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RESUM 
 

L’objectiu principal d’aquesta tesina és estudiar la influència que pot tenir un canvi de tensió superficial 
de l’aigua intersticial en el comportament mecànic de les sorres. S’hauria de poder mesurar un canvi en la succió 
en el sòl per a un mateix contingut d’humitat, la qual cosa podria induir diferències en el seu comportament 
mecànic. 
 
 En primer lloc s’ha realitzat una mesura de  l’ascens capil·lar de l’aigua. Amb aquest assaig s’ha pogut 
comprovar la influència de l’addició de tensioactiu a l’aigua, ja que ha reduït considerablement la seva tensió 
superficial i, per tant, l’ascens capil·lar de la mateixa. 
 

Una vegada constatada la influència de l’addició de tensioactiu a l’aigua en el fenomen de la 
capil·laritat, s’ha estudiat si aquesta diferència es produeix també en l’ascens capil·lar a través de la sorra de 
Castelldefels. En aquest cas, en canvi, l’ascens capil·lar que s’ha mesurat ha estat el mateix en els dos casos, de 
manera que es pot concloure que la disminució de la tensió superficial de l’aigua no produeix cap efecte des del 
punt de vista de la capil·laritat, o almenys que aquest possible efecte és menys influent que els errors inherents al 
propi assaig. 
 

A continuació s’ha procedit a l’obtenció de les corbes de retenció de la sorra, la qual ha permès 
constatar la histèresi que es produeix en les corbes d’assecat i de mullat. Aquestes corbes relacionen la humitat 
del sòl amb la succió matricial en el mateix. En els resultats obtinguts s’observa que per un mateix grau 
d’humitat la succió en el sòl que conté Dehydol és menor que en l’altre. 
 

A partir d’aquí s’han realitzat una sèrie d’assaigs mecànics. En primer lloc s’ha dut a terme un assaig de 
resistència a compressió simple. Tant en les provetes fabricades amb sòl i aigua pura com en les que contenen 
tensioactiu, els resultats obtinguts han estat molt similars. 

 
Seguidament s’ha realitzat un assaig de lliscament (tilt test). Malauradament, els resultats obtinguts en 

aquest assaig han posat de manifest que la hipòtesi de talús indefinit no és aplicable al model a escala que 
s’havia construït. Per altra banda, la cohesió aparent creada per la succió en tots els casos ha fet que 
romanguessin estables superfícies de talús verticals. 
 

El següent assaig que s’ha realitzat és el de penetració dinàmica. En aquest cas es tractava de mesurar la 
penetració que produïa una punta cònica deixada caure des d’una determinada alçada damunt d’una mostra de 
sorra. Com en l’assaig de compressió simple, la variable d’aquest assaig ha estat el grau d’humitat de la mostra. 
Una vegada més els resultats obtinguts han estat molt semblants, tot i que la penetració del con en les mostres 
que contenen Dehydol ha estat lleugerament superior. 

 
El darrer assaig mecànic que s’ha realitzat és un assaig de tall directe amb deformació controlada. En 

aquest cas s’han utilitzat com a variables tant el grau d’humitat com la succió, obtinguts a partir de la corba de 
retenció de la sorra. Els resultats obtinguts amb i sense tensioactiu han estat molt semblants, de manera que es 
pot concloure que la reducció de la tensió superficial de l’aigua intersticial tampoc produeix cap efecte 
significant en aquest cas. En qualsevol cas, la petita diferència que pogués existir és menor que el propi error 
inherent de l’assaig. 
 

A la vista dels resultats obtinguts en tots els assaigs que s’han realitzat, s’ha de concloure que la 
reducció de la tensió superficial de l’aigua intersticial tendeix a reduir el valor de la succió corresponent a un 
determinat grau d’humitat en el sòl i, per tant, a reduir la seva resistència mecànica. Malgrat tot, s’ha de senyalar 
que aquesta influència és petita i en molts casos comparable a la incertesa pròpia del procediment d’assaig 
utilitzat.  



 
 
 
 


