5 Evolució de la humitat de l’assaig de quatre dies 

 
Es pot veure com també en aquest assaig, la dessecació ha estat major en el  
primer dia, concretament en les 14 primeres hores. En total hi ha una 
dessecació de 33.86 % del total. En les primeres 14 hores ja ha perdut 20,83%, 
més del que perdrà en les següent hores fins a acabar l'assaig de 93 hores. 
  
També s'observa una certa sinuositat en la pèrdua de humitat difícil 
d'interpretar. 
 
Discussió dels resultats 
 
La condició d’humitat relativa de 40% de l’ambient en la cambra s’aconsegueix 
en 5 minuts com a molt i la temperatura de 35º en 4 hores.  
 
No s'han pogut tenir els valors de la humitat relativa ni tampoc la temperatura 
de dins l'espècimen d'assaig perquè era un experiment massa curt. Si arribem 
a instal·lar els sensors “vaisala” abans de 4 dies s'haurien espatllat degut a 
l’entrada de l'aigua de la mostra en el sensor.  
  
També abans de continuar és important remarcar la distribució no homogènia 
de la humitat en la mostra d'argila. Degut a aquesta irregularitat veiem en el 
gràfic de succions diferents valors inicials dels diferents tensiómetres, figura 
5.25. Posem per exemple T1, que inicialment està al voltant de 3 KPa, T3 al 
voltant de 4 KPa i T2 al voltant de 1KPa, d'aquesta manera podem veure com 
varien aquestes succions. El cas de T4 és el que justament, al trobar-se a més 
profunditat que els altres, triga més en donar succions superiors a 0 ja que la 
dessecació la nota més tard. Això ens indica que la dessecació es dona des de 
la superfície superior cap a la inferior, l’aigua tendeix a anar cap amunt.  
  
Es pot veure en el gràfic de la figura 5.25, com han estat tres tensiòmetres on 
la succió ha donat superior a 0, justament els que es troben a menys 
profunditat, T1, T2 i T3.  
 
La primera fissura comença en el contorn de la mostra, tot just en la part 
superior a la dreta de la fotografia, com es veu en la imatge pertinent de la 
figura 5.26c. Aquesta fissura es dóna a les 13 hores, el tensiòmetre més proper 
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es trobava donant valors al voltant de 3KPa i la humitat de la mostra total era 
de 21.07 %.  
  
En els quatre tensiòmetres hi ha la mateixa dessecació ja que les corbes de la 
succió son força paral·leles entre elles, amb pendent similar durant tota la 
durada de l'assaig.  
 
Igual que succeïa a l'assaig de dos dies, una millora en la distribució més 
homogènia del sòl de l'assaig evita fissures en la cara superior a les primeres 
hores. I, per tant, com l'assaig era de quatre dies, només s’ha produït fissura en 
el contacte de la mostra amb el contorn del recipient. En el fons encara no 
s’aprecia cap tipus de fissura, tal i com es pot veure en les imatges. 
  
La fissura deguda a la retracció que pateix el sòl al perdre la humitat, en la 
figura 5.26a, s'ha iniciat en la superfície superior ja que la fricció amb el medi 
que l’envolta és menor que en capes inferiors i la pèrdua d’humitat és major 
degut al contacte amb la atmosfera. 
 
A7. Assaig tres setmanes ( ΙΙΙΙΙΙΙΙ) 
 
Posta en marxa de l’assaig 
 
Els passos detallats realitzats per la posta a punt de l’assaig estan descrits en 
el capítol 4, a l’apartat de Descripció dels assaigs pas a pas.  
 
Tal i com es va fer pels altres assaigs el material prové d'antics assaigs 
realitzats amb anterioritat.  
 
El material està descrit correctament també en el capítol 4, a l’apartat de 
Descripció del material, es tracta d’argila llimosa de Barcelona. 
 
El 28 de Agost de 2008 es va posar en marxa aquest assaig, l' últim d'aquesta 
tesina. El final de l'assaig i el desmuntatge de l'equip es va realitzar el dia el 18 
de Setembre del 2008. Resultant un total de 21 dies (498 hores). 
 
Els sensors “vaisala” reals es van situar 115 hores després de l’inici de l’assaig, 
és a dir, quasi al cinquè dia, per les raons esmentades en apartats anteriors , 
capítol 4, apartat de Descripció dels assaigs pas a pas. Per tant, les dades de 
temperatura i humitat relativa de dins el sòl no les tenim fins a aquesta data. 
 
Es van prendre imatges cada 30 minuts a partir de just l’inici de l’assaig. Per 
tant es va realitzar un reportatge fotogràfic durant tot. 
 
Es van prendre fotos al final de l’assaig, de la superfície superior i la inferior de 
la  mostra, deixant enregistrades les fractures que es van formar durant 
l’assaig. També es van fer fotografies del laterals de la mostra argilosa. 
 
Només es van observar fissures de contorn en les fotografies preses de la 
superfície superior. En encongir la mostra per dessecació la mostra es va 
separar dels contorns del recipient.  



 154

 
La superfície va estar ben allisada com en els anteriors casos, emprant un 
plàstic de costat recte per aplanar la superfície final. 
 
Es va evitar dipositar el material argilós deixant buits que augmentessin la seva 
heterogeneïtat a l’interior i propiciessin zones més susceptibles a alliberar 
tensions, i provocant finalment la fissuració. Això es va fer compactant bé la 
mostra cada cop que s'abocava material. 
 
Es va prendre nota de la deformació de la superfície superior i inferior de la 
mostra al final de l’assaig. 
 
Dades obtingudes de l’assaig 
 
Control de les humitats 
 
El material d’assaig sobrant d'allisar la superfície del nostre espècimen durant 
la posta en marxa de l’assaig es va utilitzar per saber la humitat inicial de la 
mostra amb un assaig d'humitats. 
 
Després dels vint-i-un dies de duració de l'assaig es va prendre nota de la 
humitat a tres nivells diferents de profunditat. Els punts d'on es recull la 
informació es troben repartits de manera homogènia per la mostra per tal 
d'obtenir una visió més exacta de la influència que tenen les fissures o el 
contorn en aquesta pèrdua de la humitat.  
 
A continuació, a la taula A7.1 es pot veure la humitat inicial del sòl preparat per 
aquest assaig. 
 

winicial 34.11 % 
Taula A7.1. Valor de la humitat a l’inici de l’assaig de tres setmanes (II) 

 
Distribució de les humitats finals 
 

 
Figura A7.1 Situació dels punts de control 

de la humitat. Assaig 3 setmanes(ΙΙ) 
 

 
Figura A7.2 Distribució de la humitat en %. 

Nivell  superior. Assaig 3 setmanes(ΙΙ) 
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Figura A7.3 Distribució de la humitat en %. 

Nivell inferior. Assaig 3 setmanes(ΙΙ) 
 
 

 
Figura A7.4 Distribució de la humitat en %. 

Nivell del mig. Assaig 3 setmanes(ΙΙ) 
 
 
 

Com es pot veure en la figura A7.2, els punts de la mostra, d'on es van fer 
assaigs a tres nivells diferents, es troben repartits per tota la superfície del la 
mostra, d'aquesta manera s'obtindrà la informació final de la evolució de la 
humitat. 
 
Si es comparen els resultats que s'han obtingut del percentatge de la humitat 
relativa final que resten en la mostra es pot veure que varien considerablement 
en funció de la profunditat.  
 
Per tant, amb les figures A7.2, A7.3 i A7.4 s'ha vist que els valors de la humitat 
final més baixos han estat pel nivell més superior, el que es troba en contacte 
amb la atmosfera.  
 
Entre el nivell inferior i el nivell mig, en general la diferència no es tan important, 
es troben valors de la humitat final molt propers. Això es deu a que l'aigua 
s'emmagatzema en els nivells del fons i del mig, degut s'evapora principalment 
per la superfície superior de la mostra i manté, per tant un flux ascendent. 
 
Es veu clarament com els punts C, E i F del nivell més superior, figura A7.1, 
són els que tenen major humitat al estar més allunyats de la fissures del 
contorn. Es pot veure com els valors de la humitat propers al contorn estan 
entre el 2,17 i el 3.00 %, en canvi els valors dels punts més allunyats són dins 
del rang que va des de 3.69 i 4.35 %. El mateix es pot veure per els altres 
nivells, figures 5.57 i 5.58. 
 
Evolució de la humitat 
 
En la figura A7.5 es pot veure la evolució de la humitat amb el temps. Tal i com 
passava en d'altres assaigs, aquesta variació de la humitat és major en les 
etapes inicials de l'assaig, sobretot, durant el primer i segon dia. 
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Figura A7.5 Evolució de la humitat del segon assaig de tres setmanes(II) 

 
Després del segon dia la velocitat de pèrdua d’humitat disminueix ja que l’aigua 
que fins ara estava perdent era la més fàcil d’evaporar ja que es trobava en els 
nivells més superiors. Llavors aquesta pèrdua es manté constant durant 
gairebé tot l’assaig.  
 
El dia 21 arriba a una humitat de 0, encara que això no és del tot cert ja que 
sempre queda aigua atrapada per la succió i s'hauria de treure a temperatures 
més elevades, amb l’ajut d’un petit forn per exemple. 
 
Arribats al 12º dia, es veu com el programa falla i deixa de mantenir al 
temperatura desitjada durant un dia, per això dóna aquests pics tan estranys, 
figura A7.5.  
 
Valors de la succió a partir de les dades enregistrades pels sensors “vaisala” de 
la humitat relativa de dins del sòl 
 

 
Figura A7.6 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant el segon assaig de tres setmanes amb el sensor “vaisala” V1 
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Figura A7.7 Valors de la succió calculats a partir de les dades de la humitat relativa de dins del 

sòl preses durant el segon assaig de tres setmanes amb el sensor “vaisala” V2 
 
Com els sensors “vaisala” es van col·locar el cinquè dia, obtenim valors erronis 
en la corba de succions de la figura A7.6 i A7.7 fins a arribar a aquest dia.  
 
Es veu com en els dos sensors, la succió augmenta lentament de manera 
constant fins a finals del dissetè dia, el qual les succions comencen a 
augmentar notablement. S’obtenen valors similars al final de l’assaig per als 
dos sensors. Aquest augment de la succió tan evident es deu a que el nivell de 
dessecació de l’aigua comença en les capes horitzontals més superiors fins 
arribar a les de més a baix. En el moment en que el contingut d’humitat de la 
mostra és la residual és quan comença a augmentar la variació de la succió 
considerablement.  
 
Els valors finals mesurats pels dos sensors “vaisala” no disten gaire entre sí, 
42,02 MPa per V1 i 32.02 MPa per V2. 
 
Discussió dels resultats 
 
La temperatura de l'aire es troba prop de 35 ºC amb una desviació estàndard 
que va entre +1,3 i –0.213ºC. En aquest assaig s'ha arribat a obtenir aquesta 
temperatura ambiental desitjada en un total de 3,5 hores. La humitat de 
l'ambient, en canvi, és del 40 %, amb una desviació estàndard de -5 i +2%. 
 
Tal i com es veu en la figura 5.28, a partir del sisè dia la pèrdua de la humitat 
és major en la zona on es troba el tensiòmetre T4, ja que la seva corba de 
succió mesurada augmenta considerablement el seu pendent, el que indica un 
augment de la dessecació. Una evidència d’aquest augment de la pèrdua de la 
humitat respecte la detectada pels altres tensiòmetres es veu quan en el vuitè 
dia la corba de T4 intersecta amb la corba de succions del tensiòmetre T3. 
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Es veu en la figura 5.28, com entre el vuitè i el desè dia els tensiòmetres deixen 
de funcionar. Les succions màximes mesurades son de 44 KPa. El tensiòmetre 
que triga més en deixar de funcionar és el T1. Això es deu segurament al fet 
que es troba a menys profunditat i, per tant, la pèrdua d'aigua en aquella zona 
es dona més tard que no pas als altres tensiòmetres. 
 
En la figura 5.27, es pot veure que les grans pertorbacions que pateixen les 
corbes de les humitat relatives del sòl, la humitat relativa ambiental, la humitat 
del sòl i la temperatura del sòl i de l’ambient es fruit d’un error en el sistema de 
control que es va donar entre l’onzè i el dotzè dia d'assaig. 
 

Els vaisales es van col·locar el cinquè dia, a partir d’aquest moment es troben 
enregistrats en el gràfic de la figura 5.27 les humitats relatives del sòl pels 
vaisales 1 i 2. Es veu una tendència en les dues zones V1 i V2 a perdre aigua 
de manera constant des del primer dia fins al dissetè dia, moment en que cau 
bastant més en picat segurament perquè el nivell de dessecació deu haver 
arribat a la profunditat dels “vaisales” o bé el contignut d’aigua dins la mostra de 
sòl sigui prou baixa.  
 
Com es veu en la figura 5.27, en un dia i mig la humitat relativa del sòl 
detectada pels sensors “vaisala” passa de 92 % a 97 %. Això es deu a que la 
introducció dels dos vaisales comporta un temps d’estabilització del sistema. A 
partir d'aquest moment comença a detectar-se la velocitat de pèrdua d'humitat 
relativa per cada vaisala, arribant al 18è dia a tenir una humitat relativa del sòl 
de 90% per a cadascun. Aquesta pèrdua d’un 7% de la humitat relativa es dona 
en setze dies i mig. A partir d’aquest dia en V1 i V2 la humitat relativa decreix 
notablement, arribant al final de l’assaig a valors de 72,56% i 78,75% 
respectivament. 
 
La temperatura de dins del sòl argilós es manté entre 32,5 i 33 ºC, figura 5.27.  
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