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1.1.- DEFINICIÓ. 
 
 Les mescles bituminoses són una combinació d’àrids i un lligant hidrocarbonat, 
de forma que al mesclar- los a altes temperatures, les partícules queden cobertes per una  
pel·lícula contínua de lligant. Les mescles es fabriquen en centrals fixes o mòbils i es 
transporten a l’obra, on s’estenen i es compacten. 
 
 Les mescles bituminoses són un material producte de la integració de dos 
materials, els àrids (comportament elastoplàstic) i el betum (comportament 
viscoelàstic), per tant la literatura ha considerat sempre les mescles com un material 
viscoelastoplàstic. 
 
 A causa de la presència del betum, les mescles bituminoses tenen un 
comportament en funció de la temperatura i la velocitat d’aplicació de les càrregues i 
només sota unes determinades condicions de servei (baixes temperatures i velocitats 
d’aplicació altes) es pot considerar que tenen un comportament gairebé elàstic i lineal.  
 

Little [1] va demostrar que quan les condicions de càrrega i temperatura són 
similars a les condicions en què es troba el paviment en carretera, qualsevol assaig que 
utilitzem es pot englobar en un comportament viscoelàstic lineal. 
 
 L’objectiu bàsic de les mescles bituminoses és servir de pla taforma perquè els 
vehicles puguin circular amb seguretat i comoditat, per tant han de verificar una sèrie de 
propietats per complir amb les característiques estructurals i funcionals que l’usuari 
necessita. 
 
 Característiques estructurals: 
 

 
 
CAPÍTOL 1 
 
 
Les Mescles Bituminoses 
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 Les característiques estructurals d’un ferm asfàltic estan directament 
relacionades amb el bon funcionament de la seva estructura. 
 
 Resistència estructural: 
 La primera condició que ha de complir el paviment flexible és suportar les 

càrregues imposades pel trànsit dins del nivells de deteriorament previstos en el 
projecte. Les càrregues del trànsit produeixen esforços normals i tallants en les 
capes granulars i de tracció en les capes de rodada. És per això que si es tracta de 
ferms flexibles, es poden considerar com la seva principal causa de fallida i 
deteriorament els esforços tallants per a les capes granulars i explanades, i els 
esforços de tracció en les capes asfàltiques. A més d’aquests esforços, també 
actuen esforços addicionals produïts per l’acceleració i frenada dels vehicles. Un 
altre factor que incideix substancialment en la resistència dels materials és el 
tipus de càrregues que se l’hi aplica i la velocitat amb que se fa. Aquestes 
aplicacions repetides de càrregues són de caràcter dinàmic, per tant menys 
conegudes en quant al seu comportament de les que són de tipus estàtic. 

 
 Deformabilitat: 
 Amb respecte a la deformació, donada la naturalesa dels materials que formen 

les capes dels ferms flexibles, la deformabilitat sol créixer molt a mesura que 
s’allunyen les capes de la superfície de rodada, sent molt més deformable la 
subbase que qualsevol de les capes superiors. S’ha de tenir en compte la 
deformabilitat, ja que deformacions excessives estan associades a estats de 
fallida, a més que un ferm deformat, segurament deixarà de complir les seves 
funcions, independentment de que les deformacions no hagin provocat el 
col·lapse estructural. 

 Existeixen deformacions elàstiques que són de recuperació instantània i 
plàstiques, la deformació de les quals roman en el ferm fins i tot després de 
cessar l’efecte deformador. Existeixen dos criteris primordials per a la 
determinació de la deformació màxima permissible en un ferm flexible; la que 
produeix la fallida del ferm, entenent-se per fallida el moment en que el 
paviment perd les seves característiques de servei per les que va ser dissenyat o 
bé es té en compte la deformació que obligui a una reconstrucció de determinada 
importància econòmica. 

 
 Característiques funcionals: 
 
 Les característiques funcionals d’un paviment asfàltic són conseqüència d’una 

bona execució dels processos constructius en obra. Dins de les característiques 
funcionals , cal destacar: 

 
 
 Comoditat: 
 És un factor primordial en el disseny i construcció de carreteres, la comoditat 

que l’usuari ha d’experimentar al circular per una via a la velocitat de projecte. 
Aquest requisit engloba una gran quantitat de factors i conceptes dins dels quals 
estan inclosos la seguretat, l’estètica i el seu efecte en l’usuari. La comoditat és 
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una característica que està directament relacionada amb la rugositat del paviment 
i aquesta amb la regularitat d’un ferm. La comoditat es pot mesurar segons el 
grau de molèstia que puguin produir les oscil·lacions en la superfície d’un ferm, 
les quals s’estimen en un rang de 2 a 15 Hz. Aquesta característica depèn 
directament del procés d’execució, per tant hi té a veure la fabricació de les 
mescles bituminoses, l’estesa i la compactació de cada una de les capes del ferm. 
Com es pot observar la regularitat està lligada amb la experiència del constructor 
i amb la disponibilitat d’equips apropiats. Amb la regularitat el que es preten es 
buscar que el paviment no presenti buits ni ondulacions que puguin ser molestes 
per l’usuari. 

 
 Adherència: 
 L’adherència com a característica funcional d’un ferm es defineix com la 

interacció molecular que hi ha entre les partícules del pneumàtic que entra en 
contacte amb la capa de rodada d’un ferm. Els principals paràmetres que 
permeten mantenir un control de l’adherència són la macrotextura, la qua l varia 
directament proporcional amb l’adherència, és a dir, a major macrotextura 
tindrem major adherència. Un altre factor que s’ha de tenir en compte és la 
quantitat d’aigua present a la superfície del ferm. Aquest paràmetre és 
inversament proporcional amb l’adherència, és a dir, a major presència d’aigua, 
menor adherència. 

 
La textura d’un ferm també és una característica funcional i es poden diferenciar 

dos tipus de textures: 
 

• Microtextura: Aquesta característica depèn de la textura inicial dels àrids 
i del coeficient de puliment accelerat (CPA). 

• Macrotextura: Depèn de la granulometria dels àrids i de la composició de 
la mescla. 

 
 Pel que respecte a les mescles bituminoses les seves principals característiques 
són [2]: 
 
 Estabilitat: 
 És la capacitat de les mescles bituminoses de suportar les càrregues i de resistir 

les tensions a les que es veu sotmeses amb uns valors de deformació tolerable. 
És una representació empírica de la resistència del material, combinació del 
fregament intern i la cohesió. 

 
 Resistència a les deformacions plàstiques: 
 El pas de les càrregues principalment a altes temperatures o baixes velocitats 

produeix una deformació plàstica degut al comportament viscoelastoplàstic de 
les mescles bituminoses. Si la dosificació de la relació filler/betum no és 
correcta pot arribar a produir fluència. 

 
 Resistència a la fatiga: 
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 A baixes temperatures i altes velocitats d’aplicació de la càrrega, el 
comportament del paviment és més elàstic i la repetició de càrregues inferiors a 
les de rotura produeix un esgotament progressiu per fatiga del material. Aquest 
fenomen s’estudia en el laboratori controlant les deformacions davant cicles 
llargs de càrregues de valor inferior a la rotura. 

 
 Durabilitat: 
 Les mescles de les capes de rodada es veuen sotmeses a agressions externes a 

part de l’acció del trànsit. La radiació solar, l’oxidació del lligant produïda per 
l’aire, l’aigua, el gel, els olis i els combustibles poden afectar la durabilitat de la 
mescla. 

 
 
 Flexibilitat: 
 La flexibilitat d’una mescla bituminosa es refereix a la capacitat  d’aguantar 

deflexions sense arribar a trencar-se o fisurar-se [3]. És la capacitat de les 
mescles a adaptar-se a les variacions que puguin produir-se en les capes que les 
suporten. Finalment podem expressar que la flexibilitat d’una mescla bituminosa 
és funció del contingut de betum, resultant les mescles més flexibles quant més 
contingut de betum tinguin. 

 
 Resistència a la lliscada: 
 La resistència a la lliscada és la capacitat de la superfície d’un paviment per 

subministrar suficient fregament als vehicles, de manera que puguin frenar a una 
distància raonable, en unes determinades circumstàncies [4]. Una alta resistència 
a la lliscada s’aconsegueix amb un alt contingut d’àrid gruixut, obtenint 
fonamentalment rugositats geomètriques elevades. 

 
 Permeabilitat: 
 La permeabilitat de les mescles bituminoses es defineix com la facilitat  amb la 

que passen, a través de la seva massa, l’aigua i l’aire [4]. Una mescla bituminosa 
ha de garantir una evacuació efectiva de la totalitat de l’aigua present en la 
superfície de rodada, això fa que s’evitin fenòmens com el “aquaplanning” o la 
polvorització de l’aigua disminuint la visibilitat del conductor. 

 
 Existeixen altres propietats de les mescles com la lluminositat i la sonoritat que 
també s’han de considerar. 
 
 L’enginyer de carreteres ha de trobar l’equilibri òptim de totes aquestes 
propietats en el disseny de la mescla a través d’una dosificació adequada dels materials. 
 
 Els mètodes de dosificació de mescles tenen com a finalitat trobar les millors 
proporcions d’àrids, filler i betum en funció de les condicions en què treballarà la 
mescla: tipus d’infrastructura (carretera o pista d’aeroport), capa del ferm (base, 
subbase, capa de rodada), espessor, tipus de trànsit i climatologia. 
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 Una vegada s’ha triat la mescla i els materials (tipus d’àrid, filler i lligant) queda 
ben clar que hi ha moltes variables a considerar en el disseny d’una mescla bituminosa; 
és per això que els mètodes d’estudi de les mescles bituminoses són en gran part 
empírics. No obstant, cada cop més les bases estructurals dels paviments es veuen 
sotmeses a tensions més altes i es fa necessària una tècnica per determinar la 
conveniència d’un o altre material. 
 
 Hi ha molts mètodes per dosificar les mescles bituminoses amb assaigs 
mecànics, el més utilitzat per mescles denses és l’assaig Marshall [5], i per mescles 
poroses l’assaig Cántabro [6], però n’hi ha d’altres de més complexos però menys 
utilitzats. 
 
 
1.2.- COMPONENTS D’UNA MESCLA BITUMINOSA. 
 
 Les components fonamentals d’una mescla bituminosa són els àrids i els lligants 
bituminosos. 
 
 Àrids: 
 L’àrid és un conjunt de partícules minerals de diverses mides, procedents de la 
fragmentació natural o artificial de les roques. Aquests àrids quan es compacten ens 
donen un esquelet mineral dins del qual cada partícula s’encaixa amb la resta. Aquesta 
distribució unida al procés de compactació permet que les partícules més fines envoltin 
les més gruixudes i omplin els buits, obtenint d’aquesta manera una bona resistènc ia 
mecànica. És important tenir en compte l’acció dels agents atmosfèrics i les tensions 
produïdes pel trànsit, ens condicionen la durada d’aquestes estructures. 
  
 Les principals propietats que ha de complir un àrid perquè serveixi per fer una 
mescla bituminosa són les següents: 
 
 
 - Granulometria. 
 - Resistència a la compressió. 
 - Textura superficial. 
 - Compacitat. 
 - Naturalesa mineralògica. 
 
 Lligants bituminosos: 
 Els lligants són el material aglomerant utilitzat en la fabricació de mescles 
bituminoses. Gràcies a les seves propietats, el lligant bituminós és capaç de recobrir les 
partícules, adherir-se a la seva superfície i una vegada compactada i refredada la mescla, 
desenvolupa una cohesió entre les partícules que transforma la massa mineral solta en 
una material anomenat mescla bituminosa, resistent a les tensions que suportarà degut al 
pas de les rodes dels vehicles [7]. La majoria dels lligants bituminosos procedeixen del 
petroli i tenen com a característica principal el seu aspecte de líquids viscosos, el seu 
color negre i ser una mescla complexa de hidrocarburs amb una sèrie de propietats que 
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faciliten la seva utilització com agents aglomerants. És important tenir en compte que el 
filler ajuda al lligant en la seva funció aglomerant, formant un màstic bituminós. 
 
 En la fabricació de mescles bituminoses es necessiten materials aglomerants que 
compleixin les següents característiques: 
 
 - Adhesivitat o capacitat aglomerant. 
 - Bon comportament reològic per suportar tensions imposades pel trànsit. 
 - Resistència a la modificació de qualitats per part de factors interns i externs.  
 
 
 
1.3.- DISSENY DE MESCLES BITUMINOSES. 
 
 Qualsevol mètode de disseny d’una mescla ha de considerar les variables reals 
de la planta de producció i zona de construcció, i intentar reduir al mínim les hipòtesis i 
factors d’escala necessaris que permeten treballar en el laboratori de forma similar que a 
la realitat. Igualment, l’anàlisi ha de tenir present que el comportament de la mescla es 
veu afectat per l’actuació del trànsit i els fenòmens ambientals. 
 
 Tot i que es tenen presents aquests factors, experiències de diferents autors han 
donat diferències considerables entre els testimonis extrets del paviment ja fabricat amb 
les mateixes mescles fabricades en el laboratori [8]. 
 
Diferències entre la compactació en obra i en laboratori: 
  

El procediment de disseny d’una mescla bituminosa en laboratori s’ha 
d’assemblar tant com es pugui a una mescla igual fabricada en una planta asfàltica. 
Actualment existeixen diferències tant si la planta és contínua com discontínua. En 
particular Von Quintus [9] ha detectat que el percentatge de buits era més alt en la 
mescla fabricada en planta que no la del laboratori, tot i utilitzar la mateixa energia de 
compactació; aquest fet es pot veure en la figura 1.1. 
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En el laboratori s’intenta que en qualsevol procediment de compactació, l’esforç 
de compactació aconseguit sigui similar al que transmet la maquinària d’obra. Aquest 
fet és especialment important pel percentatge de buits de la mescla resultant, ja que 
influeix sobre les característiques mecàniques de la mescla. 
 
 En la figura 1.2, extreta de l’estudi de Nunn [10], es pot veure com l’augment 
del percentatge de buits disminueix el mòdul de rigidesa. 
 

Figura 1.1 Comparació entre el percentatge de buits d’una mescla fabricada en el 

laboratori amb una altra fabricada en planta, Von Quintus [9]. 
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El treball de Von Quintus [8] recull diferents estudis per veure com diferents 

aparells o sistemes de compactació compacten la mescla i com influeixen en  les 
propietats finals d’aquesta; per exemple un dels estudis utilitza l’assaig de tracció 
indirecta per determinar les diferències entre dos sistemes de compactació, el martell 
Marshall i un compactador giratori d’amassat (Gyratory Shear Compactor, Texas); la 
figura 1.3 indica que amb el mateix percentatge de buits el martell Marshall dóna un 
valor de resistència a tracció indirecta superior. 

Figura 1.2 Efecte de la compactació. Variació del mòdul de rigidesa en funció del 

percentatge de buits. Assaig a 25ºC. Àrid granític. Betum de 

penetració 100. Freqüència 25 Hz, Nunn [10]. 
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Evolució i fallida de les mescles bituminoses 
 
 Hi ha dos factors que determinen l’evolució de les característiques de les 
mescles bituminoses al llarg del temps: el percentatge de buits i l’enduriment de l’asfalt 
amb el pas dels anys. 
 
 En el laboratori, la densitat després de compactació es manté sempre constant 
però, la densitat d’una mescla sotmesa a l’acció del trànsit i al pas del temps no. La 
majoria de les mescles es dissenyen amb un percentatge de buits al voltant del 3 al 5%, 
però moltes vegades en obra les mescles es col·loquen amb percentatges superiors al 8% 
(degut a diferències de temperatura, compactació, etc.). Aquestes mescles, en particular 
les que tenen un percentatge de buits més elevat, poden densificar-se davant el trànsit i 
donar lloc a deformacions importants que poden afectar a les propietats de la mescla i 
provocar la seva fallida. 
 

Figura 1.3 Efecte de la compactació. Variació de la resistència a tracció indirecta 

en funció del percentatge de buits. Comparació de 2 compactadors. 

Assaig a 77ºF (25ºC). Mescla densa. Freqüència 25 Hz, [8]. 
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 Aquest procés de reducció de buits, sovint anomenat “roderes”, depèn del 
percentatge inicial de buits, del procés de construcció i de les condicions ambientals. 
 
 L’altre fenomen a considerar és l’augment de la rigidesa de la mescla que és 
degut a l’oxidació del betum i a la conseqüent pèrdua de maltens (olis). Aquesta pèrdua 
provoca un envelliment del betum que rigiditza la mescla i la fa més vulnerable a la 
rotura fràgil a baixes temperatures i a la fatiga davant un cicle llarg de càrregues. 
 
 Tant bon punt es finalitza la construcció de la carretera, comencen a actuar les 
accions del trànsit i els agents meteorològics i per tant s’ha d’estar alerta a les mostres 
de deteriorament del paviment. 
 
 El paviment pot tenir dos tipus de fallida, la funcional i l’estructural: 
 
 Parlem de fallida funcional quan tenim un nivell poc satisfactori de servei, sigui 
per comoditat i/o seguretat. Això no implica que l’estructura del paviment estigui 
trencada, sinó que algunes de les propietats exigides (rugositat, adherència...) no 
compleixen uns mínims establerts. 
 
 Parlem de fallida estructural quan es trenca l’estructura definida en el disseny, 
que a curt termini suposarà una fallida funcional. Podem definir tres tipus bàsics de 
senyals del paviment que impliquin fallida estructural: 
 

1. Rotura tèrmica a baixes temperatures. 
2. Rotura per fatiga. 
3. Deformacions plàstiques. 

 
A part d’aquests tres fenòmens de fallida estructural, hi ha altres factors també 

importants, entre ells el problema d’eliminar la humitat, el fet que el paviment patini, el 
despreniment o descarnat i l’exudació del betum. Tots ells també suposen una fallida 
del paviment. 

 
Per reproduir el  millor possible els resultats a l’obra del laboratori, en el 

laboratori s’han de seguir tres passos bàsics: 
 

1. Utilitzar un assaig d’envelliment per endurir la mescla i reproduir la 
mescla fabricada en planta, que estarà sotmesa als agents atmosfèrics i al 
trànsit. 

2. Avaluar el dany que provoca la humitat en la mescla, utilitzant un assaig 
com el de Lottman [11]. 

3. Compactar els materials en el laboratori per obtenir les mateixes 
característiques que en obra. 

 
La majoria de les característiques de senyal de deteriorament del paviment tenen 

una correlació pobre amb els valors obtinguts amb el Marshall o el Hveem. Per millorar 
en el procés de disseny, autors com Kennedy [12] i Khosla [13] busquen nous 
paràmetres de comparació com la resistència a tracció indirecta, els mòduls (estàtics i 
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dinàmics) i les proves de fatiga (tot i que té el problema de la durada de l’assaig i 
dispersions importants en els resultats). 

 
Un procediment per determinar les característiques de les mescles bituminoses 

ha de tenir els atributs següents: 
 

1. Fiabilitat i exactitud. 
2. Capacitat de repetició i petites desviacions. 
3. Sensibilitat a les variables de la mescla. 
4. Simplicitat de la prova. 




