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INTRODUCCIÓ 

 
 
 

 El gran desenvolupament de la xarxes viàries del nostre país, així com la 
previsió de construcció de noves carreteres, i la rehabilitació de les existents, fa que la 
demanda de material granular cada vegada sigui major, ja que s’ha de tenir en compte 
que un gran percentatge del volum de les mescles bituminoses la formen els àrids. A 
més s’hi ha d’afegir el fort impacte ambiental causat per les canteres, la gran quantitat 
d’energia necessària per extreure’n àrids, i que d’altra banda, de cada vegada més es 
limita la seva explotació.  
 
 Tot i que, un del àrids més utilitzats per les mescles bituminoses, són els àrids 
calcaris, degut a la seva abundància i el seu bon comportament en les mescles. D’altra 
banda, a la província de Lleida, concretament en la zona de Balaguer, hi ha uns grans 
dipòsits al·luvials, dels quals des de fa anys s’utilitzen els àrids com a material de 
construcció i també, per la fabricació de mescles bituminoses. Si tenim en compte que 
aquest àrid té una forma i una textura bastant diferents a l’àrid calcari, això ha fet que 
s’hagi plantejat estudiar la diferència de comportament d’aquest àrid i l’àrid calcari en 
les mescles bituminoses compactades. 
 
 Aquest àrid, es denomina poligènic per tenir una naturalesa complexa, ja que 
està format per un conjunt de molts àrids (calcaris, sílicis, etc.) de diferents 
procedències i que s’han agrupat en una llera d’un antic riu, és un àrid arrodonit que 
posteriorment a la seva extracció ha estat sotmès a un procés de matxuqueig amb 
l’objectiu d’obtenir diferents tamanys. Aquest àrid, en comparació amb el calcari, té una 
gran textura. 
 
 En aquest estudi s’ha considerat una mescla bituminosa en calent G-20 centrada 
en el fus, per poder comparar les diferents característiques dels àrids, i el comportament 
diferent de cada un. 
 
 S’estudiaran 4 tipus de mescles diferents, formades per distintes combinacions 
de l’àrid gruixut (partícules retingudes en el tamís UNE de 2 mm) i l’àrid fi (partícules 
que passen pel tamís UNE de 2 mm i queden retingudes al tamís UNE de 0,063 mm). 
Les mescles que estudiarem són les següents: 
 

o Mescla 1: Àrid gruixut: Calcari    Àrid fi: Calcari 
o Mescla 2: Àrid gruixut: Poligènic original   Àrid fi: Poligènic 
o Mescla 3: Àrid gruixut: Poligènic (100% cares fractura) Àrid fi: Poligènic 
o Mescla 4: Àrid gruixut: Poligènic original   Àrid fi: Calcari 

 
El betum que s’utilitzarà en aquesta tesina és un betum asfàltic del tipus B60/70. Els 

continguts de betum que s’utilitzaran són, el 3.5, 4.5 i 5.5% sobre els àrids. 
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En conclusió, aquest treball de recerca tractarà un sol tipus de mescla bituminosa, 
una G-20, quatre combinacions diferents d’àrid, i per cada una d’aquestes s’utilitzaran 
tres dotacions diferents d’un mateix lligant. 

 
Per poder comparar el comportament de les mescles obtingudes d’aquestes 

combinacions, s’han triat els assaigs Marshall i de resistència a la tracció indirecta, en 
sec i en humit. Una vegada s’hauran fet aquests assaigs s’estudiarà el contingut òptim 
de betum per cada una de les 4 mescles d’àrids i amb aquest es fabricaran 4 provetes, 
una per cada mescla, i s’assajaran a la màquina de pista del laboratori per poder 
quantificar les deformacions plàstiques degut al pas de càrregues de trànsit. 

 
L’estabilitat Marshall i la resistència a tracció indirecta ens donaran una idea sobre 

la cohesió de cada mescla i, d’altra banda, l’assaig de Pista avaluarà la magnitud de les 
roderes que es puguin produir. 

 
S’han triat aquests assaigs perquè, avui en dia, són els més utilitzats, i a més, tant 

l’assaig Marshall com l’assaig de Pista, son necessaris per complir les especificacions 
de la normativa espanyola. D’altra banda, s’ha considerat l’assaig de Tracció Indirecta, 
perquè és un assaig que recolzarà l’assaig Marshall, en cas de dubte, i a més és un 
assaig cada vegada més utilitzat per caracteritzar les mescles bituminoses. 


