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d se imentació contínua, 

- 
pels Professurs 

M. VIDAL 1 DE CARCER i A. ORIOL 1 ANGUERA 

Nota previa 

N espera de poder publicar moltaviat un treball monografic sobre E I'abast que t i  ia física del -1 en i'aspecte tedric i prictic de 
I'agricultura, avui avancarem uns apunts esquem&tics, per tal de pre- 
sentar el noitre (iaparell  registrador,^. 

La importancia extraordinaria que la física del sol té per a fer-ne 
aplicació agrícola directa, no tractarem de concretar-la aquí. Recor- 
darem només que en qualsevol agronomia s'estudien successivament: 

a )  Textura de les terres. 
b)  Consistencia de les terres. 

C )  Estructura de les terres. 

i que en cada un d'aquests apartats es troben descrits sengles paragrafs, 
sengles planes. que ens fan I'elogi del seu valor altissim per a aquesta o 
aquélla determinada vegetació. Aixi, per exemble, quant.a I'apartat a )  
es clasifiquen els cdls en 

tubulars 

porosos 
.fenellats 
esponjosos 

. . reticulats 
laminars 
cavernosos 

Quant a Isapartat b)  o de la consistencia del sol tampoc no en 
parlarern en aquesta nota previa, pero més endavant en farem un estu- 
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di monogrific. Hom classifica els SOIS, pel que fa referencia a la con- 
sistencia en : 

U) ' durs. 
. 6 )  , mixtos 

Y) enganxoms 
6)  fluixos 
5) flonjos 

1 quant a I'estructura, o partatc), són igualment coneguts els re- 
sums tipologics que fan veritables inventaris de s o l ~  segons l a  seva 
morfologia. Divuit, vint, vint-i-cinc tipus diferents de sols que fan 
ressó nomé8 a la seva especialissima. estructura. Un estudi detallat, 
l'assajarem de fer ,nosaltres mateixos des de les publicacions immi- 

' nentc de I'lnstitut dels ~ o l s  de Catalunya. 
Com a primera providencia ens interessa remarcar. tres senten- 

cies: 
I .' Que aquesta terna que sosté tot I'estudi físic del sol, aquesta 

terna que s'estudia sota la trilogia de Textura-Consistencia-Estructura, 
recolza directament sobre la distribució de grandaries o. fraccions 

ponderals del sol. 
2.9 Que aixo justament s'estudia amb rapidesa i comoditat amb 

el nostre aparell registrador. 

3.5 Que la repercussió que té sobre la vegetació és extraordina- 

ria, ja, sig"i directament per als processos d'assimilabilitat condicio- 
nats per una'estructura especial del sol, ja sigui indirectament perque 
aquesta regula els caricters no químics com són ara la humitat, hidro- 
filia, difussió,l.etc. 

. . 

Estat que prenen les diferents fraccions del sol . 
La química del sol, regula sense cap mena de dubte la seva ri- 

quesa en fertilitzants. Pero remarquem-ho bé, no en fertilitat. El sol 
no en té prou de tenir molts elements fertils, cal que s'assimilin, i 
aixo és un pioblema fisic o físico-químic. Aixb ens ho diri-només 
-1'estat de dispersió que tenen els elements que entren en la cons- 
titució del sol. 

Les fraccions grpsses,. i sobretot el residu insoluble procedent 
d'un extracte clorhídric, es troben en una dispersió grollera. sense sig- 
nificació alikentiria ni tampoc Formen una saspcnsió me- 

canica. 
Gran part d'aquesta fracció es pot mesurar comodament-per al- 
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Fraccior~s de sol obr in~udes nnrccrinicamerlt arnb sedassos 



tra banda, sense gran significació biologica-+er mitja dels sedassos sen- 
zills. La fotoirafia de la pagina 639ens ensenya les fraccions meckni- 
ques obtingudes amb sedassos catibrats en el nostre Laboratori. 

La importancia alimentkria comenca e n  les fraccions més peti- 
tes. Per davall de les suspensions ens resten encara a) una fracció 
macroheterogenia, b)  la fracció microheterogenia o col.loida1, i c )  la ~ . . 
fracció homogenia. 

La fracció a) no té gaire influencia en lafertilitat del sol. 
La fracció b )  constitueix la riquesa física del sol. 
La fracció c) constitueix la riquesa química del sol. 
Les fraccions b + c  ens donkn la iertilitat autentica d'un sol. 
Si hi ha molta fracció c) sense colloides, és com un gran capital 

disponible sense unes mans per a gastar-lo, puix que la fracció c )  re- 
presenta la riquesa química d'agents fertilitzants ionitzats, és a dir, els 
fertilitzants actius. La fracció colloidal és la miquina que els ha de 
transportar a la intimitat vegetal. 

Altrament, una ri'quesa de fracció b )  en detriment de la c )  seria 
equivalent a una gran capacita* de fertilítzació sense materia prima 
fertilitzant. 

Finalment, la fracció a) ve a representar una riquesa inaprofi- 
table, un tresor en lamines que no poden transfoimar-se en moneda 
fiduciina. Pricticament sense cap utilitat. 

1 encara la fracció c) pot prendre dos estats: el de dissociació 
ionica i el molecular~ El primer d'una manera, especial representa una 
riquesa química de gran significació fertilitzant: Diuen els cl&ssics 
<icorpus non agunt nisi solutaii i afegeix Vles (1) «corpus non agunt 
nisi ionisata,,. Aquest és I'estat,de la fracció dissociada de. c ) .  1 si 
afirmeni que I'eitat molecular és de gran transcendencia química, 
caldra que invoquem l'equilibri entre aquestes dues porcions. 

Tres grans fraccions : Porció mecinica . 
Sendevina tot seguit que e\ valorar les dictintes fraccions d ~ l  

sol hi destaquen tres porcions be? definides: 
Residu: I 

Colloides. 
Solubles. 

1 Aquesta afirmació es podrirt fer de qualsevol sistema polifasic 
que-volguéssim estudiar seriosament. Vegi's per exemple la Físico- . . 

química (2) d'un de nosaltres i sera facil d e  ce~tificar aquesta afir- 
. . . ., 

mació. 
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Alguns autors han volgut comensar la separació d'aquestes frac- 
cions, no sobre la terra directament, sinó sobre la seva irporció me- 
canicaii. 

S'entén per porció mecanica tot allo que resta després de sepa- 
rar-ne el co'loide organic, el complex sal-soluble, el sulfat i el carbo- 
nat cilcic. Per tant, la porció mecanica compren, els residus insolu- 
ble, el complex allofanoide i I'aigua química o de compocició. 

Aqnesta consideració ens podríem evitar de fer-la, peiq& per al 
nostre objecte, o sigui per a la descripció d'un aparell no bi resa. De 
totes maneres ens bi entretindremun attre dia, perque aixo ha donat 
lloc a unes interpretacions llastimoses per part d'autors del nostre 
país, els quals per altra banda ens mereixen una elevadíssima consi- 
deració i 'estima. 

Aparells emprats per a determinar diferents fraccions de  sol 

En l'anilisi mecinica de la terra la cosa interessant és obtenir 
un detall de la proporció que de cada tipus.de grandaria de par-. 
tícula conté una mostra. 

Els metodes de separació per mitji de sedassos, el de cedimen- 
tació de Schlcesing ( 3 ) .  de Hall ( 4 ) !  de Wnlf ( 5 ) ,  de Kübn ( 6 )  
amb les'modificacions de Vagner (7) i de Knop (8) respectivament als 
metodes de Wolf i Kühn ; els de IevigaciO de Schone (9). de Kopec- 
ky (lo), d'Atterberg ( 1  I), no fan més que separar les partícules en gran- 
danes compreses entre un maxim i un mínim per cada graó voluutari 
o fOrcat, segons el metode i la seva precisió. Aquests sistemes que po- 
dríem anomenar clAssics, proporcionen una classificació discontínua 
d:elements, anomenats pedres, graves, arenes grolleres, arenes fines, 
Ilims, argiles i col4oides, segons la seva grandaria. 

Pero resulta que, segons els metodes emprats com a oficials en un 
país o en altre, difereixen les grandiries compreses en cada denomina- 
ció i així tenim que la classificació oficial nord-americana . . del iiBureau 
of Soils>, diu col.loides a les partícules compreses entre O i 0,005 rnm. de 
diametre, els anglesos donen la mateixa denominació a les partícules 
compreses entre.0 i 0,0014 m?. de diametre; els francesas a les com- 
preses entre O i 0,0012 ; l'escala Kopicky a lesiomprese~entre O i @,O!, 
i aixo que passa amb els colloides passa semblantment amb I'argila, els 
Ilims, les arenes i graves. 

En el Congrés internacional de la Ciencia del Sol, celebrat a 
Roma l'any 1924, es va acordar fer una classificació que homogeneitzés 
les diferencies d'escales que hi havia fins al moment, i va ésser Atter-' 



berg qui va donar I'escala anomenada internacional! o d'Atterherg. 
Aquesta escala té com a tipus 2 per tal de reduir a la unitat el radi 
deis mixims i minims de cada denominació. Diu així: 

Coiloides: partícules compreses entre O i 2 micres. 
Argiles : particules compreses entre 2 micres i 20 micres. 
Llims: partículescornpresec entre 20 rnicres i 200 micres. 
~ r e n e s  : particules compreses entre 200 micres 'i 2 mm. 
Graves: particules compreses entre 2 mm. i 20 mm. 
Pedres : partícules majors de 20 mm. 
Péro aixo que hauria de representar la solució o uniformitat' de les 

anklisis mecaniques, no ha fet rnés que augmentar en una escala el con-' 
junt de les que disposavem i la situació es troba en aquest respecte de  
la forma que grkficament expressem a continuació, inspirat del llibre 

de  Demolon ( 1  2). 

Internac. . 

ti  LI. . .  . 

Francesa . 

Kopecky . 

Ii@@d= m .. - 
Coi.loides Argila Llim Arena fina Ar. grossa Grava 

1 encara que potser menys ciar, pero més exactament, es veura en 
el Qüadre de la pagina següent, tret de Russell (13). 

Aixo, pel que f a  referhncia als metodes de  sedimentació discon- 
tinua. 

Quant als metodes de sedimentació continua sol? els de Wie- 
gner (14) i e l d e  Sven Oden (15) són dignes de citar. 

El primer esta basat en les diferencies de densitatentre I'aigua des- 
tilada sola i I'aigua destillada amb els elements en  suspensió, els quals 
donen, en posar-se en contacte, una diferencia de nivell, Fent llegides 
successives i en temps precisos, d'aquestes'diferen~ies~es pot construir 
una corha susceptible d'ésser interpretada .matemkticament. L3aparell, 



Noms i grandaries de  l e s  fraccions obtingndes per analisi mecanice 
de  'SOIS de  diferents paisos 

(Verhand M'y:-:Tantic landw. Versuchs-Stat) ' ~ - 'nt:eEd&!z, :1$"' 1 A;depo;de Shls 
.~ .- .. . .- 

1.íniifs del diñ. 
inetre de  leí _de fada fraccid p,,t,c,ilcs en % 

Frac. col. loidal menor de.0,002 

I.tn>its del di%- Nom mctre d e  les de s~~~ fracci6 partícu~es en % 
- 

Grava fina. . . . 2 - 1 

Arena grossa. . 1 - 0,5 

Arena mitjana. O ,  - O 

Arena fina . . . . 0,25 - 0,10 

Arenamoltfi'na. 0,tO - 0,05 

Llim . . . . . . . . 0,05 - 0,005 

Argila . . . . . . . menor de'0,005 

Nom 
, d e  cada fracció 

Roca. . . . . . . : . . . 
Grava. . . . . . . . . . 
Arena molt grossa. 

Arena grossa. . . . . 
Arena de  gramitja. 

Arena fina. . . . . . . 
Arena niolt fina. . . 
Pols mineral . . . . . 
Argila. . .  . . . . . . . 

. .... .. ~. 

Nom 
de cada 
-- 

. . 

Grava fina. . . 
Arena grosSa. 

~rena'fina. . . 

Lliin. . . . . . . 
Llim fi .'. . . . 
Argila.: . . . . 

Grava (Kies) . . 

Arena gros'sa. . 

Arena fiiia(Mo, 
Feinsand). . . 

L i i m  (schiuff 
Staub)'. . . . . 

A r g i l a  ( T o n ,  
Schlamm). . . 

, 

PP.--- 
Limits deldib- 

pg,$::x 

majar de  5 

5 - 2 

2 - 1 

1 - 0,5, 

0,s - 0,2 

menorde0,2 

... .~ ~ 

i.í#nits del  di&- 
metre d e  les 

paiticiilcr en i: -. - 
1 

3,l , 

1 - 0,2 

- . 

0,2 - 0.04 

0,04 - 0,01 

0,Ol -0,002 

menorde0,002 

-- . . 

inajor de  2 

2,O - 0,1 

0.2 - 0,02 

0,02 - 0,002 

menor de 0,002 



en síntesi, consta d'un tub en U la part inferior del sual té una clau que 

posa en contacte les dues branques. a voluntat. En la practica, 'l'aparell 
consta d'un tub de 130' cm. de llarg. i gruixaria apropiada, que porta 
unit, a un ter(: de la part inferior i per mitjh d'una aixeta, un altre tub, 
pero aquestmés prim, que és e loue s'omple d'aigua destillada. A la 
part supe;iqr de les dues branques porta unes graduacions per tal d'a- 
preciar la diferencia de nivell. . , 

Aquest aparell i metode, que va tenir una gran acceptació, fa uns 
quants anys que ha estat arreconat per poc practic, degut a la seva fra- 
gilitat i a I'ensems perque és susceptible d'errors de Ilegida. ja que 
s'han de ter a cop d'ull i amb .una gkan rapidesa. 

Sven Oden va donar a coneixer, I'any 1915, el.seu aparell de sedi- 
mentació contínua, que consisteix, en essencia, en una balan~a de pre- 
cisió que té un plat de dimensions ja ben .determinades,submergit en 
una proveta de sedimentació. L'altre platet porta un dispqsitiu especial, 
el quan I'equilibri es trenca, forma un curtcircuit qUe provoca la 
caiguda d'un nou pes en la balarica a l'enseks que marca e i  I'aparell 
registrador un punt. 

La unió de tots aquests punts donara una corba que té una aprecia- 
ció matenihtica. 

Aquest aparell és bo per.a fer analisis de sediments molt fins. 
El principal inconvenient de I'aparell és la seva extrema complica- 

ció, motiu pel qual ha de resultar d'un preu gairebé prohibitiu. A més, 
és susceptible de diverses menes d'eriors, i encara sols és aplicable en 
determin:acions de pirtícules. molt fines. 

P~sf~riorment,  Rpbineon (16)encara. assája una mkdalitat nova d'a- 
parel dintre el mateixo<dre d'idees. Aquest autor en lloc de traduir les 
diferents partícules per les grandaries respectives, deduides de la fór- 
mula de Stokes ( 1 7 )  ataca directament aquesta fórmula i descriu les 
partícules iegons la seva velocitat de caiguda. 

RoLinson cerca els logaritmes d'aquestes velocitats i els refereix als 
percentatges de les corresponents fraccions. Així obté corbes uniformes 

0 

que tradueixen la cbmposiciól mecanica del sol, de la qual es pot deduir 
les quantitats relatives, per qualsevol dels metodes ordinaris. Cal afegir 
encara, que els resultats calculats d'aquesta manera concorden amb les 
quantitats trobades experimentalment. 

. . 

Descripció del nostre aparell 

El nostre aparell és  de sedimentació contínua i dóna ja directament 
una corba registrada en un quimograf. , 
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Apnrell de sedimenloció con- 
linua, model V i d a l -  O r i o l  
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El fonament de I'aparell 6s la perdua de densitatque experimenta 
I'aigua-destillada que conté particules en suspensió a mesura que es 
van dipositant aquestes partícules. 

Consisteix l'aparell en una creu de balan$? muntada damunt un 
peu fix per mitja de centres de rellotgeria, per tal d'evitar tot r&ssec. 
Aque&a creu esti formada per dues tires d'alumini de 50 cm. de llarg . 

' 

per 5 mm. dSample i 1 mm. de gruix, juntides de tant en tant per mitja , . 
de  cargolets. Aquesta disposició evita la flexió lateral. Per tal d'evitar 
la flexió de dak a baix s'ha disposat d'un petit arbre central de ferro, . 
normal a la cieu, I'extrem del qual s'uneix per mitja d'uns fils de seda, i 
amb els extrems lliures de la creu. Així s'aconsegueix u n  sistema rigid 
de  molt poc pes. En aquest petit arbre de ferro s'hi ha disposat un pei 
que es desplaca a tota la: llargada del &t arbre'i que té per obj$$e fer : 
pujar'o baixar el centre de gravetat de la creu, per tal de fer la balanca 
més sensible. En un dels extrems de la creu hi'ha una agulla indicadora 
tipus i<Palmer» i a I'altre un fil de seda d'uns 2.50 m. de llarg a l'extrem 
del qual s'hi penja un densímetre especialment construit, les variaciohs 
del qual són ,registrades per I'altre extrem de la creu. 

Completen l'aparell una proveta ad hoc, fordaada per la part infe- 
rior on hi ha col~ocat un dispositiu de vidre amb forats en forma de co- 
rona, el qual dispositiu, en fer-hi passar aire a pressió, agita energica- 
ment el contingut i uniforma la massa del líquid. ' 

Tot plegat no sera gens difícil de resseguir e'n la figura de la pagi- 
na 645, que é s  una fotografia de I'aparell feta mentre aquest esti en 

, . marxa. 

En I'extrema dreta i ,superior de la fotografia s'hi endevina un dis- 
parador automatic f &  amb. ressort d'acer. Tanmateix és una complica- 
ció indispensable si es vol aconseguir que la posta en marxa de l'aparell. 
es  faci sense fer ratlles innecessaries a les grifiques. 

Es compren facilment que el tracat que obtindrem si l'estenem 
linealment sera sempre de naturalesa parabolica. Aquesta extensió faria . . ,~ 
la grafica interminable i 'per aquesta raó li fem donar diferents voltes 
per tal d'esperar una precipitació total. 

Aquesta resultant que es registra al paper té c o k  a única variable 
la velocitat de sedikentació de 1a.terra i per tant la grandaria de les 
part ícules~ue precipiten. Es evident que siconeixem la quantitat de 

., . , 

terra en- barreja aquosa i.tenim I'estat inicial del densimetre, ;l . , ~. h.. . 
final, i tot el'trajecte registrat graficamint, ens sera p,ossible deduir ma- 
temiticament totes les dad'es necessiries per a saber les fraccions de la 
mostra i la seva reiativapropdrció. . , -  

Les grifiques que adjuntem a continuació, mostraran el  camí que 







hem seguit fins arribar a les grifiques definitives que asa-obtenim mos- 
tres, de les quals són les numerades amb els números 8 i 16. 

L'enfarfec matemitic que representaria la traducció d'aquestes 
grafiques i el seu abast p e r a  la tipologia de s6ls ho deixem per a - 

' 

un segon treball de tipus monogrific, on no podríem ni sabríem caure 
en les omisions bibliogrificjues valuosísaimes que escapen del caricter 
d'iquesta nota previa on només volem presentar l'aparell com un estri 
prSctic que permet donar tota una classificació mecinica de les frac- 
cions petitec del sol ainb un registre automitic de la sedimentació. 

Per tal de simplificar tot l'aspecte 'katemitic que podria complicar 
la seva utilització, estem en camí d'elaborar paper miklimetrat per a 
nomografia, calculat de t a l  manera que cada divisió ens doni automiti- 
cament les diferents porcions en aquel1 moment. Naturalment que aix6 
ens. obligara a fer tot un sistema d'ibacs molt engorronidor, que tot just 
hem iniciat. 

Laboratori de Bioquímica 
Escola Superior d'Agriculturu. 
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RESUMEN 

Los autores presentan un aparato de gran utilidad pare separar las fracciones 
mecánicas del suelo. Primero anotan la importancia del problema. Luego invocen la 
exactitud del aparato. y finalmente hacen una descripción somera del mismo. 

Se ,trata de un aparato registrador que hace una gráfica de la velocidad de sedi- 
mentación de las distintas partictilas puestas e n  digestión acuosa. En principio, 
tiene el mismo fundamento que el de Wiegner, que el de Odrn y que  el de Robin- 
son. Muchomás exacto que el primero y mucho más simple que  estos das últimos. 
da una gráfica continua de fácil interpretación. 

FinalrnEnte. l& autores indican la descripción nin extenson del aparato y de su 
interpietsciOn matemática, en un trabajo monográfico a publicar entre las 
actividades del Instituto del Suelo de Cstaluña. 

SUMMARY 

l'he authors intioduci to our attention an apparetus of great'utilit; :he purpose 
of which is that of separating the mechanical fiactions of the roil. In the fiist place 
they comment on the importante of the'problem. They afterwardsinvoke the accuracy 
of the apparatus and finally they furnish a brief descriptian af it. 

I t  is a registering apparatus which makes a giaph ar diagram of the velacity of 
sedimentation of :he distikct particles placed in aqueous digestioi. ln principie it has 
the same basis as that of Wiegiier, $ Oden and. that cf Robinson. Much more 
accurate than the iiist one and much simpler than the other two it furnishes us 
with a continuous graph eesy to ieed'or interpret. 

Finally the authors indicate the description sin extenfor of the apparetus hnd 
of its mathematical iñterpretetion, in a monongraphic work about to appeai among 
the activities of «lnstit"te of the Soil of Catalonia>>. 


