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Capítol 5
TREBALLS DE LABORATORI

5.1. INTRODUCCIÓ
Es disposa de mostres de sòl extretes del barranc de Tordó. Concretament, durant el
reconeixement del vessant realitzat el mes d’Abril de 2006 es van recollir mostres de
dos emplaçaments diferents, tot i que els dos pertanyen a la zona de la cicatriu del
corrent d’arrossegalls, tal i com es mostra a les figures 5.1 i 5.2. La mostra BT1 es va
recollir a la zona més propera a la cicatriu, de cota més alta i la mostra BT2 es va
recollir alguns metres més avall. Les dues mostres pertanyen, doncs, al pla de lliscament
del corrent d’arrossegalls.
Figura 5.1. Situació de la zona de recollida de la mostra, cicatriu del corrent
d’arrossegalls
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Figura 5.2. Detall del mostreig. El sòl era fàcilment ripable amb el martell

Amb aquestes mostres es vol, primerament caracteritzar el sòl, trobant-ne la
granulometria i els límits de plasticitat. Per al càlcul d’estabilitat ens interessa trobar les
propietats mecàniques del sòl, mitjançant assaigs de tall directe i tall anular.
5.2. ASSAIGS PER A LA IDENTIFICACIÓ DEL SÒL
5.2.1. Assaig granulomètric
Objecte
Per la caracterització d’un sòl és molt interessant i recomanable realitzar un assaig
granulomètric, el qual ens facilitarà moltes dades per la identificació del tipus de sòl
com la distribució en mides dels grans o el percentatge de fins, entre d’altres.
Metodologia de l’assaig
Per a realitzar l’assaig granulomètric es va seguir el procediment enunciat per la norma
UNE-EN 933-1-1998 utilitzant la sèrie ASTM pels garbells:
S’agafa una mostra i s’asseca. Per aconseguir-ho es deixa assecar a l’aire durant al
menys 24h. Un cop està seca es pesa i s’obté la Mostra total seca a l’aire.
Es fa passar la mostra pel garbell nº10, de 2 mm d’obertura. Es pesa el material retingut
pel garbell i s’obtenen els Grossos sense rentar.
Del material que ha passat pel garbell nº10 es barreja amb una cullera per
homogeneïtzar la mostra i s’agafen uns 85 grams aproximadament per obtenir la
Fracció fina assajada seca al aire.
Tant els Grossos sense rentar com la Fracció fina assajada seca al aire es posen en
aigua durant 24h. La segona mostra es remou abans de deixar-la reposar durant aquest
temps.
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El pas següent és rentar les mostres de la fracció llim i argila. Per aconseguir-ho es
passen les dues mostres, per separat, pel garbell nº200, de 0,075 mm d’obertura.
D’aquesta manera pel garbell passarà tota aquella fracció de diàmetre inferior a 0,075
mm, és a dir, llims i argiles. Amb la mostra de grossos s’ha d’anar en compte de no
trencar el garbell, per això és convenient col·locar un garbell major a sobre i així el
material més groller no cau sobre el garbell nº200 més delicat. A més, la operació cal
fer-la a poc a poc perquè el garbell es tapona fàcilment i s’inunda. Això pot provocar
una pèrdua de material.
La mostra de grossos queda rentada. S’agafa la mostra de fins i els passem per la
batedora durant 1 minut. Es torna a passar la mostra pel garbell nº200 i amb aigua i un
moviment suau de la mà s’acaba de rentar la mostra.
Quan ja es considera neta es porten les dues mostres al forn per assecar durant 24h.Una
vegada la mostres estan seques es procedeix al garbellat de les dues per separat.
Per a la mostra de grossos es col·loquen els garbells un sobre l’altre des del garbell amb
retenció diferent de zero, d’ 1” (25 mm) en el nostre cas, fins el garbell nº200. El
material retingut a cada garbell es pesa. Si passa material pel garbell nº200 aquest es
menysprea ja que la fracció llim i argila s’obtindrà mitjançant assaig de sedimentació.
Per a la mostra de fins, com aquests ja havien passat pel garbell nº10, es garbella des del
garbell nº16 fins al nº200, pesant el material retingut a cada garbell, tal i com s’ha fet
amb la primera mostra.
Tots els pesos obtinguts es recullen a les taules nº5.1 i 5.2 . Gràcies a una taula d’Excel,
s’obtenen els punts per a dibuixar la corbes granulomètriques dels dos assaigs realitzats,
un per la mostra BT1 i l’altre per la BT2.
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Taula 5.1. Dades obtingudes de l’assaig granulomètric realitzat a la mostra BT1

Taula 5.2. Dades obtingudes de l’assaig granulomètric realitzat a la mostra BT2
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5.2.2. Assaig de sedimentació
Objecte
Per a completar la corba granulomètrica i afegir el percentatge de llims i argiles s’han
de realitzar assaigs de sedimentació.
Metodologia de l’assaig
Aquest assaig es realitza mitjançant la llei d’Stokes, la qual ens diu que la caiguda d’una
partícula esfèrica en un mitjà aquós és proporcional al diàmetre de la partícula. Existeix
tota una sèrie de problemes a l’assaig que fan que limiten la validesa d’aplicació de la
llei de Stokes en el cas de la sedimentació (forma no esfèrica de les partícules, la llei és
vàlida per una sola partícula però no per altes concentracions, les partícules de menys de
2 µm estan afectades del moviment brownià, etc.)
Aquesta llei es regeix per la fórmula següent:

v=

γ s −γ w
⋅ D2
18η

(1)

On:
v : Velocitat de caiguda de les partícules, que es representarà com espai (z) partit per
temps (t).
γ s : Pes específic del material.

γ w : Pes específic de l’aigua.
η : Coeficient de viscositat del líquid.
D : Diàmetre de la partícula.

Aïllant el diàmetre queda:
D=

18·η · z
(γ s − γ w )·t

(2)

Suposant que a tota la proveta tenim una suspensió inicialment homogènia, a una
profunditat z, i després d’un temps t de sedimentació, ja no existiran partícules que
tinguin un diàmetre superior al corresponent a les partícules que tinguin una velocitat de
caiguda z/t. D’aquesta forma podem afirmar que el diàmetre de les partícules que es
troben per al temps t a profunditat z serà com a màxim el que es calcula amb l’expressió
(2).
Per altra banda, la quantitat de partícules de menor diàmetre es mantindrà igual que al
començament perquè les partícules que van caient son reemplaçades per d’altres
d’altures inicials majors. Per tant es pot calcular el percentatge en pes de partícules
inferiors a D respecte el total (N(%Φ≤D)) com la relació en pes (concentració, C(z,t=0)) de
les partícules a la profunditat z al temps t i el pes (concentració, C(z,t=0)) de les
partícules que existien al moment inicial en aquest punt.
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N (%φ ≤ D ) =

C ( z, t )
·100
C ( z ,0)

(3)

El mètode de l’assaig és el mètode de Robinson o de la pipeta i està adoptat per la
Societat Internacional de Ciència del Sòl i per les normes britàniques:
Es preparen 2 mostres, una del material BT1 i una altra del BT2, de 50 grams (Ws)
cadascuna que passi pel garbell nº200. S’hi afegeix aigua destil·lada i es deixa en remull
durant 24h. Per a millorar la qualitat de la mostra i assegurar el màxim la separació
entre les partícules s’afegeix un producte dispersant i es passa per la batedora durant 1
minut. Així separem les partícules el màxim possible.
Figura 5.3. Aparell per l’anàlisi de sedimentació pel mètode de la pipeta
(Akroyd, 1957)

Es vessa la mostra en una proveta de 100 cm3, recipient prou alt com per a que el punt
de recollida de la mostra no es vegi afectat per la acumulació de material sedimentat i
prou ample com per a que en aquest mateix punt les partícules no es frenin pel
fregament amb les parets del recipient. Aquest recipient ple de material fi s’introdueix a
un recipient major ple d’aigua a una temperatura constant de 25º i control termostàtic
(veure figura 5.3). En aquest mateix instant s’inicia el compte amb el cronòmetre. Per
saber quins són els temps de recollida de mostres es realitza el següent:
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Si tenim que:
v=

z
ti

(4)

On:
z: Profunditat de presa de mostra.
ti: Temps que passa per cada presa de mostra.
Si aïllem ti a l’expressió (2) sabrem el temps que hem d’esperar per agafar una mostra
del diàmetre que ens interessi.
Llavors, s’han de prendre 4 mostres amb la pipeta, a una profunditat de 10 cm. La
primera es pren al minut, la segona als 4 minuts i 2 segons, la tercera a la hora, 4 minuts
i 27 segons i l’última a les 6 hores, 42 minuts i 48 segons. Aquests temps s’han calculat
com s’ha explicat abans assumint que es recullen mostres de diàmetres ≤ 0,040 mm,
≤ 0,019 mm, ≤ 0,005 mm i ≤ 0,002 mm respectivament.
Per passar les dades a la corba granulomètrica, cal conèixer:
·La concentració i el volum del dissolvent Cd i Vd,
·El volum de la pipeta Vp,
·El volum de la proveta Vt,
·El pes de la mostra Ws,
·Els pesos obtinguts d’assecar les mostres extretes amb la pipeta durant 24h al
forn Ws+t i Wt.
A partir de la fórmula (4) i els pesos obtinguts (WN on N=1 - 4) s’obté el percentatge de
fracció que passa.
⎡
V
⎞ ⋅V p ⎤
W N ⎢C d ⋅ ⎛⎜ d
⎟
1000
Vt ⎥⎦
⎝
⎠
⎣
% passaN º 200 ⋅
⎛W s ⎞ ⋅ V
⎜ V ⎟ p
t ⎠
⎝

A les taules 5.3 i 5.4 es mostren els resultats obtinguts.
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Taula 5.3. Dades obtingudes de l’assaig de sedimentació realitzat a la mostra BT1

Taula 5.4. Dades obtingudes de l’assaig de sedimentació realitzat a la mostra BT2
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Resultats
De les dades obtingudes s’obté, finalment, les corbes granulomètriques corresponents a
les mostres BT1 i BT2 i que es mostren a la figura nº5.1.
Figura 5.4. Corbes granulomètriques corresponents a les dues mostres assajades
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5.2.3 Estimació de la permeabilitat
Objecte
Donat que existeix multitud d’incerteses al voltant del problema que ens ocupa, tal i
com s’exposa anteriorment s’ha pres la determinació de donar un valor estimat a la
permeabilitat i evitar realitzar més assaigs, trobant innecessari mostrar el valor exacte.
No obstant, resulta interessant obtenir un valor aproximat de la permeabilitat, i així
poder treballar amb un ordre de magnitud d’aquest paràmetre. I més interessant resulta
si s’aconsegueix només mitjançant les corbes granulomètriques.
Premisses
Hi ha nombrosos autors que han experimentat i presentat resultats d’estimacions de la
permeabilitat utilitzant els resultats obtinguts d’assaigs granulomètrics, com son Slichter
(1905), Terzaghi & Peck (1967), Hazen (1892), Shepherd (1989), Alyamani & Sen
(1993), etc. Aquests autors han treballat cadascun amb materials diversos i força
variabilitat de condicions.
Per donar un valor s’ha escollit el mètode de Terzaghi ja que és un dels més senzills i va
experimentar amb un tipus de sòl presentant expressions empíriques que diferencien
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entre sorres de grans llisos, sorres de grans rugosos i angulosos i sorres amb llims.
Aquest últim seria el tipus de sòl que més s’assemblaria al que ens ocupa.
Metodologia de l’assaig
Així doncs, Terzaghi presentava el 1967 la següent expressió per estimar la
permeabilitat d’un material saturat mitjançant la seva corba granulomètrica:

κ = c1·(d10 ) 2 ·(0.7 + 0.03·t ) [cm/seg]

[(

)

2

c1 = c0 · (n − 0.13) /(1 − n)1 / 3 ·7 + 0.03·t

]

(6)

[cm/seg] (7)

On:
n: Porositat.
c0 i c1: Coeficients experimentals que depenen del tipus de sòl.
d10: Diàmetre del garbell pel qual passa el 10% del material assajat.
t: Temperatura de l’assaig. Es pren el valor en condicions normals, és a dir, 25ºC.
Sorra de grans llisos
Sorra de grans rugosos angulosos
Sorra amb llims

c0=800
c0=460
c0<400

Un cop presentada la expressió a utilitzar senzillament es tracta d’obtenir de la figura
3.4 els valors de d10.
El valor de c0 que apareix anteriorment en negreta és el límit superior amb el qual s’han
realitzat els càlculs iteratius.
La taula 5.5 següent mostra els càlculs realitzats i els valors de permeabilitat obtinguts
per diferents iteracions amb c0, tant per la mostra BT1 com per la mostra BT2.
Taula 5.5. Iteracions realitzades amb els valors més usuals de c0

MOSTRA

d10 (cm)

e0

n

BT1

2,62E-03

0,78

0,44

BT2

1,93E-03

0,72

0,42

c0
(cm/seg)

c1
(cm/seg)

k (cm/seg)

400
350
300
400

690,6
604,3
518,0
634,8

6,87E-03
6,01E-03
5,16E-03
3,43E-03

350

555,4

3,00E-03

300

476,1

2,57E-03

k Valor mig
6,01E-03

3,00E-03

Els valors de permeabilitat mitjos obtinguts es prendran com a valors orientatius.
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Taula 5.6. Classificació dels sòls segons els seus coeficients de permeabilitat.
Terzaghi i Peck (1967)

Grau de
Permeabilitat

Valor de K
(cm/seg)

Textura del sòl

Elevada

Superior a 10E-1

Grava mitja a grollera

Mitja

10E-1 a 10E-3

Baixa

10E-3 a 10E-5

Molt Baixa

10E-5 a 10E-7

Llims densos, ML, argiles, CL

Pràcticament
Impermeable

Menor de 10E-7

CL a CH homogeni

Grava fina, sorra mitja a fina,
dures
Sorra molt fina, SM, llims a
Loes

Taula 5.7. Classificació dels sòls segons els seus coeficients de permeabilitat.
Custodio i Llamas, op. Cit. (1983)

Grau de
Permeabilitat

Valor de K
(m/dia)

Qualificació de la formació i
tipus de sòl.

Molt permeable

Superior a 10E2

Aqüífer excel·lent. Grava neta.

Permeable
Relativament
permeable
Poc permeable
Impermeable

Aqüífer regular - bo. Sorra neta,
grava amb sorra, sorra fina.
Aqüífer pobre. Sorra fina, sorra
10E-2 a 10E0
llimosa, calcària fracturada.
Aqüitard. Llims sorrencs, llims,
10E-4 a 10E-2
argila llimosa
Aqüíclude. Argila compactada,
Menor de 10E-4
Pissarra, Granit
10E0 a 10E2

Consultant les classificacions de Terzaghi i Peck (1967) i la de Custodio i Llamas
(1983) que apareixen a les taules 3.6 i 3.7 podem definir la permeabilitat del material en
estudi com a permeabilitat mitja, ja que s’han obtingut uns valors mitjos de
permeabilitat compresos entre 3,0·10-3 cm/seg i 6,0·10-3 cm/seg, o de permeable ja que
aquests valors corresponen a 2,6 m/dia i 5,2 m/dia respectivament.
5.2.4. Determinació de la humitat. Càlcul de paràmetres associats.
HUMITAT
Objecte
Resulta necessari, sobretot pels assaigs de tall el coneixement dels valors d’humitat
natural de les mostres recollides a camp ja que gràcies a aquestes dades podrem obtenir
d’altres també rellevants.
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Metodologia de l’assaig
Es realitza un procés (norma NLT 102) senzill per a l’obtenció de la humitat d’una
mostra.
S’agafa una porció de mostra garbellada amb el garbell nº40. Es pesa i s’introdueix al
forn durant 24h. Aquest temps és suficient com per que perdi tota l’aigua. Un cop seca
es torna a pesar. La diferència de pes és la quantitat, en pes, d’aigua. La proporció
respecte el pes total és la humitat que es calcula amb la fórmula següent:

w=

(WTSA − WT ) − (WTS − WT )
⋅ 100 (%)
WTS − WT

(8)

On:
WTSA : Pes del recipient (tara) més el pes del sòl abans del procés d’assecament.
WTS : Pes del recipient més el sòl després de ésser assecada.
WT : Pes del recipient.
Resultats
Es va mesurar la humitat de mostres BT1 i BT2, obtenint unes humitats naturals de
10,5% i 8,4% respectivament.
INDEX DE PORUS (e) I GRAU DE SATURACIÓ (Sr)
Premisses
Per realitzar aquest càlcul s’ha hagut de suposar el valor del pes específic de les
partícules sòlides (γs = 2,65 t/m3) i assumir com a cert el pes específic natural que s’ha
obtingut a l’assaig de tall directe que s’explica més endavant (γn = 1,65 t/m3).
Si caracteritzem el sòl com a medi porós multifàsic mitjançant el diagrama de fases en
volums i pesos que apareix a la figura 5.5. trobarem les equacions necessàries per
calcular tant l’índex de porus (e) com el grau de saturació (Sr).
Figura 5.5. Diagrama de fases

Vp

Ww

Vw

WT

VT
Ws

Vs

Ara definim els paràmetres bàsics d’identificació del sòl:
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ÍNDEX DE PORUS: e =
HUMITAT: ω =

Vp
Vs

GRAU DE SATURACIÓ: S r =

;

VW
VP

WW
WS

PES ESPECÍFIC DE LES PARTÍCULES SÒLIDES: γ S =
PES ESPECÍFIC NATURAL: γ n =

WT
;
VT

WS
VS

PES ESPECÍFIC SEC: γ d =

WS
VT

Procés de càlcul
Si prenem com a referència Vs=1, i utilitzant les definicions anteriors podrem reescriure
el diagrama de fases com apareix a la figura 4.6.
Figura 4.6. Diagrama de fases per VS=1

e

e·Sr·γw

e·Sr

1+e
γs

1

Rescrivim també les definicions dels paràmetres:

ω=

WW e ⋅ S r ⋅ γ w
=
(9);
WS
γs

γn =

WT e ⋅ S r ⋅ γ w + γ s
=
(10);
VT
1+ e

γd =

γ
WS
= s (11);
VT 1 + e

De la expressió (10) i (11) aïllem 1+e:

e ⋅ S r ⋅ γ w = γ n ⋅ (1 + e ) − γ s (12);

1+ e =

γs
(13);
γd

Llavors, substituïm el valor de 1+e de (13) a (12):

⎛γ
e ⋅ S r ⋅ γ w = γ n ⋅ ⎜⎜ s
⎝γd

⎞
⎟⎟ − γ s (14);
⎠

La segona part de la equació es substitueix a la expressió de la humitat (9):

ω=

⎛γs ⎞
⎟⎟ − γ s
γ
⎝γd ⎠
= n −1

γ n ⋅ ⎜⎜

γs

γd

(15);
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D’aquesta expressió trobada de la humitat aïllem γ d :

γd =

γn
ω +1

(16):

Introduint dins aquesta expressió els valors d’humitat mesurats i els valors dels pesos
específics naturals estimats amb els assaigs de tall directe que s’expliquen més endavant
es pot donar un valor prou aproximat dels pesos específics secs de les mostres BT1 i
BT2.
Numèricament, per BT1, tenim w = 10,5% o 0,105 (en tant per 1) i γn = 1,65 t/m3; i per
BT2 tenim w = 8,4% o 0,084 i γn = 1,67 t/m3.

Resultats
A continuació es mostren els resultats dels càlculs, i aquests apareixen resumits a la
taula 4.6.
Els pesos específics secs obtinguts següents:
Per BT1: γd = 1,49 t/m3.
Per BT2: γd = 1,54 t/m3.

A partir d’aquests valors que recordem són aproximats i amb l’expressió (10) es pot
aïllar e i obtenir una estimació:

γd =

γs
1+ e

⇒e=

γs
−1
γd

(17);

Substituint en (16) els valors de γd trobats i suposant un valor de 2,65 t/m3 pel pes
específic de les partícules es troba:
Per BT1: e = 0,78
Per BT2: e = 0,72

Llavors, amb qualsevol de les expressions (9) o (10) podem aïllar el grau de saturació Sr
i obtenir uns valors prou aproximats.
Per BT1: Sr = 0,36 o 36%
Per BT2: Sr = 0,31 o 31%
Taula 4.8. Resum dels paràmetres obtinguts d’inici d’assaigs

MOSTRA
BT1
BT2

ωo(%)
10.5%
8.4%

γn(t/m3)
1.65
1.67

γd(t/m3)
1.49
1.54
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5.2.5. Determinació dels límits d’atterberg i l’índex de plasticitat (IP)
LÍMIT PLÀSTIC
Un paràmetre molt utilitzat per determinar el tipus de sòl que tractem és l’índex de
plasticitat (IP). Aquest índex es calcula amb la fórmula següent:
IP = wL − wP

(18)

On:
IP: Índex de plasticitat
wl: Límit líquid
wp: Límit plàstic

Metodologia de l’assaig
Cal obtenir, doncs, els límits plàstic i líquid.
Per determinar el límit plàstic s’ha seguit la norma NTL-106/72. Es preparen 150 gr. de
sòl de les mostres BT1 i BT2, prèviament garbellat amb el garbell nº40 (φ< 0,425 mm).
La mostra de sòl es barreja amb 40 gr. d’aigua, creant una mescla uniforme.
D’aquesta mescla s’agafen 30 gr. que es separen en porcions i en manipulen de manera
que aconseguim una figura cilíndrica d’uns 3 mm. de diàmetre.
A mesura que es fa rodar el cilindre amb el palmell de la mà per una superfície llisa,
aquest va perdent aigua fins que es creen unes petites esquerdes en sentit longitudinal.
En el moment que són apreciables les esquerdes es pesen els cilindres i la diferencia de
pes correspondrà a la quantitat d’aigua perduda. Amb la equació (8) modificada per
mostres sense recipients podrem calcular la humitat final de la mostra que correspondrà
al límit plàstic (wp).
w = wp =

WSA − WS
⋅ 100 (%)
WSA

(19)

On:
WSA : Pes del sòl abans de l’assaig.
WS : Pes del sòl un cop obtingudes les esquerdes

Resultats
En el nostre cas no ha sigut possible modelar la mostra per aconseguir un cilindre. La
mostra es trenca transversalment en molts trossets cosa que ens indica que no és
plàstica. Això ens dóna un IP ≈ 0. La baixa quantitat de llims i argiles fa que aquest
material tingui poca capacitat de retenció d’aigua. Per tant, té poc sentit intentar
determinar el límit líquid wl. No és possible determinar el tipus de sòl per la seva
consistència o plasticitat. Aquesta determinació s’ha de prendre mitjançant la
granulometria.
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5.2.6. Caracterització final del sòl
Amb els resultats obtinguts dels assaigs granulomètrics, de plasticitat i observació de les
mostres, i fent ús de la classificació de Casagrande, proposada per aquest autor l’any
1948, representada a la taula elaborada per Wagner al 1957 es pot determinar el tipus de
sòl que ens trobem a la zona de cicatriu del debris flow del Barranc del Tordó:
Taula 4.9. Sistema de classificació de sòls definida per Casagrande (1948).
Taula elaborada per Wagner (1957)
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Donat que els percentatges en pes de les graves (diàmetre major de 4,76 mm) és diferent
a les dues mostres (53,5% retingut a BT1 i 39,6% retingut a BT2) la nomenclatura
utilitzada serà diferent tot i que el material aparentment és molt semblant.
En ambdós casos les corbes granulomètriques indiquen que el material està ben graduat,
tot i que el coeficient de curvatura no compleix. Que el paràmetre Cc no compleixi fa
que a la taula es defineixi aquest material com a mal graduat.
El percentatge de fins (20,3% per la mostra BT1 i 22,8% per la mostra BT2) no plàstics
és baix.
Per tant el material en qüestió és una mescla de graves subanguloses i sorres mal
graduades amb un 20% de fins no plàstics, bàsicament llims, d’origen torrencial sense
estructura interna in situ (GP-SP).
5.3. ASSAIGS DE RESISTÈNCIA
5.3.1. Assaig de tall directe.
Objecte
Per ajudar a caracteritzar el sòl i, en aquest cas, per conèixer les propietats resistents del
material davant diferents estats tensionals es van realitzar assaigs de tall directe i anular.
A continuació s’explica el mètode per a la determinació de la resistència al tall d’una
mostra de sòl, sotmesa prèviament a un procés de consolidació, quan se li aplica un
esforç de cisalla mentre es permet el drenatge complert d’aquesta. L’assaig es du a
terme deformant una mostra a velocitat controlada, prop d’un pla de cisalla determinat
per la configuració de l’aparell. Generalment s’assagen tres o més mostres del mateix
material, cadascuna sota una càrrega vertical diferent per a determinar el seu efecte
sobre la resistència al tall i al desplaçament i les propietats de resistència a partir de les
envolvents de resistència de Mohr. Així doncs, l’objecte d’aquest assaig és la
determinació dels paràmetres resistents, cohesió c’ i angle de fricció intern φ’ d’un sòl
sotmès a esforç de tall.
Descripció
Per determinar aquests paràmetres s’utilitza un equip de tall directe on, una proveta de
sòl de forma cilíndrica que es troba restringida lateralment per una paret rígida, es talla
al llarg d’un pla horitzontal mentre es troba sotmesa a una tensió normal a aquest pla.
L’assaig es realitza amb un equip Wykeham Farrance WF 25300. Les característiques
més importants d’aquest equip són les següents.
Equip:
Caixa de tall: Caixa circular d’acer inoxidable de 60 mm de diàmetre per 25 mm
d’altura, amb dispositius pel drenatge tant superior com inferior. Aquesta caixa
ha d’estar dividida verticalment per un pla horitzontal en dos meitats d’igual
espessor que s’ajusten amb cargols d’alineació. La caixa té també uns cargols de
separació que controlen l’espai entre les meitats superior i inferior.
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Blocs permeables (pedres poroses): Els blocs permeables permeten el drenatge
de la mostra de sòl pels extrems superior i inferior de la mostra. Les pedres
poroses tenen també la funció de transferir els esforços de cisalla horitzontal del
bloc a les vores superior i inferior de la proveta. La permeabilitat de les pedres
ha de ser substancialment major que la del sòl, però ha de tenir una textura el
suficientment fina per prevenir una intrusió excessiva als porus de la pedra. A
més aquestes pedres han de ser prou rugoses com per aconseguir una adherència
per fricció.
Sistema de palanques: Mitjançant un sistema de palanques som capaços
d’exercir una força vertical perpendicular al pla de trencament del sòl que es
transmet com a tensió normal a tot el pla.
Sensor de pressió: És el dispositiu encarregat d’enregistrar les tensions
exercides.
Sensor LVDT: Dispositiu encarregat d’enregistrar els desplaçaments horitzontals
i verticals.
Sistema d’adquisició de dades: És el sistema informàtic que rep les dades de
forces i desplaçaments i les tracta automàticament mostrant per un visor, a temps
real, les variacions de força i desplaçament.
Figura 5.7. Detall de l’aparell de tall directe junt amb
el sistema d’adquisició de dades

La càrrega vertical s’aplica amb un sistema de palanques, essent recomanable no
superar els 500 kPa.
La mesura del desplaçament vertical i horitzontal es realitza mitjançant un LVDT, amb
una resolució d’1 µm, connectat a un sistema d’adquisició de dades automàtic i a temps
real.
El desplaçament horitzontal aplicat a la part inferior de la mostra està controlat per un
motor, que permet velocitats d’entre 1 µm /min i 1.2 mm/min. El desplaçament
horitzontal màxim és de 7 mm.
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La força tangencial es controla per una cèdula de càrrega d’ 1 kN de capacitat, que
s’emmagatzema a l’arxiu de resultats amb una precisió de 0,1 %FS.
Les característiques de l’aparell obliga a que el tipus d’assaig efectuat sigui consolidat drenat (CD). En un assaig d’aquest tipus, s’aplica una tensió normal, permetent el
drenatge del sòl fins finalitzar la consolidació primària. A continuació es procedeix al
trencament de la proveta a una velocitat suficientment lenta com per assegurar que no
s’originen pressions intersticials, permetent el lliure drenatge de l’aigua dels porus.
D’aquesta manera s’obtenen els paràmetres resistents efectius.
Metodologia de l’assaig
L’assaig consisteix en col·locar la mostra dins la caixa de cisalla, aplicar un esforç
normal determinat. En aquest cas s’ha volgut realitzar dos assaigs, un amb una mostra
saturada i l’altre amb un mostra amb la seva humitat natural. Per a realitzar l’assaig amb
mostra saturada s’ha utilitzat la mostra BT1 i per l’assaig de tall de mostra amb humitat
natural s’ha agafat la mostra BT2, ambdues han hagut de ser tamisades no superant en
cap cas una mida de gra màxima de 0.5 mm (tamís nº40).
Figura 5.8. Preparació de les mostres pels assaigs de resistència

El procediment experimental segueix els criteris establerts a la norma ASTM D3080-90.
Les fases típiques dels assaigs de tall van ser les següents:
-

Fase de saturació. (Aquesta fase s’ha aplicat a la mostra BT1). Un cop la
mostra s’ha col·locat a la caixa de cisalla s’omple l’espai que hi ha al voltant
amb aigua. Aquesta travessa les pedres poroses i satura la mostra.

-

Fase de compressió vertical. La mostra es carrega fins la tensió efectiva
vertical, (σv-uw)f, prèvia a la fase de tall. El període de consolidació és d’1 dia.

-

Fase de tall. La mostra es sotmet a un augment progressiu de la tensió
tangencial a una velocitat de desplaçament horitzontal de 5 µm/min, prou lenta
com per assegurar que no s’originen pressions d’aigua entre les partícules. El
període de tall és també d’1 dia.

En el nostre cas particular es van realitzar 6 assaigs de tall, 3 amb mostres de BT1 i 3
amb mostres de BT2, aplicant 3 càrregues verticals diferents ( (σv-uw)f ) de valors 49.05,
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98.1 ó 196.2 kPa. Sobre les mostres de BT1 se’ls hi va aplicar la fase de saturació
mentre que a les mostres de BT2 se’ls hi va mantenir la seva humitat natural. D’aquesta
manera es pot conèixer la diferència, en quant a resistència al tall, en funció de la seva
humitat o grau de saturació.
A més, s’ha volgut aprofitar per determinar numèricament l’error que es comet al
calcular les tensions a les que està sotmesa la mostra sense tenir en compte que l’àrea
influenciada per la força aplicada varia en funció del desplaçament horitzontal que
pateix la mostra durant la etapa de tall. Aquí, doncs, s’explica si és assumible aquest
error o cal necessàriament calcular sempre l’àrea efectiva.
Com es por observar a la figura 5.9. l’àrea efectiva (Ac), en un assaig de tall directe, és
la superfície de la mostra que rep les forces, tant vertical o normal al pla de tall com la
tangencial, aplicades sobre la mostra. Durant la etapa de tall l’aparell trenca la mostra en
2 blocs, superior i inferior, i va desplaçant el bloc superior.
Figura 5.9. Representació esquemàtica d’Ac pel càlcul de les
tensions normal i tangencial
N
σ

T

τ

δ
D

Ac

A mesura que augmenta aquest desplaçament va disminuint la superfície de contacte
entre els 2 blocs, cosa que fa que la tensió resultant vagi augmentant. Aquesta tensió
resultant pot calcular-se amb l’expressió següent:
força( F ) =

σ =

N
S

tensió
sup erfície

(20); τ =

T
S

On:
σ i τ són les tensions normal i de tall resultants en kg/cm2
N i T són les forces normal i tangencial aplicades en kg
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S és la superfície de contacte entre els 2 blocs
Com que la força aplicada F és un valor fix, al anar disminuint S augmentarà σ i τ.
Per a calcular l’àrea efectiva (Ac) s’ha utilitzat la següent expressió analítica:
Ac =

δ
D2 ⎛
⎞
⋅ ⎜θ − ⋅ sin θ ⎟ (cm2)
D
2 ⎝
⎠
⎛δ ⎞
⎟ (rad)
⎝ D⎠

θ = cos −1 ⎜

(22)

(23)

On:
D: Diàmetre de la mostra.
δ: Desplaçament horitzontal que pateix el bloc superior.
És així, doncs, que a l’arxiu de resultats (taula d’Excel) obtingut de l’assaig, s’incorpora
una columna amb aquesta expressió que a cada fila agafa el valor del desplaçament (δ )
que ha patit la mostra en aquell moment. Les tensions de tall (τ) i normals (σ ) es
calculen, doncs, amb les expressions (20 i 21) substituint S per Ac.
Condicions prèvies a l’assaig
La taula 5.10. resumeix les condicions inicials amb les quals es van realitzar els assaigs
de tall directe.
Taula 5.10. Paràmetres previs als assaigs
MOSTRA

BT1

BT2

Humitat

Grau de

ωo(%)

saturació sr
0,37

10,5%

8,4%

Índex de
porus eo

Pes específic

Tensió vertical

natural γn

aplicada σv’(kPa)

0,76

1,67

49,05

0,35

0,79

1,63

98,10

0,35

0,79

1,63

196,20

0,32
0,31
0,29

0,69
0,72
0,76

1,70
1,67
1,63

49,05
98,10
196,20

Resultats
A continuació es mostren figures amb els resultats obtinguts amb els diferents assaigs
de tall directe. Les mostres assajades presentaven, un cop assecades, l’aparença que
s’observa a la figura 5.10:
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Figura 5.10. Aspecte de les mostres després dels assaigs de
tall directe i un cop assecades

Resultats obtinguts en quant a la consolidació:
Figura 5.11. Evolució de les deformacions verticals durant els diferents
assaigs de tall directe
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26
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25

24

Final etapa de

23
Final etapa de consolidació,
abans d’aplicar la tensió de tall.

22
BT1: consolidació a σ1=49,05 KPa
BT1: consolidació a σ2=98,1 KPa
BT1: consolidació a σ3=196,2 KPa

21

BT2: consolidació a σv=49,05 KPa
BT2: consolidació a σv=98.10 KPa
BT2: consolidació a σv=196.20 KPa

20
0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0

10000,0
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A la figura 5.11 s’hi ha representat la deformació vertical o consolidació que ha patit
cadascuna de les 6 mostres assajades, tres corresponents a la mostra BT1 i tres
corresponents a la mostra BT2. Els quadres de text volen assenyalar els processos que
pateix una mostra durant tot l’assaig i com afecta cada procés a la consolidació.
Notar que per les mostres BT1 hi ha un graó més a la consolidació perquè aquestes es
van saturar mentre que les mostres BT2 s’aplicava la tensió de tall conservant la humitat
natural.
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Val a dir que les mostres saturades van patir molta més deformació vertical que les
mostres assajades amb humitat natural cosa que denota la funció de lubricant de l’aigua
dissipant les forces de fricció gra a gra.
També, observant la etapa de tall, es denota el comportament de sorra solta d’aquest
material, ja que durant la etapa de tall la consolidació augmenta.
Figura 5.12. Deformacions verticals enregistrades envers el desplaçament horitzontal
per diferents estats tensionals i d’humitat durant l’etapa de tall
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La figura anterior reflexa la deformació vertical que pateixen les mostres durant l’etapa
de tall. Notar que la major part de la deformació vertical es produeix durant l’etapa de
consolidació i que no s’observa una diferència significativa, en quant a la deformació en
l’etapa de tall, entre les mostres que s’han assajat en condicions saturades com en les
mostres assajades en condicions d’humitat natural. En totes les mostres la consolidació
durant l’etapa de tall és de l’ordre de dècimes de mil·límetre (veure figura 5.11).
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Resultats obtinguts en quant a resistència al tall:
Figura 5.13. Comparativa de les etapes de tall en funció del càlcul de l’àrea efectiva
durant els diferents estats tensionals realitzats a mostres saturades (BT1)
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Figura 5.14. Comparativa de les etapes de tall en funció del càlcul de l’àrea efectiva
durant els diferents estats tensionals realitzats a mostres d’humitat natural (BT2)
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Els resultats obtinguts de la resistència al tall (veure figures 5.13 i 5.14) no mostren
clarament uns pics a les corbes pel que s’ha decidit escollir els valors de tensions de
final d’assaig, dels que s’obtenen, posteriorment, les envolvents de Mohr-Coulomb.
La influència del càlcul de l’àrea efectiva queda reflectida a les dues figures anteriors on
la diferència en quant a resistència final al tall varia entre el 8% i el 19%, amb una
mitjana del 14%. Aquesta diferència correspondria a l’error que s’arribaria a cometre si
no es tingués en compte la variació d’àrea durant la etapa de tall. Els resultats mostren,
en general, un augment de la diferència a mesura que augmenta el desplaçament
horitzontal i un augment, també a mesura que augmentem la tensió normal aplicada.
Envolvent de Mohr-Coulomb
No és objecte d’aquesta memòria explicar els fonaments i principis amb els quals es va
definir el criteri de trencament de Mohr-Coulomb però sí es fa un breu recordatori dels
punts bàsics.
El criteri de trencament de Mohr-Coulomb ens permet esbrinar quan s’ha produït el
trencament en un pla elemental determinat. En nombrosos cossos sòlids es troba que la
relació entre les tensions tangencial i normal que produeixen el trencament no és lineal
(Jiménez Salas, 1975) sinó que segueix una corba del tipus indicat a la figura 5.15.
Aquesta corba s’anomena envolvent de Mohr.
Figura 5.15. Envolvent no lineal de Mohr i cercle de Mohr

Donada la impossibilitat de trobar una solució matemàtica de l’envolvent definida per
Mohr, τ(θ) = f (σ(θ)), al criteri de Coulomb-Navier s’obté una aproximació suposant que
la envolvent és una recta d’equació:

τ = c'+σ ·tgϕ '

(24)

Per presentar els valors dels paràmetres resistents del material assajat s’ha hagut
d’aproximar la envolvent a una recta. Aquest procediment està acceptat al món de la
geotècnia.
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Figura 5.16. Envolvent de Mohr-Coulomb aconseguida amb assaigs de tall directe per
mostres en condicions saturades (BT1)
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Figura 5.17. Comparativa de les envolvents de Mohr-Coulomb corresponents als
mateixos assaigs amb mostres saturades tenint en compte o no
el càlcul de l’àrea efectiva
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Tal i com s’observa a la figura 5.16, de l’envolvent de Mohr-Coulomb resulta un angle
de fricció intern de 29º i una cohesió aparent de 49 kPa. La cohesió, tot i no ser gaire
elevada, resulta poc creïble tenint en compte que es tracta d’un material
predominantment friccional i saturat. Aquest fet pot ser degut a la no linealitat de la
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envolvent de Mohr-Coulomb, la qual es sap que disminueix ràpidament amb tensions
normals petites (veure figura 5.15).
Si comparem la envolvent obtinguda amb la envolvent que resultaria de no tenir en
compte el càlcul de l’àrea efectiva (veure figura 5.17) no apreciarem diferències
significatives, tot i el 14% d’error trobat en els resultats de resistència al tall. De fet,
l’angle de fricció intern que resulta és pràcticament el mateix i només varia la cohesió
aparent en 5 kPa, una diferència del 10%.
Figura 5.18. Envolvent de Mohr-Coulomb aconseguida amb assaigs de tall directe per
mostres en condicions naturals (BT2)
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Figura 5.19. Comparativa de les envolvents de Mohr-Coulomb corresponents als
mateixos assaigs amb mostres en condicions naturals tenint en compte o no
el càlcul de l’àrea efectiva
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Tal i com passa amb les mostres saturades (BT1), les mostres assajades amb la seva
humitat natural (BT2) mostren un comportament anàleg en quant a l’envolvent de
Mohr-Coulomb traçada, amb una lleugera diferència d’angle de fricció (d’un sol grau).
La comparativa envers al càlcul de l’àrea efectiva reflexa, de nou, una lleugera
diferència de 8 kPa (13%) en quant a c’ i inapreciable en quant a φ’.
Figura 5.20. Comparativa de les envolvents lineals en funció del grau de saturació
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Per últim, prenent les dades que resulten de tenir en compte l’àrea efectiva, a la figura
5.20 es mostren les envolvents de Mohr-Coulomb en funció del grau de saturació al
qual s’han assajat. Existeix una relació inversa entre la resistència al tall i el grau de
saturació o humitat. És a dir, a mesura que disminueix Sr augmenta la resistència al tall.
Cosa semblant passa amb l’angle de fregament intern i la cohesió aparent.
Paràmetres resultants dels assaigs
Taula 5.11. Resultats de final d’assaig o estat crític de les mostres BT1 i BT2
sotmeses al tall directe

MOSTRA

BT1
(Condicions
saturades)
BT2
(Condicions
naturals)

Humitat

ωf(%)

Tensió
normal

σv’(kPa)

Tensió de Paràmetres de
pic
tall τ
φ’(º) c’
(kPa)
(kPa)

18%

56,25

70,38

18,1%

106,73

106,45

15%

227,85

153,72

7,4%

57,08

85,04

7,7%

121,24

148,15

7%

235,00

195,57

29º

49

30º

61

5.3.2. Assaig de tall anular.
Objecte
L’assaig de tall anular determina la tensió de tall i l’angle de fricció residual d’una
mostra saturada per un material que pateix grans desplaçaments. Aquest assaig permet
realitzar una deformació il·limitada en una sola direcció sense haver de fer marxa
enrere, de manera que les partícules no es reorienten a cada cicle i l’àrea de contacte es
manté constant.
Descripció
Per determinar, doncs, l’angle de fricció intern i resistència a la tracció residuals
s’utilitza un equip de tall anular on, una mostra de sòl inserida en un motlle en forma
d’anell i que es troba restringida lateralment per una paret rígida, és sotmesa a un tall de
moviment circular sobre un pla horitzontal i il·limitat mentre es troba sotmesa a una
tensió normal a aquest pla. L’assaig es realitza amb un equip Wykeham Farrance. Les
característiques més importants d’aquest equip són les següents:
·Equip:
Motlle anular: Caixa de forma anular d’acer inoxidable de 100 i 70 mm de
diàmetre exterior i interior respectivament, i 5 mm d’alçada.
Blocs permeables (pedres poroses): Els blocs permeables permeten el drenatge
de la mostra de sòl pels extrems superior i inferior de la mostra. Les pedres
poroses tenen també la funció de transferir els esforços de cisalla horitzontal del
bloc a les vores superior i inferior de la proveta. La permeabilitat de les pedres
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ha ser substancialment major que la del sòl, però ha de tenir una el suficientment
fina per prevenir una intrusió excessiva als porus de la pedra. A més, aquestes
pedres han de ser prou rugoses com per aconseguir una adherència per fricció.
Braços torsors: Estructura que forma part de l’anell superior i que rep la força
que es transmet a l’anell en forma de moviment circular.
Anells de càrrega: Amb un captador de pressió cadascun d’ells, son uns anells
que enregistren la deformació deguda pel parell de força rebut, un anell per cada
braç torsor.
Sistema de palanques: Mitjançant un sistema de palanques som capaços
d’exercir una força vertical perpendicular al pla de trencament del sòl que es
transmet com a tensió normal a l’anell superior i, per tant, a tot el pla anular.
Sensor de pressió: Dispositiu encarregat d’enregistrar les tensions exercides.
Sensor LVDT : Dispositiu encarregat d’enregistrar els desplaçaments horitzontals
i verticals.
Sistema d’adquisició de dades: Sistema informàtic que rep les dades de forces i
desplaçaments i les tracta automàticament mostrant per un visor, a temps real,
les variacions de força i desplaçament.
· Els dos anells de càrrega WF admeten una càrrega màxima de 0.5 kN.
· El mesurador de desplaçament vertical és analògic, amb una resolució de 0.01 mm.
Metodologia de l’assaig
Per a realitzar l’assaig primer s’ha de preparar la mostra. Aquesta ha de tenir una mida
de gra màxima de 0.5 mm, és a dir, que passi pel tamís nº40, per tal d’evitar problemes
de fricció amb les cares dels anells.
La mostra ja tamisada s’humiteja fins al seu límit líquid per assegurar que la mostra es
troba saturada i per millorar la seva treballabilitat i poder introduir-la al motlle o anell
inferior. Com es tracta d’un material remogut ens serveix també la mostra utilitzada per
l’assaig de tall directe.
La mostra introduïda al motlle es troba, doncs, confinada per dos anells, inferior i
superior, d’argent porós (assaig drenat) i rugós (per evitar el lliscament entre les
superfícies i el sòl). L’anell inferior es manté fix mentre que el superior es connecta a un
braç torsor que transmet un parell de forces a dos anells de càrrega.
Les característiques de l’aparell obliga a que el tipus d’assaig efectuat sigui consolidat drenat (CD). En un assaig d’aquest tipus, s’aplica una tensió normal, permetent el
drenatge del sòl fins finalitzar la consolidació primària. A continuació es procedeix al
trencament de la mostra a una velocitat suficientment lenta com per assegurar que no
s’originen pressions intersticials, permetent el lliure drenatge de l’aigua dels porus.
D’aquesta manera s’obtenen els paràmetres resistents efectius.
Les fases típiques dels assaigs de tall anular són les següents:
-

Fase de saturació. Tot i que la mostra, probablement, es troba saturada ja que
s’ha dut fins el seu límit líquid per ésser treballable, un cop s’ha col·locat a la
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caixa de cisalla, s’omple l’espai que hi ha al voltant amb aigua. Aquesta travessa
les pedres poroses i s’assegura la saturació de la mostra.
-

Fase de consolidació. Una vegada inundada la cavitat exterior per assegurar que
la mostra es troba completament saturada, aquesta es carrega fins la tensió
efectiva prèvia a la etapa de tall (σv-uw)f = 49.05, 294.3 ó 392.4 kPa.

-

Fase de tall. El motor farà girar la meitat inferior a una velocitat que permeti la
dissipació de la pressió d’aigua, tal i com es procedeix amb el tall directe, que al
nostre cas va ser de 5,1 mm/min (0,12º/min). El període de tall és d’un dia
aproximadament.

A l’hora de fer els càlculs es considera que el sòl trenca per un pla mig, i en realitat això
no es compleix. És una limitació que s’ha d’assumir i tenir en compte. En alguns casos
els errors poden arribar a ser d’un 10%.
Al tractar-se d’un moviment de gir es crea un moment que depèn directament de les
forces que exerceixen els braços. El moment M s’obté mitjançant l’expressió següent:
M = L · ( FA + FB )

[KNm]

(25)

On:
FA: força a l’anell A (Kg)
FB: força a l’anell B (Kg)
L: distancia entre els punts d’aplicació de les forces i el centre de la mostra (=77.5 mm)
La tensió de tall es calcularà de la forma següent:

τ=

3( FA + FB ) ⋅ L ⋅1000
( KN / m2 )
3
3
4π ⋅ R2 − R1

(

)

(26)

On:
R1 : radi interior de la mostra (=35 mm)
R2 : radi exterior de la mostra (=50 mm)
Les forces FA i FB són aquelles que enregistren els captadors de pressió situats als anells
de càrrega. Aquests valors passen a un sistema d’adquisició de dades a temps real.
El desplaçament horitzontal és el resultat d’aplicar a cada angle de gir l’arc perimetral
corresponent. Aquest arc es troba utilitzant l’ expressió següent:
 R − R1 
P = 2·π · 2
 = 267,04 mm
 2 

(27)

Fent la conversió: 1º de gir equival a 0,74 mm de perímetre, substituint l’angle a la
fórmula enlloc de 2p.
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Figura 5.21: Detall de l’equip de tall anular

Condicions prèvies a l’assaig
La taula 5.12 resumeix les condicions inicials amb les quals es van realitzar els assaigs
de tall anular.
Taula 5.12. Paràmetres inicials, previs a la realització de l’assaig de tall anular

MOSTRA

BT1
(condicions
saturades)

Humitat
? o(%)

Tensió vertical
aplicada s v ’(kPa)
49,05

18%

294,30
392,40

Incidències
Anàlogament als assaigs de tall directe, als assaigs de tall anular també s’ha intentat
trobar els valors de pes específic natural, índex de porus i grau de saturació. Per errors
de tipus sistemàtic que es desconeixen els valors obtinguts no s’acosten als esperats o
als que teòricament s’haurien de trobar. Per aquest motiu no es presenten a la memòria.
L’error pot residir a l’hora de pesar les mostres assajades, ja que els valors que
s’indiquen anteriorment es calculen a partir d’aquestes dades de pesos.
Òbviament els pesos obtinguts de les mostres, amb els quals s’ha obtingut el pes
específic natural, índex de porus i grau de saturació no poden ser certs ja que el material
es trobava saturat i, conseqüentment Sr havia de tenir un valor molt proper a 1.
A continuació es mostren figures amb els resultats obtinguts amb els diferents assaigs
de tall anular. Cal dir que els resultats obtinguts del tercer assaig, aplicant una tensió
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vertical de 392,4 kPa, no poden ésser tinguts en compte ja que durant l’assaig hi va
haver problemes amb el subministrament elèctric del laboratori. Aquesta fallida
elèctrica va apagar el sistema d’adquisició de dades durant un temps el que va fer que es
perdessin dades i com a resultat aparegués una corba incoherent. Posteriorment, per
problemes de disponibilitat de l’aparell i per no perllongar la fase d’adquisició de dades
s’ha cregut oportú no repetir l’assaig corresponent al tercer punt dins l’espai de MohrCoulomb i donar per bons els dos primers punts. Per tant, tot i que apareix el resultat
obtingut amb la càrrega de 392 kPa, els comentaris i les conclusions s’han elaborat
sense tenir en compte aquest resultat.
Resultats
Els resultats obtinguts en quant a la consolidació, pel fet de ser qualitativament
redundants no es mostren en aquest apartat. Tan sols comentar que les mostres
consoliden confirmant el caràcter contractiu, tal i com passa amb les mostres assajades
amb el tall directe.
Resultats obtinguts en quant a la resistència al tall:
Figura 5.22. Corbes de resistència al tall enregistrades durant l’assaig de tall anular
pels diferents estats tensionals realitzats a mostres saturades (BT1)
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Tal i com hem pogut comprovar amb l’assaig de tall directe, en aquest cas també la
resistència al tall presenta valors menors per a càrregues verticals menors. Les
resistències, a més, augmenten ràpidament fins arribar a la resistència d’estat crític,
mantenint-se llavors estable amb l’augment del desplaçament.

67

Capítol 5 – Treballs de laboratori
Figura 5.23. Envolvent de Mohr-Coulomb aconseguida amb un assaig de tall anular
per una mostra en condicions saturades
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L’espai de tensions de Mohr-Coulomb ens mostra una envolvent que indica una cohesió
aparent del material nul·la, pròpia dels materials saturats predominantment friccionals,
com és el nostre cas, i un angle de fricció intern residual de 24º.
Paràmetres resultants de l’assaig
Taula 5.13. Resultats de final d’assaig o estat crític de
les mostres de BT1 sotmeses al tall anular

MOSTRA

BT1
(Condicions
saturades)

Humitat
? f (%)

Tensió
normal
s v’(kPa)

Paràmetres
Tensió de
residuals
tall t (kPa) f ’res (º) c ’ (kPa)

17,5%

49,05

23,9

16,3%

294,30

132,4

n.d

392,40

34,3

24º

˜ 0

5.3.3. Anàlisi comparatiu entre els assaigs de tall directe i tall anular.
A l’apartat 5.3.2 s’explica que els resultats que s’obtenen de la consolidació del material
a l’assaig de tall anular son coherents amb els obtinguts amb els assaigs de tall directe.
No es pot realitzar una comparació directe de manera precisa ja que les geometries de
les mostres de tall directe i anular no coincideixen, sobretot pel que fa a la altura de la
mostra. De tota manera sí que es podria analitzar de manera qualitativament, però al
haver pocs punts no val la pena presentar- ho gràficament ja que no son figures
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concloents. Només comentar que la consolidació al tall anular correspon en ordre de
magnitud amb la consolidació que pateixen les mostres saturades del tall directe.
Figura 5.24. Comparativa d’envolvents de Mohr-Coulomb entre els
diferents assaigs de resistència
250
Tall directe mostra no saturada
Tall directe mostra saturada

Tensió de tall (KPa)

200

Tall anular mostra saturada

φ 'pic = 30º

150

φ 'pic = 29º
100

φ 'res = 24º

50

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Tensió normal (KPa)

En quant als angles de fricció interna, els valors obtinguts amb l’assaig de tall directe
correspondrien a valors de pic i el valor obtingut amb l’assaig de tall anular seria un
valor residual. El resultat és raonablement coherent per ser menor l’angle residual al
valor de pic o angle obtingut amb l’assaig de tall directe.
Respecte les cohesions efectives aparents que s’obtenen a l’espai de tensions de MohrCoulomb podríem comentar que aquestes presenten valors coherents pel que fa al grau
de saturació, és a dir, una mostra no saturada hauria de mostrar-se més cohesiva que una
mostra saturada. De totes maneres, les cohesions aparents de les envolvents de tall
directe son relativament altes. Com s’ha intentat explicar abans, tot i que no existeix una
certesa que aquest material es pugui comportar com un cos rocós, es creu que podria
existir un cert component no lineal a l’envolvent de Mohr que reduiria notablement el
resultat de la cohesió aparent efectiva de l’assaig de tall directe drenat en condicions
saturades.
En quant a la cohesió efectiva aparent de la envolvent obtinguda amb el tall anular,
comentar que resulta un valor coherent i dins de la normalitat.
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Figura 5.25. Síntesi de resultats en funció de l’angle de fricció intern (Alonso, 2005)
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S’ha cregut interessant incloure els resultats dins una figura publicada per Alonso al
2005 on es fa un recull de esllavissades produïdes a través de plans d’estratificació i de
matriu de sòl. Els casos més semblants son els de Leizarán i Sort per ser un lliscament
en matriu de sòl i tenir una granulometria més heterogènia. Concretament del cas de
Sort es tracta d’un sòl inestable format per un col·luvió rígid heterogeni situat sobre un
dipòsit potent de graves al·luvials amb una matriu de llim y sorra; el cas de Leizarán,
ocorregut el 2 de Maig de 1992, ocasionant dues morts, es tracta d’un lliscament
rotacional de ofites alterades i part del reblert executat per una carretera. La ofita
alterada resulta ser una mescla de sorra i argila amb una proporció significativa de
graves (Alonso, 2005).
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5.4. CONCLUSIONS
5.4.1. Conclusions respecte els assaigs d’identificació del sòl
Les mostres recollides presenten un sòl mal graduat (segons classificació Casagrande),
tot i que apareixen gairebé totes les mides de gra; concretament graves subanguloses,
entre el 40% i el 54%, sorres, entre un 26% i un 37% i un percentatge de fins no plàstics
que oscil·la entre el 20% i el 23%, del qual aproximadament el 4% son argiles.
El baix percentatge d’argiles indicaria el comportament predominantment friccional del
material.
El sòl en qüestió, basant-nos en la classificació de Casagrande (1948), és GP-SP.
De la estimació de la permeabilitat mitjançant les corbes granulomètriques es pot
aproximar un valor que oscil·laria entre 3·10-3 cm/seg i 6·10-3 cm/seg. Aquests valors,
segons Terzaghi & Peck (1967), ens indicarien que ens trobem amb un sòl de
permeabilitat mitja.
Al laboratori es va obtenir, durant el procés de preparació de mostres per l’assaig de tall
directe un pes específic natural (γn) de 1,65-1,67 t/m3, una mica inferior al que
correspondria a un material quaternari (al voltant dels 1,8 t/m3, Baeza, 1994), un índex
de porus (e0) de 0,78-0,72 i un grau de saturació (Sr) del 31%-36% que indiquen que el
sòl es trobava bastant sec, i que, tenint en compte que és permeable (Custodio y Llamas,
1983) en pocs dies de manca de precipitació a la zona el gruix de material més
superficial perdria gran part de la seva humitat.
El fet que els pocs fins que apareixen a les mostres i, a més, que tinguin la qualitat de no
plàstics, és a dir, incapaços de retenir aigua, afavoreix la pèrdua relativament ràpida de
la pressió intersticial.
5.4.2. Conclusions respecte els assaigs de tall directe
Ja s’ha comentat anteriorment que les condicions inicials en quant al pes específic i el
grau de saturació s’han obtingut executant el procediment d’assaig i els valors son els
presentats a l’apartat anterior.
Durant l’etapa de consolidació de les mostres aquestes han experimentat una disminució
de l’altura en tots els casos i aquesta disminució és major amb l’increment de la tensió
normal aplicada. A més, les mostres saturades que s’han saturat a l’inici de l’assaig han
patit major deformació vertical que les que s’han assajat mantenint el grau de saturació
inicial. Això ens pot indicar que aquest material és més sensible a les tensions sofertes
si es troba per sota del nivell freàtic.
S’ha estudiat la influencia del càlcul de l’àrea efectiva de les mostres, és a dir l’àrea que
pateix directament la força vertical aplicada i, comparant els resultats de resistències
mantenint l’àrea de contacte constant, s’ha obtingut una diferència en la resistència al
tall a l’estat últim del 14% de mitjana. Aquesta diferència augmenta a mesura que
augmenta el desplaçament horitzontal i la tensió normal aplicada. No obstant, la
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diferència del 14% no es considera significativa alhora d’obtenir els paràmetres
geotècnics que s’aconsegueixen amb aquest assaig.
En quant als paràmetres geomecànics referits al paràgraf anterior s’han obtingut uns
angles de fricció intern de pic de 29º per les mostres saturades (BT1) i 30º per les
mostres no saturades durant l’assaig (BT2). Tanmateix, pel que fa a la cohesió efectiva
aparent s’han obtingut uns valors de 49 kPa per les mostres saturades i 61 kPa per les
mostres no saturades.
Cal dir que per les mostres saturades de tall directe drenat la cohesió efectiva aparent
trobada és massa gran, tenint en compte el material que tractem, i es creu que aquest
valor es veuria forçament reduït si s’apliqués la teoria de la no linealitat de l’envolvent
de Mohr per a càrregues normals petites.
Consultant l’estudi realitzat per Baeza al 1994, en el qual conclou que les mostres de
quaternari que ella va assajar mitjançant assaig de tall directe (CD) i assaig de tall
anular (CD) tenen: φ’pic=35,2º, φ’res=30,5º i c’=3 kPa, s’arriba a la conclusió que els
valors trobats d’angles de fricció tant de pic com residual poden ser una mica menors
dels reals. En canvi, la cohesió trobada als assaigs de tall directe pot haver estat
sobreestimada.
5.4.3. Conclusions respecte els assaigs de tall anular
El caràcter contractiu o l’aspecte de sorra solta o poc densa de les mostres es continua
observant a les mostres assajades amb el tall anular. A més, qualitativament, la
deformació vertical que han experimentat les mostres, responen amb concordança a les
deformacions sofertes durant l’assaig de tall directe.
Els paràmetres residuals obtinguts són φ’res=24º i c’≈ 0 kPa.
Tan els valors de φ’res com els de c’ son concordants amb els valors obtinguts amb els
assaigs de tall directe ja que, aquests, al ser valors residuals, forçosament han de ser
menors als valors de pic per poder ser creïbles. Tot i això, l’angle de 24º és
lleugerament inferior al que es podria esperar per les característiques d’aquest material.
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