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RESUM 
Un mur de sòl reforçat (MSR) és una estructura de contenció que alterna capes de sòl 
compactat amb elements de reforç connectats a un parament vertical de formigó, 
aquests parament és relativament prim, i té la funció primordial de prevenir l’erosió del 
reblert estructural i assegurar la unió del reforç . L’estabilitat del sistema deriva de la 
interacció entre el sòl i els reforços, això comporta fregament i tensió. El resultat és una 
estructura de gravetat flexible que pot suportar una gran quantitat de càrregues 
pesades. Actualment, aquest tipus d’estructures són molt utilitzades per tot el món 
gràcies als múltiples beneficis que aporten. 

Aquest treball està focalitzat en analitzar aquesta interacció sòl-reforç, que és el que 
permet la cohesió del sistema estructural. Per aquest motiu, s’ha realitzat una campanya 
d’assaigs d’arrencament de reforços metàl·lics en un sòl sota l’efecte de diferents 
confinaments, amb l’objectiu de millorar la resistència a l’arrencament d’aquests 
reforços.  

 

 

 

RESUMEN  
Un muro de tierra mecánicamente estabilizada (TME)  es una estructura de contención 
que alterna capas de suelo compactado con unos elementos de refuerzo conectados a 
un paramento vertical de hormigón, este paramento es relativamente delgado, y tiene 
la función principal de prevenir el desprendimiento del relleno estructural y garantizar 
la unión del refuerzo. La estabilidad del sistema deriva de la interacción entre el suelo y 
los refuerzos, esto implica rozamiento y tensión. El resultado es una estructura de 
gravedad flexible capaz de soportar numerosas cargas pesadas. Actualmente, este tipo 
de estructuras son muy utilizadas en todo el mundo gracias a los múltiples beneficios 
que aportan. 

Este trabajo está centrado en analizar esta interacción suelo-refuerzo, que es lo que 
permite la cohesión del sistema estructural. Por este motivo, se ha realizado una 
campaña de ensayos de extracción de refuerzos metálicos en un suelo bajo el efecto de 
diferentes confinamientos, con el objetivo de mejorar la resistencia a  la extracción de 
estos refuerzos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
A Mechanically Stabilized Earth (MSE) retaining wall is a composite structure consisting 
of alternating layers of compacted backfill and soil reinforcement elements, fixed to a 
wall facing. This wall is relatively thin, with the primary function of preventing erosion 
on the structural backfill and ensure the union of the reinforcement. The stability of the 
wall system is derived from the interaction between the backfill and soil reinforcements, 
involving friction and tension. The result is a coherent gravity structure that is flexible 
and can carry a variety of heavy loads. Nowadays, these kind of structures are used 
widely all around the world due to their multiple benefits. 

This report is focused on the interaction between the backfill and the soil reinforcement, 
that interaction provides the cohesion of the wall system. Because of this, it has been 
made a pullout test campaign of steel ladders under different vertical pressure, with the 
aim of improve the pullout capacity of these reinforcement.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.  Antecedents 

La idea de proporcionar un suport lateral a masses de terra mitjançant l’ús d’estructures 
de contenció, és bastant antic. Les primeres construccions de les que es té coneixement 
que s’hagi fet servir aquest concepte, corresponen als monuments megalítics, amb 
estructures que daten del any 4000 A.C. 

L’afany per construir en llocs on l’àrea disponible és reduïda, el sòl de cimentació és 
compressible i/o es tenen series limitacions ambientals, ha donat lloc a que les solucions 
d’enginyeria, en l’àmbit d’estructures de contenció i construcció de talussos, hagi estat 
evolucionant constantment. 

Va ser en la dècada dels 60, quan l’enginyer francès M. Henri Vidal va investigar la 
confecció de terraplens reforçats amb malles d’acer. Aquest sistema compost es 
comportava com un material amb fricció i cohesió, el que va permetre que no només el 
terraplè assimilés grans càrregues sinó que també acceptés talls verticals de gran altura 
sense obres de contenció. L’any 1963, M. Henri Vidal va patentar el sistema amb el nom 
de “Terre Armée”.  

El terreny és un material que resisteix relativament bé a compressió, però malament a 
tallant i tracció. Llavors, reforçant la resistència a tallant es millora àmpliament el seu 
comportament. Aquesta es la base dels murs de sòl reforçat. Es col·loquen unes làmines 
horitzontals d’un material resistent a tracció, habitualment metàl·lic o polimèric, per 
evitar la ruptura per tallant. Aquestes làmines horitzontals (reforços) es connecten a un 
parament format per panells verticals de formigó, amb l’objectiu de resistir els 
moviments. Els reforços aporten cohesió al sòl, d’aquesta manera disminueix l’empenta 
del terreny que ha de suportar el mur. 

 

1.2.  Objectiu del treball 

Aquest treball recull els resultats obtinguts de la campanya d’assaigs d’arrencament de 
reforços de naturalesa metàl·lica (en concret reixetes d’acer) sota diferents 
confinaments d’un sòl determinat.  

Aquest estudi, té la finalitat de millorar el coneixement de la capacitat d’arrencament i 
la interacció amb el sòl d’aquests reforços. 

En el laboratori, s’ha simulat les condicions de contorn del sòl a la vida real, i  s’ha aplicat 
una força d’extracció al reforç per tal d’arrencar-lo. Tot seguit, s’ha analitzat les possibles 
tendències entre la força d’extracció i el desplaçament produït.    

Tot l’experiment ha sigut realitzat i contrastat amb normes nacionals i internacionals, 
reconegudes tan a nivell de metodologia, desenvolupament i interpretació. 

En  la campanya també es van assajar reforços de naturalesa polimèrica: llisos, amb 
obertures grans i obertures petites.   Però  en aquest treball no s’analitzen els resultats, 
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perquè el tema d’estudi són els reforços de naturalesa  metàl·lica, en especial les 
reixetes d’acer (en forma d’escala). 

 

1.3.  Metodologia 

Aquest treball es pot dividir en tres grans blocs: Estat del coneixement, assaig 
d’arrencament de reforços metàl·lics en un sòl i discussió dels resultats obtinguts. 

En el primer bloc s’aporten els coneixements teòrics sobre els murs de sòl de reforçat. 
Aquests coneixements ajuden a entendre el funcionament d’aquesta estructura. 

Al segon bloc es descriu al detall la campanya d’assaigs realitzada. Tots els components 
que fan possible l’assaig, la metodologia que s’ha desenvolupat i els incidents que han 
anat sorgint. 

El tercer bloc, és el resultat del segon bloc. S’analitzen els resultats en funció de la 
tipologia de reforç, el confinament, les cèl·lules de pressions de terra, la interacció sòl-
reforç. 

Finalment, s’han realitzat unes conclusions i adjuntat tots els resultats als annexes. 
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2. ESTAT DEL CONEIXEMENT 

2.1.  Murs de contenció de terres 

Els murs de contenció de terres poden ser dividits en tres tipologies: murs 
convencionals, murs prefabricats i murs de sòl reforçat. 

Els murs convencionals són els més antics i els més utilitzats, fent servir per la seva 
fabricació maçoneria de pedra, formigó en massa i formigó armat. Els murs prefabricats 
de formigó i els murs de sòl reforçat, són més moderns, actualment són utilitzats en un 
gran número d’aplicacions, per la seva rapidesa d’execució, les menors afectacions que 
generen al medi ambient i per la reducció de costos que s’assoleix en el procés de 
fabricació i posada en obra. 

Durant molts anys, els murs de contenció de terres han sigut construïts gairebé 
exclusivament de formigó armat, dissenyats com a murs de gravetat i murs en forma de 
mènsula. Aquests tipus de murs són molt rígids i poden generar problemes quan són 
cimentats en terrenys de pobres característiques geotècniques. També en aquestes 
condicions, el seu cost de fabricació augmenta considerablement al augmentar l’altura 
del mur, en comparació amb els murs de sòl reforçat. 

2.1.1. Murs convencionals 

Els murs convencionals poden ser dividits en murs de gravetat, semigravetat i murs 
mènsula: 

 Mur de gravetat 

Aquest mur es caracteritza per utilitzar el seu propi pes per evitar el lliscament o el 
bolcament (veure Figura 2.1 b)). Són murs que no disposen d’armadura, es construeixen 
normalment de formigó en massa, maçoneria o fàbrica.   

Dins d’aquesta tipologia, també ens trobem els murs gàbia  (veure Figura 2.1 a)), murs 
d’escullera i murs de gabions. 

 Mur de semigravetat 

Són més esvelts que els murs de gravetat. Necessiten una armadura a la part vertical del 
mur prolongada fins a la sabata i una altra de protecció pels canvis de temperatura. 
Tenen un pes més reduït al necessitar menys formigó per a la seva construcció. 

 Mur mènsula  

Els murs mènsula, en L o T invertida, estan formats per una llosa o sabata sobre la qual 
s’aixeca l’alçat, que absorbeix les flexions de la mènsula mitjançant l’armat.   
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                                     a)                                                                         b) 

Figura 2.1. Mur gàbia a) (Font: United crib block constructions). Mur de gravetat b) 
(Font: Wikipedia)  

2.1.2. Murs prefabricats 

Actualment, la preocupació en cuidar el medi ambient obliga a que les obres 
interfereixin el mínim amb l’entorn natural. 

En les últimes dècades han aparegut al mercat noves alternatives que compaginen les 
funcions resistents amb les ecològiques. Aquestes noves alternatives són estructures de 
contenció prefabricades, principalment de formigó, que permeten assolir una major 
rapidesa d’execució de les obres i una minimització de l’impacte ambiental. 

2.1.3. Murs de sòl reforçat 

En el següent apartat, s’explica al detall les característiques i peculiaritats d’aquesta 
innovadora estructura per a la contenció de terres. El Mur de sòl reforçat (veure Figura 
2.2) d’ara endavant, MSR.  

    

a)                                                                             b) 

Figura 2.2. a) (Font: Voets Gewapende Grondconstructies). b) Seattle-Tacoma 
International Airport Third Runway (Font: The Reinforced Earth Company)  
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2.2.  Murs de sòl reforçat 

2.2.1. Principi 

El mur de sòl reforçat, va néixer gràcies al enginyer francès, Henri Vidal, d’un experiment 
realitzat sobre la sorra en una illa al mig del Mediterrani, en una platja de sorra blanca. 
La platja està formada per una infinitat de grans de sorra, independentment dels grans 
que des de tota l'eternitat roden sense cohesió seguint el mateix pendent natural de la 
platja, que lamentablement s’enfonsen a la més mínima força de compressió. 

Mecànicament alineem agulles de pi que han caigut de l’arbre i les enterrem a la sorra. 
Associem del sòl, els grans de sorra amb els reforços, agulles de pi. D’aquesta manera, 
podem percebre un petit volum de terra reforçada que sembla tenir una certa cohesió. 
Per què aquesta cohesió? En una massa independent, de grans de sorra, introduïm un 
reforç flexible i ho sotmetem tot junt a forces exteriors (veure Figura 2.3), el que passarà 
primer es que hi haurà grans de sorra en contacte directe amb el reforç. La força de 
contacte entre un gra de sorra i el reforç, és una força que fa un cert angle amb la normal 
del pla del reforç. Si aquest angle 𝛼 és inferior a l’angle de les friccions 𝜑0 terra-reforç, 
el fregament gra de sorra- reforç té lloc sense lliscament.  

En realitat, tot succeeix com si el gra estigués encadenat al reforç, i per tant, a tots els 
altres grans en contacte directe amb aquest reforç. Per això, cal comprovar que en cada 
punt de contacte d’un reforç amb la terra, la fricció es produeixi sense lliscament. 
(Informació: Terre Armée, 2014). 

La fricció té lloc sense lliscament, si 𝑑𝐹 entre 2𝜎𝑒𝑑𝑙 és més petit que 𝑓. 

 

Figura 2.3. Grans de sorra en contacte amb un reforç. (Font: Pròpia, AutoCAD.) 

 

𝑑𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2 

𝑑𝐹

2𝜎𝑒𝑑𝑙
 < 𝑓 

𝑓: És el coeficient de fregament terra-reforç. 

𝑒: Llargada del pla del reforç. 
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𝜎: Tensió de compressió de la terra perpendicular al pla del reforç. 

𝐹1, 𝐹2: Tensions conegudes a dos punts distants. 

𝑑𝑙: Distància de F1 a F2. 

 

2.2.2. Components 

A continuació, es descriuen els principals elements d’un mur de sòl reforçat: (veure 
Figura 2.4): 

 

 

Figura 2.4. Components principals dels murs de sòl reforçat. (Modificada de: Damians 
2016.) 

 Reforços 

Són elements lineals (malles, tires, barres, etc.) connectats als panells verticals. 

En funció de la naturalesa del seu material (acer o polimèric), els reforços poden ser 
considerats rígids o flexibles, en referència a la extensibilitat d’aquests quan estan 
sotmesos a esforços de tracció. 

 Reblert 

El material de reblert utilitzat, ha de tenir una sèrie de propietats, per tal de que la 
interacció amb el reforç sigui la correcta. La plasticitat, classificació, propietats 
electroquímiques i la durabilitat han de ser estudiades al detall. 
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 Panells verticals 

El principal objectiu que té és contenir el reblert i garantir la correcta unió amb els 
reforços. 

 Fonamentació 

Els murs de sòl reforçat no necessiten grans fonamentacions en comparació amb altres 
murs de contenció de terres. Igualment, s’ha de comprovar les característiques del 
terreny on estarà ubicat el mur, per tal de que aquest tingui la capacitat portant suficient 
per resistir les càrregues del conjunt del mur. 

 Reblert retingut 

Es una zona de transició entre el terreny natural i el reblert estructural, és a dir reforçat. 

 Terreny natural 

S’han d’estudiar les característiques mecàniques d’aquest terreny, per saber com pot 
interactuar amb el mur de sòl reforçat. 

 Juntes de muntatge 

Tenen com a objectiu principal assegurar la flexibilitat dels panells verticals, per així 
minimitzar els assentaments que es puguin arribar a produir. Aquestes juntes, que 
acostumen a ser d’un material polimèric, han de tenir la suficient compressibilitat per 
poder assimilar les forces verticals transmeses pels panells verticals. Les juntes han 
d’evitar el contacte formigó-formigó entre panells.   

 Solera de d’anivellació 

Té com a objectiu principal obtenir una superfície plana, anivellada i llisa, que faciliti el 
suport i recolzament de la primera línia de panells verticals. No és una cimentació. Es 
primordial que la seva execució sigui rigorosa i acurada. Es la base d’un bon muntatge 
posterior. 

 

2.2.3. Procés constructiu 

El procés constructiu d’un MSR es pot dividir en les següents etapes: 

Preparació del sòl de cimentació. Aquest pas implica retirar tots els materials que no 
siguin adequats del lloc que ocuparà el mur. Tota la matèria orgànica i vegetació s’ha de 
desbrossar. 

Col·locar la solera d’anivellació per l’aixecament dels panells verticals.  

Aixecament del primer nivell de panells verticals a sobre la solera d’anivellació. Tot 
seguit introduïm el reblert. 

Compactació del reblert del sòl de cimentació fins la cota de la primera capa de 
col·locació del reforç. La clau per una bona execució és la consistent ubicació i 
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compactació del sòl. El reblert ha de ser compactat a la densitat especificada. El gruix de 
la capa per sobre el reforç no pot excedir els 30 cm.  

Col·locació de la primera capa de reforços en el reblert (veure Figura 2.6). Aquests 
reforços es connecten als panells verticals. 

Emplenar de reblert (veure Figura 2.5) i compactar-lo fins a la següent capa de reforços. 

A partir d’aquí el procés es repeteix fins a completar el mur. 

 

Figura 2.5. Col·locació del reblert. (Font: The Reinforced Earth Company)  

 

 

Figura 2.6. Detall de la connexió dels reforços amb els panells verticals. (Font: FDOT 
Florida Department of transportation) 
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2.2.4. Avantatges / Inconvenients de l’aplicació d’un MSR 

 Avantatges : 

- Construcció ràpida i senzilla. No es necessita molt d’equipament constructiu. 

- No es necessita personal gaire qualificat en el procés constructiu. 

- Necessita poc espai de preparació. 

- Necessita menys espai davant l’estructura en operacions constructives. 

- Els MSR són tolerants a les deformacions, per tant, no necessiten cimentacions rígides 
i inflexibles. 

- Redueixen les expropiacions de terreny. 

- Són molt efectives a nivell de cost. 

- Són tècnicament viables en altures superiors als 25 m. 

La relativa poca quantitat de material prefabricat que es necessita, la ràpida construcció 
i la constant innovació, han resultat en una reducció de cost significativa en comparació 
amb les altres estructures de contenció de sòls. Els MSR són econòmicament més barats 
que els altres tipus de murs, a partir d’altures superiors als 3 m o on es necessiten 
cimentacions especials. 

Un dels grans avantatges dels MSR és la seva flexibilitat i capacitat per absorbir les 
deformacions produïdes per un sòl de  cimentació pobre. També, aquestes estructures 
tenen una resistència més alta a les càrregues sísmiques comparat amb les estructures 
rígides de formigó. (Informació: FHWA NHI 00 043, 2001). 

 

 Inconvenients : 

- Necessiten un gran espai darrera el mur per assolir l’ample suficient per garantir 
l’estabilitat interna i externa. 

- Necessiten un reblert seleccionat. En llocs, on no es disposa de sòl sorrenc, pot fer 
augmentar els costos considerablement. 

- El disseny ha de ser adequat per prevenir la corrosió de les armadures dels reforços 
metàl·lics. 

- És un sistema relativament nou, sotmès a moltes innovacions i evolucions, fet que 
dificulta la seva estandardització. 

- El disseny d’aquestes estructures necessita una implicació responsable entre els 
diferents tècnics. 
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2.2.5. Aplicacions 

Actualment, els murs de sòl reforçat tenen múltiples aplicacions a l’enginyeria civil com 
a estructura de contenció de terres. Suposen una seria alternativa a les solucions 
estàndards que s’han aplicat en anterioritat.  

D’aquesta manera, podem utilitzar aquesta tecnologia com a: mur de contenció de 
terres (veure Figura 2.7), estrep d’un pont (veure Figura 2.8), mur marí (veure Figura 
2.9), rampa d’accés d’un pont, talús artificial, entre d’altres. 

Com es pot veure a les imatges,  els murs de sòl reforçat ofereixen importants 
avantatges a nivell tècnic, de cost i mediambiental. 

És una solució més respectuosa amb el medi ambient. Redueix considerablement l’ús de 
formigó i no es necessiten fer cimentacions profundes. Això pot ser molt beneficiós, 
quan ens trobem amb terrenys d’una pobre qualitat geotècnica. En aquests casos, al fer 
un mur en mènsula, hem de realitzar uns pilots que transmetin les càrregues a la capa 
de terreny més dura. Aquesta acció, implica augmentar el cost de fabricació del mur 
considerablement. 

 

 

Figura 2.7. Comparativa entre dues solucions per a un mur de contenció, una estàndard 
i l’altre com a MSR. (Modificada de: FHWA NHI 00 043, 2001) 
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Figura 2.8. Comparativa entre dues solucions per a un estrep d’un pont, una estàndard i 
l’altre com a MSR. (Modificada de: FHWA NHI 00 043, 2001) 

 

 

Figura 2.9. Comparativa entre dues solucions per a un mur marí, una estàndard i l’altre 
com a MSR. (Modificada de: FHWA NHI 00 043, 2001) 

 

2.2.6. Cost relatiu 

Elias, Christopher i Berg (2001), han presentat un anàlisis comparatiu dels costs de 
fabricació d’alguns murs de contenció estudiats en funció de la seva altura (veure Figura 
2.10). En l’estudi, s’arriba a la conclusió que els murs de sòl reforçat són els que 
presenten menors costs en comparació amb les estructures rígides, ja que aquests 
poden tolerar majors assentaments i assolir majors altures, gràcies a l’efecte que es crea 
en aquests murs amb la inclusió de reforços alternats amb capes de terreny compactat. 
Els murs rígids augmenten considerablement el seu cost a partir d’altures majors a 7 m, 
ja que el formigó s’ha de reforçar adequadament en aquests casos.  
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Figura 2.10. Costs relatius de fabricació de murs de contenció. (Modificada de: FHWA 
NHI 00 043, 2001) 

 

 

2.2.7. Estabilitat de la estructura 

El càlcul ha de verificar l’estabilitat externa i l’estabilitat interna. 

 Estabilitat externa 

El càlcul de l’estabilitat externa es igual que en qualsevol altre mur de gravetat, es 
considera com un conjunt tot el mur de sol reforçat i es procedeix a comprovar 
l’estabilitat al bolcament, lliscament i l’enfonsament del terreny (veure Figura 2.11).  

 

Figura 2.11. Representació de l’efecte que té en un mur de contenció de terres el 
lliscament, bolcament i enfonsament. (Modificada de: Allan block) 

La estabilitat externa existeix quan el sistema complet del mur, el conjunt dels elements 
que el formen, actuen com una estructura coherent per satisfer l’anàlisi de seguretat.  
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S’ha realitzat el següent esquema representatiu d’un MSR sota l’efecte d’una càrrega 
vertical  repartida (veure Figura 2.12) pel càlcul de l’estabilitat externa. 

 

Figura 2.12. Esquema representatiu d’un MSR sota l’efecte d’una càrrega vertical  
repartida. (Font: Pròpia, AutoCAD) 

 

 Estabilitat al lliscament : 

L’estabilitat al lliscament queda determinada per la següent expressió: 

∑𝐹

∑𝐹
≥ 1,5 

On: 

∑𝐹  ,el sumatori de forces estabilitzadores. 

∑𝐹  ,el sumatori de forces desestabilitzadores. 

 

Així, pel compliment de la relació definida anteriorment, que correspon al 𝐹𝑆 , 
s’ha de complir: 

(𝑉 + 𝑉 )𝑡𝑎𝑛𝜙 + 𝑐 𝐿

𝐸 + 𝐸
≥ 1,5 

On: 

𝑐 = 0, recomanat quan no es coneixen antecedents del sòl de cimentació. 

𝜙 , el valor més petit entre el reblert reforçat i el sòl de cimentació. 
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 Estabilitat al bolcament : 

L’estabilitat al bolcament queda determinada per la següent expressió: 

∑𝑀

∑𝑀
≥ 2,0 

On: 

∑𝑀  ,el sumatori de moments estabilitzadors, respecte l’eix de rotació O. 

∑𝑀  ,el sumatori de moments desestabilitzadors, respecte l’eix de rotació O. 

 

Així, pel compliment de la relació definida anteriorment, que correspon al 𝐹𝑆 , 
s’ha de complir: 

𝑉
𝐿
2

+ 𝑉
𝐿
2

𝐸
𝐻
3

+ 𝐸
𝐻
2

≥ 2,0 

On: 

𝑉 , correspon a la carga vertical degut a la sobrecàrrega q. 

𝑉 = 𝛾𝐻𝐿 

𝑉 = 𝑞𝐿 

𝐸 =
1

2
𝛾𝐻 𝐾  

𝐸 = 𝑞𝐻𝐾  

 

 Estabilitat al enfonsament : 

Són dues condicions les que s’han de complir per a l’estabilitat a l’enfonsament: Primer 
que l’excentricitat sigui menor a 𝐿/6 ; i que l’esforç vertical màxim que actua sobre el 
sòl de cimentació, no superi la seva capacitat portant.  

El càlcul de l’excentricitat de la resultant de forces verticals, queda determinada a patir 
de la següent expressió: 

𝑒 =
𝐹

2
−

∑𝑀 − ∑𝑀

∑𝐹
 

On: 

∑𝐹 = 𝑉 + 𝑉  
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La tensió vertical màxima es determina amb la següent expressió: 

𝜎 =
∑𝐹

𝐿 − 2𝑒
 

Finalment, el 𝐹𝑆  es calcula amb la següent equació: 

𝐹𝑆 =
𝑞ú

𝜎
≥ 3,0 

On: 

𝑞ú =
1

2
𝛾𝐵 𝑁 𝐹 𝐹  

Que correspon a l’expressió de Brinch-Hansen, sense considerar l’efecte de la cohesió i 
la sobrecàrrega. 

 

 Estabilitat interna 

L’estabilitat interna és la capacitat que té el reforç combinada amb la resistència interna 
del sòl de mantenir la massa total unificada, perquè tot es comporti com un sol cos. 

El càlcul de l’estabilitat interna consisteix en verificar la ruptura i l’arrencament dels 
reforços. El col·lapse intern d’un mur de sòl reforçat, es pot produir quan: 

- Les forces de tracció a les que estan sotmesos els reforços són més grans que la 
seva capacitat per resistir-les (Resistència a l’arrencament). 
 

- Els reforços s’allarguen excessivament o arriben a trencar, a causa de les forces 
de tracció a les que estan sotmesos. 

Les armadures del reforç, que aporten una resistència notable per als esforços de tall 
(veure Figura 2.15), es traccionen al moment de rebre una càrrega vertical. Aquesta 
tracció es determina a partir de l’esforç horitzontal, el qual es determina a partir d’un 
coeficient d’empenta lateral del terreny, que per a murs de sòl reforçat varia amb la 
profunditat, el qual es pot obtenir a partir de la ( Figura 2.13). 
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Figura 2.13. Variació del coeficient d’empenta del sòl-reforç en funció de l’alçada i tipus 
de reforç.(Modificada de: Allen et al, 2001) 

La interfície sòl – reforç, queda definida per un coeficient de fregament, el qual es pot 
obtenir a partir de la ( Figura 2.14). 

 

Figura 2.14. Coeficient de fregament en funció del tipus de reforç. (Modificada de: 
AASHTO LFRD, 2014) 
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Figura 2.15. Efecte dels reforços en la deformació del sòl. (Modificada de: The Reinforced 
Earth Company) 

 

2.2.8. Disseny d’estructures de sòl reforçat 

És important identificar els mecanismes de ruptura del mur, per així realitzar un disseny 
que garanteixi la seguretat i l’estabilitat de l’estructura. S’ha d’analitzar i verificar 
l’estabilitat interna i externa del mur. 

Un concepte important per verificar l’estabilitat interna és la localització del punt on el 
reforç està sotmès a la màxima tensió (veure Figura 2.16). Aquesta línia geomètrica 
defineix i aporta conceptualment la delimitació entre la zona activa (el sòl proporciona 
pressió activa del terreny en contra els panells verticals) i la zona resistent (zona on el 
reforç proporciona resistència degut a la interacció a tallant sòl-reforç). 

Mentre que la ruptura interna dels components del reforç està relacionada amb la 
resistència del material. La ruptura per arrencament està relacionada amb la llargada 
del material de reforç en la zona resistent i pel fregament sòl-reforç. La resistència a 
l’arrencament ha de ser igual als esforços tallants desenvolupats a tota la superfície de 
contacte entre el reforç i el reblert. Segons això, la resistència a l’arrencament s’entén 
teòricament com la suma dels esforços tallants al llarg de la longitud de resistència del 
reforç (𝐿 ) a un cert punt. 

La extensibilitat del reforç i el tipus de material són factors importants a l’hora de 
determinar la localització de les càrregues aplicades al reforç. Els reforços inextensibles 
assoleixen el punt màxim de resistència amb tensions menors que les que necessita el 
sòl per assolir el seu punt màxim de resistència. En canvi, els reforços extensibles 
assoleixen el seu punt màxim a tensions majors que les requerides pel sòl per assolir el 
seu punt màxim de resistència. 

Els MSR han de ser dissenyats en base a les consideracions a llarg termini sobre el 
desgast dels materials, filtracions d’aigua i altres efectes perjudicials per a l’estructura. 

Per a la majoria d’aplicacions, els MSR han de ser dissenyats per una vida útil de com a 
mínim 75 anys.  
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Figura 2.16. Localització del punt de màxima tensió (Tmax) en un reforç inextensible. 
(Modificada de: Damians 2016) 
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2.3.  Elements de reforç 

Actualment, existeix una àmplia gamma de tipologies de reforç, especialment de 
naturalesa metàl·lica o polimèrica (veure Figura 2.17). 

 

Figura 2.17. Llistat dels diferents reforços que poden ser utilitzats. (Modificada de: 
British Standard 6008) 

 

 De naturalesa metàl·lica 

Les barres d’acer són un material molt utilitzat com a reforç pels murs de sòl reforçat. 
Tenen una alta resistència al arrencament en comparació amb altres tipus de reforç. 

Aquests reforços d’acer galvanitzat són inextensibles i són ideals per murs de poca 
altura, i amb un reblert de poca resistència. La connexió amb els panells verticals és amb 
unions collades. 

Les reixetes d’acer han de tenir la suficient longitud i àrea de tall transversal per 
proporcionar marges adequats de seguretat en contra de la ruptura per arrencament i 
la ruptura tensional de les parts longitudinals d’acer (veure Figura 2.18). 
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                                  a)                                                                       b) 

Figura 2.18. a) Reixeta d’acer. b) Mostres assajades (Font: Pròpia.) 

 

 De naturalesa polimèrica 

                   

                                a)                                                                            b) 

Figura 2.19. a) Reforç polimèric llis. (Font: GECO.). b) Reforços assajats amb forats grans 
i petits. (Font: Pròpia) 

El filat de polièster té una alta elasticitat i resistència a l’arrencament (veure Figura 2.19). 

El revestiment de polietilè te la funció primordial de protegir el filat de polièster de 
l’efecte de l’aigua. Ja que aquest filat, en contacte amb l’aigua perd la seva funcionalitat.  

Aquests reforços són extensibles i són ideals en ambients molt corrosius. La connexió 
amb els panells verticals és embolicada. 
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2.4.  Interacció sòl-reforç 

2.4.1. Dilatància  

La dilatància té una influència significativa en la resposta volumètrica dels sòls granulars 
compactats (veure Figura 2.20). 

La dilatància és una variació del volum del sòl, quan aquest està sotmès a tensions 
tangencials. 

 

Figura 2.20. Efecte de la dilatància respecte l’alta i baixa pressió de confinament. 
(Modificada de: Damians 2016) 

 

Al aplicar esforços de compressió al terreny, es produeix una expansió d’aquest, ja que 
els grans compactats no tenen espai per moure’s, i al comprimir-los reaccionen 
expandint-se. Al reblert poc compactat, la interacció entre el sòl i el reforç és molt baixa, 
sent molt inferior la força necessària per arrencar-lo. En canvi, si el reblert està molt 
compactat, aquesta interacció pot tenir valors molt superiors; es quan es pot 
desenvolupar la dilatància. Si la compacitat del terreny és suficient, els esforços tallants 
que es desenvolupen en els voltants de les armadures donen tendència a produir un 
augment local del volum del sòl. La seva expansió queda limitada per la poca 
compressibilitat de les zones pròximes del reforç, resultant un augment de la tensió 
normal aplicada sobre l’armadura (veure Figura 2.21). 

 

Figura 2.21. Variació de la tensió vertical produïda per la dilatància generada pel 
cisallament dels reforços. (Modificada de: MOPU-DGC, 1994) 
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En mecànica de sòls s’utilitza la teoria de trencament de Mohr-Coulomb per descriure 
la ruptura i la resistència dels sòls. Els cercles de Mohr es construeixen amb les tensions 
principals en el moment de ruptura. L’envolupant de ruptura de Mohr s’obté com la 
tangent comuna a aquests cercles.  

Per a càrregues pròximes al trencament (en terreny no reforçat), el reforç resisteix les 
tensions horitzontals que el terreny no es capaç de sostenir, aportant una tensió vertical 
o ruptura major (veure Figura 2.22). 

 

Figura 2.22. Comportament de sòl reforçat i no reforçat representat amb el cercle de 
Mohr. (Modificada de: Damians 2016) 

 

2.4.2. Fricció  

Quan el reforç queda encastat entre el terreny, les tensions de tracció en el sòl són 
inhibides pel reforç mitjançant la fricció de la interfície sòl-reforç (veure Figura 2.23). 
Com a resultat s’indueixen càrregues de tracció al reforç. 

Els elements del reforç que depenen d’aquesta fricció han d’estar alineats amb la 
direcció del moviment. (Informació : Gómez, 2017). 



Realització d’assajos 
d’arrencament de reforços metàl·lics en sòls                                  2. Estat del coneixement 

23 
 

 

Figura 2.23. Transmissió de la força de fregament entre el sòl i el reforç. (Modificada de: 
Jonathan 1996) 

 

2.4.3. Resistència passiva  

Es produeix  com a conseqüència del desenvolupament de tensions normals a la direcció 
del moviment del reforç en el sòl (veure Figura 2.24). 

Els reforços com les malles d’acer o les barres d’acer amb ressalts, disposen d’unes 
barres o elements relativament rígids, transversals a la direcció del moviment, que 
proporcionen resistència passiva. 

En comparació, els reforços polimèrics no disposen d’una resistència passiva elevada. 

 

Figura 2.24. Resistència passiva i friccional dels elements del reforç. (Modificada de: 
AASHTO LRFD, 2009) 
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2.4.4. Càlcul teòric de la resistència al arrencament 

 Resistència a l’arrencament de reforços geosintètics (ASTM D6706) : 

𝜎 = 𝜎 + 𝜎  

On: 

𝜎 , la tensió normal total aplicada a la mostra. 

𝜎 , la tensió normal a causa del sòl per damunt del reforç geosintètic. 

𝜎 , la tensió normal a causa de la pressió vertical aplicada. 

 

Calcular la resistència a l’arrencament 𝑃 , aplicada a reforços geosintètics, a partir de la 
següent expressió: 

𝑃 =
𝐹

𝑊
 

𝑃 =
𝐹 𝑛

𝑁
 

On: 

𝑃 , resistència a l’arrencament 

𝐹 , força d’arrencament 

𝑊 , gruix del reforç geosintètic 

𝑛 , nombre de nervis per unitat d’ample de geomalla, en la direcció de la força 
d’arrencament. 

𝑁 , nombre de nervis de la geomalla en la direcció de la força d’arrencament. 
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2.5.  Assaig d’arrencament de reforços en sòls: generalitats 

Els assaigs de laboratori d’arrencament de reforços en un sòl determinat és un mètode 
per determinar la resistència al arrencament dels reforços. L’objectiu és recopilar 
informació relativa a la interacció sòl-reforç i  a la resistència al arrencament. Aquesta 
informació és molt útil quan es vol dissenyar un mur d’aquestes característiques, i es vol 
comprovar l’estabilitat interna d’aquest. 

L’assaig intenta simular al màxim les condicions de contorns reals i reproduir les 
condicions de carga. Per aquest motiu, s’aplica una pressió vertical per reproduir l’altura 
de terreny per sobre el reforç.  

Les probes també poden servir per comparar diferents tipus de sòl i de reforç. 
Bàsicament, les característiques del sòl i el tipus de reforç utilitzat es el que ens farà 
obtenir uns resultats o uns altres, això amb les mateixes condicions de confinament. 
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3. ASSAIG D’ARRENCAMENT DE REFORÇOS METÀL·LICS EN UN SÒL 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el principal tema d’estudi d’aquesta tesina és la 
realització d’uns assajos d’arrencament d’uns reforços metàl·lics en un sòl determinat. 
El sòl ha sigut el mateix en cada assaig, en l’apartat 3.3.1 es mostren les seves 
característiques. Pel que fa als reforços metàl·lics, principalment s’han assajat 3 tipus de 
reforç, veure apartat 3.3.2. 

Aquests assajos són molt útils per determinar el comportament de la interacció sòl – 
reforç i per quantificar la seva resistència i rigidesa. Amb els resultats obtinguts, ens 
permet optimitzar el disseny de la estructura i determinar el nombre de reforços que es 
necessita per garantir la seguretat. 

Aquests assajos es fan servir per determinar la interacció sòl – reforç sota diferents 
confinaments. Bàsicament, es col·loca el reforç que es vol assajar en el caixó i s’emplena 
de reblert compactat per capes. Un cop arribem a 25 cm de reblert compactat per sobre 
el reforç, és col·loca la placa de repartiment i la biga de reacció al seu lloc, s’ajusten els 
aparells i s’aplica mitjançant un gat, una pressió vertical per aconseguir el confinament 
desitjat. Tot seguit, es procedeix a aplicar una força de tracció horitzontal al reforç, que 
va augmentant paulatinament (Força d’arrencament).  

L’assaig finalitza quan el reforç es trenca, es produeix l’arrencament o quan s’ha 
desplaçat una distància considerable. 

L’avantatge de realitzar aquets treballs al laboratori es que et permet crear un procés 
mecanitzat i d’aquesta manera optimitzar en temps i recursos. 

En aquest apartat es descriu el procediment que s’ha fet servir, d’acord amb les normes 
tècniques. 

3.1. Components i utillatge 

3.1.1. Components principals 

 Caixó 

És l’element on es desenvolupa la interacció reforç-sòl. És una caixa rígida d’acer amb 
unes dimensions de 120 cm de llarg per 45 cm d’ample (veure Figura 3.1). 

Com es pot veure a la imatge, el caixó té un orifici d’introducció dels reforços d’uns 20 
cm, amb l’objectiu de no provocar un excés de resistència. En la preparació de cada 
assaig, i especialment en els reforços metàl·lics amb transversals, aquesta zona era 
especialment sensible, s’havia de realitzar un tamisat per tal de que la mida del àrid fos 
suficientment petita per deixar que el reforç es desplacés horitzontalment. També 
disposa d’una obertura perquè pugui sortir el reforç sense cap impediment. 

Per evitar la fricció amb les parets del caixó, es va incorporar un plàstic.  
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                 a)                                                                             b) 

Figura 3.1. Vista lateral del caixó a) i vista frontal b). (Font: Pròpia) 

 Placa de repartiment 

És un element molt rígid, amb la cara inferior plana, que es col·loca sobre la capa 
superior del sòl dins del caixó. Sobre d’ella mateixa es col·loca el gat de pressió vertical, 
que pot aplicar una força màxima de 200 kN (veure Figura 3.2 a)). 

 Biga de reacció 

Es col·loca sobre els bracços superiors del caixó. La seva funció es rebre la reacció del 
gat vertical, quan aquest presiona sobre la placa de repartiment (veure Figura 3.2 b)).  

               

                                           a)                                                                          b) 

Figura 3.2. Placa de repartiment a), biga de reacció b). (Font: Pròpia) 
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 Cap d’extracció 

És el punt d’unió entre el gat d’extracció i el reforç. S’encarrega de transmetre la 
tracció al reforç que està anclat a ell. Cada cop que finalitza l’assaig, s’ha de 
desmontar i col·locar el nou reforç (veure Figura 3.3 a)). 

        

                                           a)                                                                   b) 

Figura 3.3. Cap d’extracció a). Falca d’ancoratge b). (Font: Pròpia) 

3.1.2. Altres components i maquinària 

 Falca d’ancoratge 

Permet l’ancoratge del cordó, traccionat pel gat d’extracció, amb el cap d’extracció que 
té collat el reforç (veure Figura 3.3 b)). 

 Compactador manual 

S’ha utilitzat per compactar cada capa de tereny. Es realitzaven capes de 5 cm de gruix. 
Es important que les capes estiguin ben compactades, ja que de no ser així, al aplicar la 
força vertical, el terreny no es comportaria com un bloc uniforme, i no estariem 
transmeten la força uniformement, llavors ens trobariem amb punts que estarien 
sotmesos a un confinament més elevat que d’altres (veure Figura 3.4 a)). 

 Carretó elevador elèctric 

S’ha fet servir per a transportar material pesat. A cada assaig, ens ha ajudat a moure la 
placa de repartiment i la viga de reacció (veure Figura 3.4 b)).  
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                                a)                                                                   b) 

Figura 3.4. Compactador manual a). Carretó elevador elèctric b). (Font: Pròpia ) 

   

3.1.3. Pressió vertical i força d’arrencament 

 Gat d’aplicació vertical 

Transmet la pressió vertical a la biga de reacció, i aquesta a la placa de repartiment, 
element molt rígid de cara plana que s’encarrega de distribuir la força a tota la 
superfície. La força vertical aplicada al terreny ha de ser constant i uniforme durant 
l’assaig. Per aquest motiu, entre el terreny i la placa de repartiment,  es van col·locar 
unes peces de poliestirè expandit i una estora de plàstic per tal de distribuir la pressió 
vertical uniformement a tots els punts del terreny.   

Aquesta força vertical simula el confinament del terreny. En els assajos realitzats s’ha 
treballat amb un confinament de z= 7, 5, 3 i 1 metres. 

La pressió vertical aplicada ha de mantenir-se constant i uniforme durant el transcurs de 
l’assaig (veure Figura 3.5 a)). 

 Gat d’extracció 

Tira d’un cordó d’acer (veure Figura 3.5 b)), provocant una tracció. El gat ha de ser capaç 
d’arrencar el reforç. Progressivament, es va augmentant la força de tracció, fins que 
assolim l’arrencament de la mostra. 
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                                    a)                                                                          b) 

Figura 3.5. Gat d’aplicació vertical a) i gat d’extracció b). (Font: Pròpia) 

 Grup de pressió 

El dispositiu d’extracció utilitzat ha sigut un gat unifilar llarg juntament amb el grup de 
pressió que acciona el gat (veure Figura 3.6 a)). En el grup de pressió s’hi va instal·lar un 
transmissor de pressió connectat al tub hidràulic de sortida al gat per mesurar en tot 
moment la pressió del circuit hidràulic (veure Figura 3.6 b)). També es va utilitzar una 
galga extenso-mètrica instal·lada al cordó de pretesat per mesurar la força d’extracció. 

                            

                                   a)                                                                     b) 

Figura 3.6. Grup de pressió a). Lector de pressió hidràulica b). (Font: Wika) 
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3.2.  Instrumentació 

3.2.1. Mesura dels desplaçaments 

 Transductors 

El control del desplaçament horitzontal del reforç s’ha realitzat amb uns transductors 
que tenen una precisió de 0,01 mm (veure Figura 3.7). 

En els assajos realitzats amb reforços metàl·lics s’ha col·locat un, normalment a la cua 
del reforç, vigilant que al desplaçar-se, el moviment del transductor no quedi impedit. 

En els assajos realitzats amb reforços polimèrics s’ha col·locat un parell. Un al principi i 
l’altre al final del reforç.  

Aquesta diferència l’explica la diferència de comportament entre els dos tipus de reforç. 
El polimèric, al ser extensible, no es desplaçarà de la mateixa manera al inici que al final. 
En canvi, el metàl·lic es comporta rígidament, és inextensible. 

                 

a)                                                                         b) 

Figura 3.7. Transductors que mesuren el desplaçament del reforç. En el reforç metàl·lic 
col·locàvem un a la part inferior a). En el reforç polimèric col·locàvem dos, un al inici i 
l’altre al final b). (Font: Pròpia) 
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3.2.2. Mesura de la pressió de confinament 

 Cèl·lula de pressió vertical, “S” 

Es col·locava entre la placa de repartiment i el gat de pressió vertical. Ens indica el valor 
de pressió que està realitzant el gat (veure Figura 3.8 a)). 

            

                              a)                                                                          b) 

Figura 3.8. a) Cèl·lula de pressió vertical. b) Cèl·lula de pressió de terra (geokon). (Font: 
Pròpia) 

3.2.3. Mesura de les pressions de terres 

 Cèl·lula de pressió de terra, “geokon” 

Es disposava de tres aparells que mesuraven la pressió del terreny (veure Figura 3.8 b)). 
Es col·locaven a diferents punts del caixó. 

Quan es col·locaven, es realitzava un tamisat especial, per tal de reduir l’àrid groller, 
d’aquesta manera s’evitava una lectura incorrecta. 
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3.3. Materials assajats 

3.3.1. Sòl 

Hem utilitzat el mateix sòl en tots els assaigs, procedent d’una cantera d’àrids (veure 
Figura 3.9 a)). L’any 2018 es va realitzar un assaig proctor normal i un assaig 
granulomètric del sòl utilitzat. Aquest any s’ha realitzat un assaig de tall directe (veure 
Figura 3.9 b)) al laboratori del departament de geotècnia de la UPC. 

                           

                                    a)                                                                     b) 

Figura 3.9. Sòl apilat al sac, preparat per introduir-lo al caixó a).  Assaig de tall directe 
b). (Font: Pròpia) 

 

El sòl de reblert utilitzat al assaig ha de ser el mateix sòl utilitzat pel projecte futur. Es 
necessari que presenti els següents paràmetres per correlacionar la força d’arrencament 
amb el tipus de sòl utilitzat: 

- Corba de gradació per determinar D10, D30, D60. 

- Índex de plasticitat. 

- Densitat màxima i contingut òptim d’humitat (a 95% assaig Proctor modificat). 

- Angle intern de fregament. 

- Cohesió. 

 

El criteri de gradació del sòl és presentat a continuació (veure Figura 3.10). 

Com es pot observar, diferents mides màximes d’àrids es necessiten pel que fa al tipus 
de reforç utilitzat. 



Realització d’assajos 
d’arrencament de reforços metàl·lics en sòls                                  3. Assaig d’arrencament 

34 
 

 

 

Figura 3.10. Resum de criteris de gradació per a l’emplenament reforçat seleccionat 
segons AASHTO (1014), EN 14475 (2011), i RTA QA-R57 (2005), estàndards. (Font: 
Damians 2016).  

 

 Assaig granulomètric : 

Aquest assaig es va realitzar per via humida. A partir de la corba granulomètrica (veure 
Figura 3.11) es va determinar el coeficient d’uniformitat (Cu), que medeix la condició de 
uniformitat o distribució de tamanys i el coeficient de corbatura, que qualifica la 
distribució de les mesures intermitges, s’ha determinat el sòl una grava llimosa. Ja que 
els valors obtinguts són: 

Cu = 29,4 

Cc = 0,75 

Els sòls ben graduats han de complir Cu > 6 i Cc  > 1 
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Figura 3.11. Corba granulomètrica del sòl utilitzat en la campanya d’assaigs. (Font: 
Cortés 2018) 

 

 Proctor normal : 

L’assaig realitzat ens va proporcionar el punt òptim d’humitat per assolir la màxima 
densitat seca (veure Figura 3.12). Es van realitzar dos assaigs, ja que al primer no es van 
poder extreure valors bons, per culpa de la sensibilitat de l’increment d’aigua al ser un 
sòl granular. Els valors obtinguts van ser: 

Contingut d’humitat òptim: 7,88% 

Pes específic sec màxim: 2,19 gr/cm3 
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Figura 3.12. Gràfica de l’assaig Proctor normal realitzat. (Font: Cortés, 2018) 

 

 Assaig de tall directe : 

S’ha realitzat aquest assaig amb l’objectiu d’analitzar el comportament del sòl a tallant. 

Es va realitzar el tall del terreny sota tres pressions verticals diferents: 200 kPa, 100 kPa 
i 50 kPa. S’han obtingut els següents resultats: 

Es pot afirmar que el terreny utilitzat al assaig es idoni, ja que l’angle de fregament 
equival a 48º (veure Figura 3.13). 

També s’ha calculat el coeficient de fregament residual, que equival a 37º (veure Figura 
3.14). 
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Figura 3.13. Gràfica de la resistència al tall en funció de la tensió normal. (Font: Pròpia) 

 

 

Figura 3.14. Gràfica de la resistència al tall residual en funció de la tensió normal. (Font: 
Pròpia) 
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3.3.2. Reforços 

Els reforços de tipus metàl·lic tenen una major resistència a l’arrencament comparat 
amb els polimèrics. També són més rígids. 

La galvanització dels reforços metàl·lics contribueix a la seva protecció davant la 
corrosió. D’aquesta manera s’assegura una durabilitat dels reforços per a una específica 
vida útil de la estructura que s’hagi dissenyat. 

En aquesta campanya d’assaigs s’han fet servir 3 tipus de reforços diferents (veure 
Figura 3.15 a), Figura 3.15 b), Figura 3.16): 

 

  

                                  a)                                                                          b) 

Figura 3.15. a) Mesures corresponents al reforç anomenat “10+5”. És a dir, 10 cm de 
transversal més 2,5 cm de patilla per costat, i 15 cm de longitudinal entre transversals. 
b) Mesures corresponents al reforç anomenat “15+5”. És a dir, 15 cm de transversal més 
2,5 cm de patilla per costat, i 15 cm de longitudinal entre transversals. (Font: Pròpia)  
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Figura 3.16. Mesures corresponents al reforç anomenat “single bar”. És a dir, 5 cm de 
transversal per 15 cm de longitudinal. 

D’ara endavant, per simplificar, s’emplearà el nom abreviat per fer referència a cada 
tipus de reforç.      

 

 

3.4.  Metodologia seguida  

En tots els assaig s’ha mantingut la mateixa metodologia, per tal de que no hi hagin 
variacions perceptibles entre cada assaig. 

Abans de començar a emplenar el caixó, s’ha d’assegurar que les parets laterals d’aquest 
estan prou netes per evitar interferències un cop estigui en contacte amb el terreny.  

Un cop tenim el caixó net i buit, es col·loca un plàstic al voltant de les parets d’aquest, 
per minimitzar l’efecte de la rugositat al estar en contacte amb el terreny. 

En funció del tipus de sòl, la humitat i el compactador a utilitzar, es podrà modificar el 
espessor màxim de cada capa.  

Per lo general, el terreny introduït al caixó fins arribar al reforç es va compactar amb 
capes de 10 cm de gruix (veure Figura 3.17). Aquest terreny no es buida un cop finalitza 
l’assaig sinó que s’ha reciclat durant tota la campanya. 

No es el cas del terreny col·locat per damunt del reforç. Com és lògic, un cop finalitza 
l’assaig s’ha de buidar per després tornar a introduir-lo compactat per capes. Aquest 
terreny s’ha compactat en capes de 5 cm aproximadament. 
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                                   a)                                                                                  b) 

Figura 3.17. Introducció al caixó del reforç a assajar a). Compactant la capa de sòl b). 
(Font: Pròpia) 

       

El procediment és molt mecànic: 

S’introdueix el reforç al caixó, ancorant-lo al cap d’extracció i comprovant que té l’espai 
suficient per poder-se desplaçar un cop comenci la extracció. També ens hem 
d’assegurar que el terreny per sota està pla. 

L’obertura per on s’introdueix el reforç, és una zona problemàtica, especialment si es 
troben petites pedres, que poden encallar-se amb els transversals. Per tant, no poden 
haver-hi petites pedres. 

Es van realitzant capes compactades de 5 cm, fins que arribem, a uns 25 cm de terreny 
per damunt del reforç.  
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Figura 3.18. Col·locació d’un sensor de terres dins del caixó. (Font: Pròpia) 

 

Els geokons es col·locaran a diferents punts del caixó (veure Figura 3.18), per tal de rebre 
diferents lectures. 

Un cop emplenat el caixó, es col·loquen dos plaques de poliestirè expandit (veure Figura 
3.19 a)) i unes làmines de goma (veure Figura 3.19 b)), que formen una cambra d’aire, 
que ajuda a distribuir la pressió vertical uniformement. 

        

                                  a)                                                                               b) 

Figura 3.19. Poliestirè expandit a). Làmines de goma b). (Font: Pròpia) 
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Llavors amb l’ajuda de l’elevador, es posa la placa de repartiment i la biga de reacció al 
seu lloc. 

Un cop arribats a aquest  punt, només queda ajustar la instrumentació amb el taulell de 
control. Col·locar el transductor i aplicar la pressió vertical que toqui amb el gat, pel 
confinament que es vulgui assajar la mostra (veure Figura 3.20). 

 

Figura 3.20. Tot preparat per poder començar l’assaig. (Font: Pròpia) 

Finalment, ja podem començar l’assaig aplicant la força d’extracció progressivament i 
guardant totes les dades al ordinador (veure Figura 3.21). 
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Figura 3.21. Taulell de control i recopilació de dades. (Font: Pròpia) 

         

3.5. Desenvolupament de l’assaig 

Hem de calcular el valor de carga que li donem al gat vertical per a cada confinament 
(veure Taula 1). El càlcul consisteix en restar a la pressió vertical teòrica 𝜎 , el pes de 25 
cm de terreny per sobre el reforç, i el pes de la placa de repartiment i biga de reacció. 

Els valors que es calculen a continuació són iguals pels quatre tipus de confinament: 

Densitat terreny = 20 
𝑘𝑁

𝑚3  

Àrea de contacte = 0,44 𝑚 · 1,19𝑚 = 0,53 𝑚  

Pes equivalent biga de reacció i placa de repartiment = 1,90 𝑘𝑔

0,53 𝑚2 = 3,58 𝑘𝑃𝑎     

Pes per sobre el reforç = 0,25 𝑚 · 20 
𝑘𝑁

𝑚3 =  5 𝑘𝑃𝑎   

Per tant, els  8,58 𝑘𝑃𝑎  resultants de sumar el pes de la biga de reacció, placa de 
repartiment i el terreny per sobre el reforç, es resten a la pressió vertical teòrica per a 
cada estat de confinament. 

Taula 1. Càlcul de la càrrega a aplicar al gat vertical. 

Confinament 
z (m) 

𝜎  (kPa) kPa kN Tn 

7 140  131,42  69,65  7,10 
5 100  91,42  48,45  4,94  
3 60  51,42  27,25  2,77  
1 20  11,42  6,05 0,61  
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Un cop preparat tot el material i els instruments, es tracta de repetir el procediment 
descrit en l’apartat 3.4 per a cada tipus de reforç que es vol assajar amb el confinament 
corresponent, el sòl es sempre el mateix (veure Taula 2). 

Taula 2. Classificació de tots els assaigs vinculants realitzats. 

Test nº Tipus Data Hora 
inici 

Hora 
final 

Cota 
equivalent 

Comentari Resistència 
a l’arrencament 

1 (10+5) 05-4-19 18:31 18:43 z = 7m 25mm = 47,13 kN 
2 (10+5) 06-4-19 09:20 09:48 z = 5m 25mm = 55,83 kN 
3 (10+5) 06-4-19 11:16 11:33 z = 3m 25mm = 43,09 kN 
4 (10+5) 06-4-19 13:00 13:09 z = 1m 25mm = 14,44 kN 
5 (15+5) 09-4-19 13:35 13:45 z = 7m 15,25mm = 62,42 kN 
6 (15+5) 09-4-19 16:34 16:48 z = 5m 16,25mm = 50,02 kN 
7 (15+5) 09-4-19 17:59 18:18 z = 3m 28mm = 48,55 kN 
8 Single bar 10-4-19 11:43 11:53 z = 7m 31,52mm = 35,03 kN 
9 Single bar 10-4-19 14:40 14:53 z = 5m 48,98mm = 30,92 kN 

10 Single bar 10-4-19 16:07 16:17 z = 3m 64mm = 20,64 kN 
11 Single bar 10-4-19 16:23 16:31 z = 1m 25mm = 9,90 kN 
12 (15+5) 10-4-19 18:23 18:34 z = 1m 25mm = 16,61 kN 
13 Single bar 03-5-19 18:17 18:28 z = 7m 21,96mm = 36,78 kN 
14 (10+5) 04-5-19 16:13 16:27 z = 7m 25mm = 59,44 kN 

 

 Localització de les cèl·lules de pressió de terra : 

 

- Del Test 1 al Test 4 s’han col·locat les cèl·lules de pressió de terra per damunt del reforç 
uns 10 cm aproximadament, es desconeix la posició exacta en planta de cada cèl·lula 
(veure Figura 3.22): 

Vista en alçat 
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Vista en planta 

 

Figura 3.22. Vista en alçat i planta de la distribució en el caixó de les cèl·lules de pressió 
de terra en la execució dels Tests 1 – 4. (10 cm per damunt). (Font: Pròpia, AutoCAD) 

 

- Del Test 5 al Test 14 s’han col·locat les cèl·lules de pressió de terra a diferents altures 
(veure Figura 3.24). Les cèl·lules 1 i 2 han mantingut la seva posició en tots aquests tests 
(veure Figura 3.23), llavors, només ha canviat la posició en planta de la cèl·lula 3 (veure 
Figura 3.25) i (veure Taula 3).  

 

Vista en planta 

 

 

Figura 3.23. Vista en planta de la localització de la cèl·lula 1 (lateral reforç) i cèl·lula 2 
(10 cm per damunt), en la execució dels Tests 5 – 14. (Font: Pròpia, AutoCAD) 
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Vista en alçat 

 

Figura 3.24. Vista en alçat de la distribució de les cèl·lules en el caixó, en la execució dels 
Tests 5 – 14. (Font: Pròpia, AutoCAD) 

 

Vista en planta 

 

Figura 3.25. Vista en planta de la localització de la cèl·lula 3 (coronació), en la execució 
dels Tests 5 – 14. (Font: Pròpia, AutoCAD) 

Taula 3. Classificació de la posició de la cèl·lula 3 per a cada assaig.  

Nº Test Posició cua reforç Posició central Posició cap reforç 
5   x 
6 x   
7  x  
8 x   
9  x  

10  x  
11  x  
12 x   
13 x   
14  x  
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3.6.  Incidències 

Durant el transcurs dels assajos, i sobretot al començament quan preparàvem totes les 
coses, han sorgit bastants imprevists que hem hagut de solucionar sobre la marxa. 

 Calibratge de les cèl·lules de pressió de terres : 

En el calibratge de les cèl·lules de pressió de terres (geokons), va ser necessari l’ús d’una 
premsa amb control remot, on se li van aplicar 7 escalons de carga de 50 kg cada un 
sobre les cèl·lules i utilitzant el mètode clàssic de calibratge per dos punts (veure Figura 
3.26). 

Un calibratge ideal seria aquell on la cèl·lula estigués en contacte amb el sòl en el procés 
de calibració. En el nostre cas, al no poder ser possible, les cèl·lules es van recobrir amb 
neoprè i després amb poliestirè expandit, per tal de no danyar-les. 

 

 

Figura 3.26. Calibració de la cèl·lula de pressió de terra amb un recobriment de poliestirè 
expandit. (Font: Pròpia) 

Primer es va calibrar la cèl·lula amb un recobriment de neoprè (veure Figura 3.28), com 
que els resultats no eren del tot satisfactoris, es va tornar a intentar calibrant aquest cop 
amb un recobriment de poliestirè expandit (veure Figura 3.27). 

Finalment, es va decidir utilitzar la calibració amb el recobriment de poliestirè (veure 
Figura 3.29), ja que la gràfica tenia una tendència més diferenciable i no tan lineal com 
en el cas del neoprè. 
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Figura 3.27. Calibratge dels sensors de terres amb protecció de poliestirè expandit. (Font: 
Pròpia) 

 

Figura 3.28. Calibratge dels sensors de terres amb protecció de neoprè. (Font: Pròpia) 

 

 

Figura 3.29. Calibratge definitiu. (Font: Pròpia) 
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 Encallament del reforç : 

Encallament del reforç amb petites pedres en la boca del caixó (veure Figura 3.30 a)). 
Aquest fet ens va provocar, que alguns assajos no fossin vàlids o acurats, ja que al 
produir-se l’encallament, el reforç es trencava en un punt de manera fràgil. 

Per solucionar aquesta problemàtica, tamisàvem tota la zona potencialment favorable 
a l’encallament del reforç amb àrid fi (veure Figura 3.30 b)).  

      

a)                                                                      b) 

Figura 3.30. Ruptura del reforç per culpa de quedar-se encallat amb una petita pedra al 
orifici d’introducció dels reforços del caixó a). Tamisat especial al orifici d’entrada del 
reforç per tal de solucionar el problema b). (Font: Pròpia) 

 

 Arrencament de les mostres sense resistència : 

En els reforços polimèrics i treballant a confinaments petits, quan aplicàvem la força 
d’arrencament inicial, el reforç s’extreia sense resistència.  

Es va solucionar aquest inconvenient, aplicant manualment petits increments de força 
amb el grup de pressió, d’aquesta manera el reforç es desplaçava progressivament. 
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4. RESULTATS OBTINGUTS 

4.1.  Resistència a l’arrencament 

Un cop realitzats els assajos, en aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts. 

Per tal d’entendre la tipologia de reforç utilitzat i les característiques de cada assaig 
realitzat, consultar respectivament l’apartat 3.3.2 i la Taula 2. Per entendre la càrrega 
vertical aplicada consultar la Taula 1.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, en la campanya d’assaigs s’han realitzat un total de 
14 assaigs vinculants. Es van realitzar més, que no s’analitzen ni s’han tingut en compte 
perquè no són vàlids, o bé els resultats no són coherents o perquè el reforç es va trencar 
abans d’hora per culpa d’un bloqueig amb petites pedres a l’orifici de entrada. Afegir, 
que d’aquests 14 assaigs realitzats, 2 són repetits. En concret, l’assaig número 1 i el 14 
(10+5 z= 7 m) i l’assaig número 8 i 14 ( single bar z = 7m). Això s’ha fet per comprovar la 
fiabilitat dels resultats obtinguts, ja que no han complert les expectatives. Es pot veure 
en les gràfiques on apareixen ambdós Tests, que una de les repetides no té el resultat 
esperat, en concret el Test 1 i el Test 8.    

Tot seguit, es mostren els gràfics del resultat de la força d’arrencament respecte al 
desplaçament dels reforços utilitzats: 10+5, 15+5 i single bar, per a cada confinament 
plantejat: z = 7, 5, 3 i 1 metres de profunditat respecte la coronació del mur. És a dir, 
quan més gran és z, a més profunditat es troba el reforç, llavors està sotmès a una 
pressió vertical més gran perquè té un volum més elevat de terreny per damunt.  

Els gràfics han sigut processats per mostrar el desplaçament del reforç fins a 45 mm, ja 
que l’arrencament s’ha considerat efectiu als 25 mm de desplaçament, tal com marquen 
normatives com la AASHTO i la NF. Això sempre i quan l’arrencament no succeeixi abans. 
Algunes gràfiques mostren el desplaçament del reforç a més de 45 mm, per així poder 
mostrar l’arrencament. 

 A continuació, es pot observar una gràfica d’arrencament d’un reforç 15+5 a un 
confinament de 3m (veure Figura 4.1). L’arrencament es produeix als 28 mm amb una 
força necessària de 48,55 kN. 
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Test 7 (z = 3m) 15+5 

 

Figura 4.1. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z = 
3m de confinament. Força d’extracció a 28 mm = 48,55 kN 

 

4.1.1. Efecte del confinament 

Com es pot comprovar observant les gràfiques presentades, quan més gran és el 
confinament a la que està sotmès la mostra, aquesta més resistència a l’arrencament 
presenta.  

També, quan més gran és l’amplada del transversal més força d’arrencament es 
necessita. Per tant, sota les mateixes condicions de confinament el tipus de reforç 15+5 
presentarà més resistència, seguit del 10+5 i per últim el single bar (veure Figura 4.2, 
Figura 4.3, Figura 4.4). Això és degut a la resistència passiva que provoquen les barres 
transversals. 

Tanmateix, comentar que el single bar presenta el factor de resistència tangencial de la 
interacció (𝑓∗) més elevat, seguit del 10+5 i per últim el 15+5. Això vol dir que el single 
bar té el valor de l’angle d’interacció entre el reforç i el sòl (𝛿) més elevat. 
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 10+5  

 

Figura 4.2. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç 10+5 per 
a cada confinament. 

 

 15+5  

 

Figura 4.3. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç 15+5 per 
a cada confinament. 
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 Single bar  

 

Figura 4.4. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç single 
bar per a cada confinament. 

 

4.1.2. Efecte de la geometria dels reforços 

 

Figura 4.5. Resultats de la força d’arrencament respecte al confinament per a cada 
tipologia de reforç. 

S’ha analitzat la força d’arrencament en funció de la tipologia de reforç (veure Figura 
4.5). S’aprecia que el reforç 10+5, tot i tenir una barra transversal el triple de gran 
comparat amb el single bar (15 cm vs 5 cm), presenta una força d’arrencament 
d’aproximadament el doble del valor del reforç single bar. 

A continuació, es mostren les gràfiques per a cada confinament: z = 7m (veure Figura 
4.6), z = 5m (veure Figura 4.7 ), z = 3m (veure Figura 4.8),  i z = 1m (veure Figura 4.9). 
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 z = 7 m  

 

Figura 4.6. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament de cada tipus de 
reforç per a un confinament de z = 7m. 

 

 

 z = 5 m  

 

Figura 4.7. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament de cada tipus de 
reforç per a un confinament de z = 5m. 
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 z = 3 m  

 

Figura 4.8. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament de cada tipus de 
reforç per a un confinament de z = 3m. 

 

 

 z = 1 m 

 

Figura 4.9. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament de cada tipus de 
reforç per a un confinament de z = 1m. 
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4.2.  Factor d’interacció sòl-reforç 

La interacció sòl-reforç ve conceptualment definida com a funció de la resistència al tall 
del mateix sòl. 

La resistència a l’arrencament (𝑃 ) d’un element de reforç encastat al sòl es defineix 
com: 

𝑃 = 2𝑤𝐿 𝜎 𝑓 

On: 

𝑤, és l’ample del reforç. En el nostre cas, l’ample de les barres transversals, ja que 
aquestes tenen una amplada més gran que la que existeix entre les dos barres 
longitudinals del reforç. 

𝐿  , és la longitud efectiva del reforç, és a dir, la longitud de reforç en contacte amb el 
terreny i que interacciona amb el sòl. Al tractar-se d’un assaig de laboratori el caixó on 
es desenvolupen les probes disposa de dos orificis d’entrada i sortida per poder introduir 
el reforç correctament. La longitud de reforç que queda fora el caixó és longitud no 
efectiva. 

𝜎  , és la pressió de confinament, perpendicular al pla de lliscament del reforç. 

𝑓 , és el factor de resistència tangencial de la interacció, igual a: 𝑓 = 𝑡𝑎𝑛 𝛿 = 𝐶 𝑡𝑎𝑛𝜙.  

𝐶  , és el coeficient d’interacció sòl-reforç, típicament varia de 0,4 a 1, és a dir, essent el 
seu màxim la mateixa interacció sòl-sòl. Defineix el comportament del reforç encastat al 
terreny quan llisca tangencialment. 

𝛿 , és l’angle d’interacció entre el reforç i el sòl. 

𝜙 , és l’angle de fregament intern del sòl. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, en aquesta campanya d’assajos s’ha treballat 
sempre amb el mateix sòl. Això vol dir que l’angle de fregament intern del sòl és el 
mateix en tots els assajos, i el valor és el que s’ha determinat en l’assaig de tall directe 
que es va realitzar: 48° i 37°.  

L’angle d’interacció entre el sòl i el reforç varia en funció del confinament i les 
característiques geomètriques del reforç. D’aquesta manera, quan més gran és el valor 
del confinament, la longitud efectiva (𝐿 ) i (𝑤) més petit és l’angle. 𝛿 és calcula com: 

𝛿 = 𝑡𝑎𝑛 (𝑓∗) 

 

A partir del càlcul de l’angle d’interacció reforç-sol i l’angle de fregament intern del sòl 
s’obtenen les relacions per a cada nivell de confinament (veure Taula 4). 
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Taula 4. Càlcul del ràtio (tan𝛿/𝑡𝑎𝑛𝜙) per a cada confinament. 

Test nº z (m) 𝑓∗ = 𝑃𝑟/2𝑤𝐿 𝜎  𝛿 (°) 𝛿/(𝜙 = 48°) 𝛿/(𝜙 = 37°) 
4 1 3,44 73,78 3,09 4,56 

12 1 2,64 69,23 2,37 3,50 
11 1 4,71 78,02 4,24 6,25 
3 3 3,42 73,70 3,07 4,53 
7 3 2,57 68,73 2,31 3,4 

10 3 3,28 73,03 2,95 4,34 
2 5 2,66 69,39 2,39 3,52 
6 5 1,59 57,80 1,42 2,10 
9 5 2,94 71,24 2,65 3,90 
1 7 1,60 58,04 1,44 2,12 

14 7 2,02 63,68 1,82 2,68 
5 7 1,42 54,76 1,27 1,87 
8 7 2,38 67,24 2,14 3,16 

13 7 2,50 68,21 2,25 3,31 
 

Amb els valors dels ràtios entre les tangents dels dos angles, s’ha representat en una 
gràfica el comportament dels reforços a cada confinament per a 𝜙 = 48° i 𝜙 = 37° 
(veure Figura 4.10). 

 

Figura 4.10. Ràtio entre la tangent de l’angle d’interacció entre el sòl i el reforç amb la 
tangent de l’angle de fregament intern del sòl, per a cada nivell de confinament. 
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4.3.  Comparació amb normes 

Per tal de poder valorar els assaigs realitzats s’ha realitzat una comparació amb les 
normatives més utilitzades en el panorama internacional com són la American 
Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) i  la Norme 
Française (NF). 

 

 Comparativa amb la normativa AASHTO : 

Mitjançant la formulació definida anteriorment, s’ha obtingut el valor del factor de 
fregament (𝑓∗). S’ha calculat aquest valor per a cada assaig realitzat (veure Taula 5) i 
s’ha comparat amb els valors teòrics plantejats per la normativa americana AASHTO. 

La longitud efectiva (Le) és la mateixa pels tres tipus de reforç (veure Figura 4.11). Però, 
l’ample entre barres transversals (w) no és el mateix: pel reforç 10+5, val 10 cm; pel 
15+5, val 15 cm; i pel single bar, val 5 cm. 

 

Figura 4.11. Dimensions Le i w dels reforços utilitzats. (Font: Pròpia) 

Amb els valors del factor de fregament, s’ha representat en una gràfica el comportament 
dels reforços a cada confinament (veure Figura 4.12 ). Es pot comprovar com tots els 
valors estan bastant per sobre dels recomanats per la AASHTO. El reforç single bar té els 
valors més elevats seguit del 10+5. Excepte a la profunditat de 3m on el 10+5 té un valor 
superior. 
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Taula 5. Càlcul del factor de fregament (𝑓∗) per a tots els nivells de confinament assajats. 

 
Test nº 

 
z (m) 

Resistència a 
l’arrencament       

Pr (kN) 

 
𝜎  (kPa) 

 
𝐿  (m) 

 
w (m) 

𝑓∗ = 
𝑃𝑟/2𝑤𝐿 𝜎  

4 1 14,44 20 1,05 0,10 3,44 
12 1 16,61 20 1,05 0,15 2,64 
11 1 9,90 20 1,05 0,05 4,71 
3 3 43,09 60 1,05 0,10 3,42 
7 3 48,55 60 1,05 0,15 2,57 

10 3 20,64 60 1,05 0,05 3,28 
2 5 55,83 100 1,05 0,10 2,66 
6 5 50,02 100 1,05 0,15 1,59 
9 5 30,92 100 1,05 0,05 2,94 
1 7 47,13 140 1,05 0,10 1,60 

14 7 59,44 140 1,05 0,10 2,02 
5 7 62,42 140 1,05 0,15 1,42 
8 7 35,03 140 1,05 0,05 2,38 

13 7 36,78 140 1,05 0,05 2,50 
 

 

Figura 4.12. Comparativa entre els factors de fregament calculats, per a cada 
confinament, amb el recomanat per la normativa AASHTO. 
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 Comparativa amb la NF : 

Per demostrar que la resistència d’interacció sòl-capa de reforç dins un mur de sòl 
reforçat resisteix la càrrega de càlcul amb una seguretat adequada davant d’una ruptura 
per falta d’adherència, s’ha de verificar les següents relacions: 

𝑇 ; ≤ 𝑅 ;  

On: 

𝑇 ;  , és el valor de càlcul de l’esforç de tracció màxim en la capa de reforç. 

𝑅 ;  , és el valor de càlcul de la resistència última de la interacció sòl-capa de reforç més 
enllà de la línia de tracció màxima. 

 

La capacitat de disseny de la resistència a la interacció de sòl-capa de reforç de la norma 
francesa (𝑅 ; ) es defineix com: 

 

𝑅 ; =
𝜏 ; 𝑃 𝐿

𝛾 ;
 

On: 

𝜏 ;  , és el valor característic de la força de fregament mobilitzada aparent sobre la 
superfície convencional de contacte entre el terreny i la capa de reforç, igual a: 𝜏 ; =

𝜎 𝜇( )
∗  

𝑃  , és el perímetre convencional d’aquesta superfície, per metre de panell vertical, igual 
a: 𝑃 = 2𝑁𝑏 

𝐿  ,és la llargada de la capa de reforç més enllà de la línia de tracció màxima, igual a: 
𝐿 = (𝑛 − 1)𝑠  

𝛾 ;  , és el factor de seguretat parcial per la resistència d’interacció dels elements del 
reforç. 

𝑛  , és el nombre de barres transversals situades a una capa de reforç (zi) dins la zona 
resistent (𝐿 , ). 

𝑠  , és l’espaiat entre barres transversals. 

𝑁 , és la quantitat de barres transversals per metre. 

𝑏 , és l’ample de la barra transversal. 
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Mitjançant la formulació definida anteriorment, s’ha obtingut el valor del coeficient 
aparent d’interacció (𝜇∗). S’ha calculat aquest valor per a cada assaig realitzat (veure 
Taula 6) i s’ha comparat amb els valors teòrics plantejats per la normativa francesa NF. 

Taula 6. Càlcul del coeficient aparent d’interacció (𝜇∗(𝑧) ) per a tots els nivells de 
confinament assajats. 

 
Test 
nº 

 
z (m) 

Resistència a 
l’arrencament 
𝑅 ;  (kN) 

 
𝜎  
(kPa) 

 
𝐿  

 
𝑃  

 
𝛾 ;  

 
𝜏 ;  

 
𝜇( )

∗  

4 1 14,44 20 0,9 1,2 1,35 18,05 0,90 
12 1 16,61 20 0,9 1,8 1,35 13,84 0,69 
11 1 9,90 20 0,9 0,6 1,35 24,75 1,24 
3 3 43,09 60 0,9 1,2 1,35 53,86 0,90 
7 3 48,55 60 0,9 1,8 1,35 40,46 0,67 
10 3 20,64 60 0,9 0,6 1,35 51,60 0,86 
2 5 55,83 100 0,9 1,2 1,35 69,79 0,70 
6 5 50,02 100 0,9 1,8 1,35 41,68 0,42 
9 5 30,92 100 0,9 0,6 1,35 77,30 0,77 
1 7 47,13 140 0,9 1,2 1,35 58,91 0,42 
14 7 59,44 140 0,9 1,2 1,35 74,30 0,53 
5 7 62,42 140 0,9 1,8 1,35 52,02 0,37 
8 7 35,03 140 0,9 0,6 1,35 87,58 0,63 
13 7 36,44 140 0,9 0,6 1,35 91,95 0,66 

 

Amb els valors del coeficient aparent d’interacció, s’ha representat en una gràfica el 
comportament dels reforços a cada confinament (veure Figura 4.13). Es pot comprovar 
com tots els valors estan bastant per sobre dels recomanats per la NF. El reforç single 
bar té els valors més elevats seguit del 10+5. Excepte a la profunditat de 3m on el 10+5 
té un valor superior. 

EL comportament de la gràfica és semblant al obtingut en la comparativa mitjançant la 
normativa AASHTO. 
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Figura 4.13. Comparativa entre els coeficients aparents d’interacció calculats, per a cada 
confinament,  amb el recomanat per la <normativa NF. 
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4.4.  Pressió vertical de terres 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les cèl·lules de pressió de terres s’han distribuït en 
diferents posicions (veure apartat 3.5 “Localització de les cèl·lules de pressió de terra”). 
Pel que fa a els quatre primers assaigs, les cèl·lules es van col·locar a la mateixa capa, 
uns 10 cm per sobre el reforç. A la resta d’assaigs es van distribuir en tres cotes diferents: 
La primera, anomenada cota a nivell de reforç, situada a un lateral; la segona, situada al 
centre del caixó, uns 10 cm per damunt del reforç; i la tercera, situada just per sota la 
placa de repartiment, a gairebé la cota de coronació. 

La utilització d’aquestes cèl·lules era necessària per disposar d’un control de la pressió 
del terreny, analitzar l’efecte de la interacció sòl-reforç i l’efecte de la dilatància; ja que 
al desplaçar-se el reforç, aquest provoca esforços tangencials a un terreny compactat 
que tendirà a expandir-se. 

En la figura a continuació (veure Figura 4.14), es pot veure la evolució de la pressió de 
terres en els tres dispositius. Es pot comprovar l’efecte de la dilatància (veure Figura 
2.21); la cèl·lula 1 situada al lateral del reforç, pateix una disminució de la pressió degut 
al canvi de volum generat pels esforços de fregament durant l’arrencament. 
Contràriament, els efectes del augment de volum, a 10 cm per damunt i a nivell de 
coronació provoca un augment de la pressió. 

Test 9 (z = 5m) single bar 

 

Figura 4.14. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 5m. 

Observant la següent gràfica (veure Figura 4.15) s’arriba a la conclusió de que per a una 
mateixa cèl·lula de pressió de terra (col·locada a 10 cm per sobre el reforç) actuant sota 
el mateix confinament en tres tipus de reforç diferents: Quan més grans són les barres 
transversals del reforç, per tant, més resistència passiva, més gran és la pressió de terra 
que pateix la cèl·lula. Uns transversals més grans provoquen més desplaçament de terra, 
com que la cèl·lula es troba a sobre el reforç, aquest desplaçament de volum de terra és 
tradueix en més pressió. 
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Cèl·lula 2 a (z = 5m)  

 

Figura 4.15. Evolució de la pressió de terres en la cèl·lula 2, en cada tipus de reforç, per 
a un confinament de z = 5m. 
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5. CONCLUSIONS 

El comportament mecànic dels murs de sòl reforçat és mecànicament complex a causa 
dels diferents components que el formen, les seves interaccions, la geometria del mur, 
el mètode de construcció, les característiques del terreny, en definitiva, dels 
incomptables efectes del mètode de construcció i qualitat.  

Aquest treball està enfocat en la interacció de reixetes metàl·liques amb un sòl concret, 
determinant la resistència a l’arrencament del reforç a partir d’uns assaigs de laboratori. 

Un aspecte molt important en el disseny d’un mur de sòl reforçat és verificar l’estabilitat 
interna. Aquests assaigs són de gran utilitat per poder realitzar un disseny optimitzat. 
Amb una mostra suficient del reblert que s’utilitzarà a l’obra, es pot analitzar quin reforç 
és el més adient per garantir l’estabilitat interna del mur. 

 Procediment d’assaig : 

Malgrat les dificultats inicials i les incidències descrites, la campanya d’assajos ha sigut 
satisfactòria. S’han realitzat 14 assaigs vinculants. 

Pel que fa al procediment, es podria utilitzar un compactador automàtic, en comptes 
d’un compactador manual. Les capes obtindrien una compacitat més adient. 

Un cop tenim al laboratori tot ben preparat, amb l’utillatge allà on toca, el procediment 
de realització d’un assaig és una feina mecànica. Però és una feina que pot arribar a ser 
feixuga pels operaris; la part d’emplenar de reblert el caixó, compactar-lo per després 
tornar-lo a buidar un cop finalitzat l’assaig. Per aquest motiu, s’hauria d’investigar una 
nova metodologia per poder reduir temps i esforços en cada assaig. 

 Resultats : 

Aquest document recull els resultats de la campanya d’assaigs realitzats el maig del 2019 
a la Universitat de Girona. Es va analitzar la resistència a l’arrencament de 3 tipus de 
reforç metàl·lic ( 10+5, 15+5 i single bar), sota quatre estats de confinament ( z = 7m, 
5m, 3m, 1m). Les conclusions més rellevants són: 

 A més confinament del terreny, més resistència a l’arrencament del reforç. 
 Els transversals tenen un efecte determinant, quan més llargs són, més 

augmenta la resistència a l’arrencament, degut a la resistència passiva.  
 A les gràfiques de pressions de terra, s’aprecia l’efecte de la dilatància, un cop el 

reforç es desplaça produint esforços tangencials. 
 El factor d’interacció major és el del single bar. 
 S’aprecia que el reforç 10+5, tot i tenir una barra transversal el triple de gran 

comparat amb el single bar (15 cm vs 5 cm), presenta una força d’arrencament 
d’aproximadament el doble del valor del reforç single bar. 

L’assaig de tall directe realitzat, mostra un gran comportament del sòl envers els 
esforços tallants. El terreny presenta un angle de fregament intern de 𝜙 = 48° , fet que 
verifica la seva qualitat. 
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S’ha calculat i comparat amb normes internacionals com la AASHTO i la NF, paràmetres 
vinculants de l’assaig com el factor de fregament sòl-reforç. 

 Futures línies d’investigació : 

En un futur es poden assajar una nova tipologia de reforços o un sòl d’unes altres 
característiques i comparar els resultats amb els assaigs realitzats anteriorment. Un cop 
analitzats els resultats ha quedat comprovat que la mida de la barra transversal juga un 
paper molt important, ens els reforços de naturalesa metàl·lica, al igual que les 
propietats del sòl. 

Actualment, els murs de sòl reforçat estan sotmesos a innovacions constants, ja sigui en 
el procés constructiu o en els components que el formen, com per exemple el reforç, on 
constantment s’investiguen i es realitzen probes amb diferents formes. Es tracta d’un 
sistema de mur de contenció relativament modern, i això implica que hi ha molt terreny 
per investigar, i d’aquesta manera poder trobar noves aplicacions que puguin arribar a 
substituir a les actuals. 
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A. ANNEXES 

A.1  Gràfiques de resistència a l’extracció 

 Ladders 10+5 

Test 4 (z = 1m)  

 

Figura A.1. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 1m de confinament. Força d’extracció a 25 mm = 14,44 kN 

Test 3 (z = 3m) 

 

Figura A.2. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 3m de confinament. Força d’extracció a 25 mm = 43,09 kN 
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Test 2 (z = 5m) 

 

Figura A.3. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 5m de confinament. Força d’extracció a 25 mm = 55,83 kN 

 

 

Test 1 (z = 7m) 

 

Figura A.4. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 7m de confinament. Força d’extracció a 25 mm = 47,13 kN 
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Test 14 (z = 7m) 

 

Figura A.5. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 7m de confinament. Força d’extracció a 25 mm = 59,44 kN 

 

 

 Ladders 15+5 

 

Test 12 (z = 1m) 

 

Figura A.6. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 1m de confinament. Força d’extracció a 25 mm = 16,61 kN 
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Test 7 (z = 3m) 

 

Figura A.7. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 3m de confinament. Força d’extracció a 28 mm = 48,55 kN 

 

 

Test 6 (z = 5m) 

 

Figura A.8. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 5m de confinament. Força d’extracció a 16,25 mm = 50,02 kN 
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Test 5 (z = 7m) 

 

Figura A.9. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a z 
= 7m de confinament. Força d’extracció a 15,25 mm = 62,42 kN 

 

 Single bar 

 

Test 11 (z = 1m) 

 

Figura A.10. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a 
z = 1m de confinament. Força d’extracció a 25 mm = 9,90 kN 
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Test 10 (z = 3m) 

 

Figura A.11. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a 
z = 3m de confinament. Força d’extracció a 64 mm = 20,64 kN 

 

 

Test 9 (z = 5m) 

 

Figura A.12. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a 
z = 5m de confinament. Força d’extracció a 48,98 mm = 30,92 kN 
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Test 8 (z = 7m) 

 

Figura A.13. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a 
z = 5m de confinament. Força d’extracció a 31,52 mm = 35,03 kN 

 

 

Test 13 (z = 7m) 

 

Figura A.14. Resultats de l’esforç d’extracció respecte al desplaçament del reforç per a 
z = 7m de confinament. Força d’extracció a 21,96 mm = 36,78 kN 
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A.2  Gràfiques de pressions de terres 

 Ladders 10+5 

Test 4 (z = 1m) 

 

Figura A.15. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 1m. Els geokons estan situats a la mateixa cota, més o menys 10 
cm per sobre del reforç.  

Test 3 (z = 3m) 

 

Figura A.16. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 3m. Els geokons estan situats a la mateixa cota, més o menys 10 
cm per sobre del reforç.  
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Test 2 (z = 5m) 

 

Figura A.17. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 5m. Els geokons estan situats a la mateixa cota, més o menys 10 
cm per sobre del reforç.  

Test 1 (z = 7m) 

 

Figura A.18. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 7m. Els geokons estan situats a la mateixa cota, més o menys 10 
cm per sobre del reforç. 
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Test 14 (z = 7m) 

 

Figura A.19. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 7m. 

 

 Ladders 15+5 

Test 12 (z = 1m) 

 

Figura A.20. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 1m. 
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Test 7 (z = 3m) 

 

Figura A.21. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 3m. 

 

Test 6 (z = 5m) 

 

Figura A.22. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 5m. 
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Test 5 (z = 7m) 

 

Figura A.23. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 7m. 

 

 Single bar 

Test 11 (z = 1m) 

 

Figura A.24. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 1m. 
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Test 10 (z = 3m) 

 

Figura A.25. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 3m. 

 

Test 9 (z = 5m) 

 

Figura A.26. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 5m. 
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Test 8 (z = 7m) 

 

Figura A.27. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 7m. 

 

Test 13 (z = 7m) 

 

Figura A.28. Evolució de la pressió de terres mesurada a diferents punts del caixó, per a 
un confinament de z = 7m. 

 

 


