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 A partir de les dades i dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats, es poden 
treure algunes conclusions sobre l’efecte del tipus d’àrid, sobretot pel que fa en la forma 
i en la textura, en el comportament de les mescles bituminoses. 
 
 Per un costat s’ha observat, en l’assaig Marshall, que la mescla utilitzada, una G-
20 centrada en el fus, en general, pels percentatges de contingut de betum estudiats, s’ha 
obtingut uns continguts de buits en la mescla molt baixos. És a dir, hi ha hagut un excés 
de fins en la mescla que ha fet que les mescles resultants fossin molt més tancades que 
l’interval exigit per la normativa. Tan sols per un contingut de betum del 3,5% s’han 
obtingut uns continguts de buits admissibles. 
 
 A més, el contingut de buit s en la mescla, encara ha estat més crític per les 
mescles en les quals s’ha utilitzat l’àrid fi calcari. La mescla 1, que portava tant l’àrid 
gruixut com el fi d’origen calcari ha tingut un percentatge de buits del 0,39% per una 
dotació del 5,5%, un valor molt baix tenint en compte que la mescla estudiada és una 
mescla gruixuda. D’altra banda, la mescla 4 que també portava l’àrid fi calcari ha 
obtingut valors bastant baixos, en canvi, les mescles 2 i 3 amb fins poligènics han 
resultat unes mescles més obertes. 
 
 La conseqüència d’això l’hem de buscar a diversos factors, d’una banda a la 
textura dels àrids gruixuts, que ha estat major en l’àrid poligènic, en les seves cares 
fracturades que en l’àrid calcari. Per un altre costat s’ha de tenir en compte l’absorció 
dels àrids, que en el cas de l’àrid poligènic ha estat major que en calcari. En definitiva, 
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tot això ens ha conduït a que, per un mateix contingut de betum, amb l’àrid poligènic 
que té més textura i més absorció, tinguem unes mescles resultants més obertes que en 
l’àrid calcari, amb el que això comporta pel que fa a l’estabilitat i a la deformació 
Marshall. 
 
 En l’assaig de resistència a Tracció Indirecta, la influència del tipus d’àrid no ha 
quedat ben reflectida. Els resultats obtinguts són molt semblants, no s’han produït 
diferències significatives pel que fa al tipus d’àrid, i per tant no s’han pogut treure unes 
conclusions definitives en quant al comportament diferencial de les 4 mescles 
estudiades. En principi sembla, tal com citaven Khedaywi i Tons [2], que a més alta 
textura de l’àrid gruixut, hi haurà un millor encaix i unes resistències majors. 
 
 Pel que fa a l’adhesivitat àrid- lligant i l’efecte de l’aigua en les mescles 
estudiades, avaluat amb la resistència conservada, la mescla 1 formada per àrid calcari i 
la mescla 2 formada per àrid poligènic original, han obtingut valors molt semblants i 
molt bons ja se situen al voltant del 90%, sent una mica millors els obtinguts en la 
mescla 1. En canvi, la mescla 3 i 4, han obtingut valors pitjors, essent la mescla 3 la que 
ha obtingut els valors menors. 
 
 En l’assaig de Pista, les mescles formades íntegrament per àrid poligènic 
(mescles 2 i 3) han tingut un comportament molt bo, donant unes deformacions i unes 
velocitats de deformacions excel·lents. Pel que fa a la mescla 4 ha obtingut uns resultats 
pitjors però dins els requisits de la normativa espanyola. Però pel que fa a la mescla 1, 
formada totalment per àrid calcari ha tingut unes deformacions excessives i molt 
superiors a les acceptables. Això ha estat degut a que les mescles calcaries pel 
percentatge de betum utilitzat (4%) han estat molt tancades i això ha fet que haguem 
obtingut una deformació plàstica inacceptable. 
 
 Per acabar, vull destacar que la textura, la forma i l’absorció de l’àrid poligènic 
ens ha condicionat els resultats de l’estudi, ja que l’àrid calcari, per una mateixa dotació 
de betum, ens ha donat mescles més tancades, i aquest fet s’ha vist reflectit en els 
resultats. 
 
 En concordança amb Khedaywi i Tons [2], per una rugositat donada, hi ha un 
determinat tamany de fins i un òptim de la pel·lícula de betum que ens portarà a la 
resistència més gran de la mescla. 




