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 Els àrids, en les mescles asfàltiques, són el 90% de les mescles bituminoses 
compactades, a més, formen el seu esquelet mecànic. En aquest aspecte, vàries 
propietats dels àrids tenen una influència directa i important sobre el comportament de 
les mescles compactades. 
 
 Molts de treballs de recerca s’han centrat en l’efecte del filler en la mescla, però 
pel que fa a l’efecte global dels àrids (gruixut, fi i filler), s’ha fet poca investigació en 
els últims anys. 
 
 De la multitud, d’articles, conferències i publicacions que s’han els últims deu 
anys sobre mescles bituminoses, s’ha escollit 4 articles que en certa manera tracten la 
temàtica d’aquesta tesina, d’aquests articles en citaré un resum de la metodologia, 
problemàtica i conclusions que s’han arribat a cada un d’aquests treballs d’investigació. 
 
 

 
 
CAPÍTOL 2 
 
 
Estat de l’art sobre la 
influència de l’àrid en les 
mescles bituminoses 
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2.1.- EFECTE DE DIFERENTS CARACTERÍSTIQUES D’ÀRIDS I FILLER EN 
EL COMPORTAMENT DE MESCLES ASFÀLTIQUES. 
 
 

Aquest article, redactat per Ishai i Craus [14], presenta un resum de les 
conclusions obtingudes durant una sèrie de projectes de recerca encaminats a definir i 
avaluar les propietats dels àrids i del filler que tenen una influència en el comportament 
de les mescles bituminoses. 

 
 Es tracten 2 aspectes importants, com són: 
 

1) Utilitzar un concepte per avaluar quantitativament i objectivament la 
irregularitat geomètrica dels àrids, i 

2) Avaluació de les propietats fisicoquímiques del filler més importants i amb 
l’efecte més significatiu en el comportament a curt i a llarg termini de les 
mescles asfàltiques. 

 
IRREGULARITAT GEOMÈTRICA DELS ÀRIDS 

 
La irregularitat geomètrica (forma, angulositat i textura superficial) de les 

partícules dels àrids té un efecte important en les propietats físiques i el comportament 
mecànic de les mescles bituminoses.  

 
 Un desenvolupament més recent és el concepte de “packing volume”, amb el 
qual la irregularitat geomètrica de les partícules d’àrids ha estat unificada i expressada 
quantitativament a través de paràmetres bàsics volumètrics relacionats amb les 
propietats físiques de les partícules.  
 
 En quant al concepte de “packing volume” cal dir que aquest, no només engloba 
els sòlids i els buits microsuperficials (microtextura), sinó també el volum de la 
macrotextura. El “packing volume” pot ser entès com el volum d’una membrana 
estirada per les puntes de la rugositat superficial (veure figura 2.1). Basat en el “packing 
volume” d’una partícula (Vp), la gravetat específica es definida com Gp = W/Vp, on W 
és el pes en sec de la partícula. 
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Figura 2.1: Paràmetres volumètrics bàsics incorporats en el concepte de “packing volume”[14]. 

 
 
 Per acomodament de les partícules, la membrana de “packing volume”, separa 
els buits en dues components: els buits entre partícules (porositat) i els buits superficials 
de les partícules (microtextura i macrotextura). La suma de buits superficials expressa 
de manera volumètrica, el grau de irregularitat de les partícules si les comparem amb 
esferes perfectes (llises i uniformes). 
 
 Aquesta propietat geomètrica de les partícules la definim com el percentatge de 
rugositat específica (Srv). Es pot veure que la rugositat específica expressa de manera 
quantitativa la irregularitat geomètrica total de la partícula com una part del “packing 
volume” (Vp). 
 

Per avaluar l’efecte de la irregularitat geomètrica dels àrids, es duu a terme un 
programa de treballs experimentals. 

 
Pels assaigs es varen triar 8 tipus d’àrids, de manera que es poguessin estudiar 

diferents magnituds de irregularitat geomètrica. Aquests àrids són: còdols de platja, 
graves de riu, àrid calcari, basalts, granits, arenisques, pedres volcàniques i vidre 
triturat. A partir d’aquests àrids s’han separat en diferents fraccions i s’ha avaluat alguns 
paràmetres convencionals com son, el volum de la partícula, gravetat específica i 
gravetat específica aparent, i absorció d’aigua. A més, les fraccions estàndard han estat 
assajades amb l’índex de lajas i de agulles, l’abrasió Los Angeles i l’equivalent d’arena. 

 
 D’altra banda s’han usat 2 tipus diferents de mescla bituminosa, una amb una 
granulometria ben graduada i una altra amb una granulometria oberta. Amb aquestes 16 
mescles, s’ha fet un Marshall per obtenir l’òptim de betum, i amb aquest òptim, s’han 
assajat provetes pel Mòdul resilient i per compressió diametral.  
 

Després d’aquest treball experimental s’arriba a les següents conclusions: 
 
La irregularitat geomètrica dels àrids, definida pels paràmetres de packing 

volume, està ben correlacionada amb els paràmetres rellevants de les mescles 
bituminoses. Contingut òptim de betum, estabilitat Marshall, deformació, i densitat de la 
mescla a contingut òptim de betum, estan directament relacionats amb la irregularitat 
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geomètrica dels àrids, com es demostra en la figura 2.2. En molt de casos, els graus de 
correlació obtinguts per les mescles ben graduades son una mica més alts que les 
mescles obertes. 

 

 
 

Figura 2.2: Contingut òptim de betum relacionat amb la irregularitat geomètrica per una mescla ben 
graduada [14]. 

 
 

 Les correlacions obtingudes permeten una predicció de les propietats de la 
mescla i el comportament en base a la irregularitat geomètrica mesurada. 
 
 Com era d’esperar, el mòdul resilient, mesurat a nivells baixos de tensió, i la 
resistència a compressió diametral no estan correlacionats amb la irregularitat 
geomètrica dels àrids. L’explicació d’això, és que sota les condicions d’assaig 
específiques, aquests paràmetres resistents son afectats significativament per les 
propietats de la pel·lícula d’asfalt en els punts de contacte. 
  
PROPIETATS FÍSICOQUÍMIQUES DELS FILLERS 
 
 El filler es la component de les mescles bituminoses que té un paper determinant 
en les propietats i el comportament de les mescles. Generalment, el seu comportament 
és complex. D’una banda, el filler serveix com a material per omplir els buits que 
deixen els àrids gruixuts en la mescla. Per una altra banda, la seva finor i 
característiques superficials, fan que sigui un material actiu. La seva activitat és 
reflectida en les propietats físicoquímiques en la connexió entre el filler i el betum. 
 
 A partir d’això, la recerca en general a Israel s’ha dedicat a investigar varis 
aspectes fisicoquímics que expliquen la interacció filler-betum, i ens obrirà camí en el 
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paper del filler en les mescles bituminoses. Aquest article resumeix l’experimentació i 
l’anàlisi sobre aquests aspectes. 
 

El treball experimental treballa amb 6 tipus de filler. Aquests són pols de vidre, 
filler d’arenisca, basalts, dolomites, calcàries i llims hidratats. En aquest programa 
experimental es va incloure l’avaluació de les propietats fisicoquímiques dels fillers, la 
caracterització reològica dels màstics, i assaigs de resistència i durabilitat en morters 
asfàltics i mescles bituminoses en calent. 

 
Els paràmetres com la superfície específica, factor de forma, rugositat específica 

i textura superficial han estat avaluat per cada tipus de filler. L’activitat superficial dels 
fillers està relacionada amb la interacció amb el betum i caracteritzada per la intensitat 
d’adsorció. La calor d’adsorció alliberada durant la interacció filler-betum i els canvis 
en la composició del betum durant la filtració, són els paràmetres principals per 
caracteritzar l’activitat fisicoquímica dels fillers. 

 
Els morters asfàltics i les mescles bituminoses es preparen amb una combinació 

d’un tipus d’àrid, un tipus de betum, 6 tipus de filler, i a més 6 nivells de contingut de 
betum i filler. La estabilitat Marshall i el mòdul resilient són assajats després de 
diferents períodes d’immersió a 60ºC. Un índex de durabilitat fou desenvolupat per 
analitzar el comportament davant la durabilitat de les diferents mescles analitzades. 
 

Per aquest estudi, varis paràmetres únics dels materials s’han desenvolupat i 
utilitzats en la recerca per caracteritzar els fillers i els màstics. Aquests són: 

 
• Contorn superficial dels fillers 
• Absorció i adsorció   
• Intensitat d’Adsorció (Calor d’adhesió)  
• Índex de durabilitat de les mescles bituminoses 

  
Un dels resultats de les diferents tècniques i assaigs utilitzats per caracteritzar els 

diferents fillers, és que moltes de les distintes tendències que caracteritzen el 
comportament dels màstics filler-betum i les mescles bituminoses es poden explicar a 
partir de les propietats fisicoquímiques del filler en la interfase filler-betum. En aquest 
estudi, s’ha vist que per molts dels tipus de fillers assajats, hi ha una tendència única per 
tots els efectes fisicoquímics, cap a una combinació d’una alta irregularitat geomètrica 
amb una alta intensitat d’adsorció.  

 
La intensitat d’adsorció és un factor important per caracteritzar la capacitat 

fisicoquímica del filler i la seva influència en la durabilitat de les mescles. 
 
L’índex de durabilitat està altament correlacionat amb la calor específica 

d’adsorció de distints tipus de fillers, indicant la alta durabilitat potencial de fillers 
actius i la baixa durabilitat per fillers inactius. L’índex, també reflecteix l’efecte del 
contingut de betum en la durabilitat i l’efecte combinat del tipus de filler i el contingut 
de betum. L’efecte del filler es manifesta, generalment, després de llargs períodes 
d’immersió. 
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2.2.- EFECTE DE LA RUGOSITAT I EL TAMANY DELS ÀRIDS EN LES 
MESCLES BITUMINOSES. 
 
 

En aquest estudi encapçalat per Khedaywi i Tons [15],  una hipòtesi que es va 
fer és que per cada tipus d’àrid gruixut amb diferents característiques superficials, hi ha 
un tamany específic d’àrid fi que contribueix en el desenvolupament d’un mecanisme 
d’encaix entre les superfícies de l’àrid gruixut, quan estan combinats en una mescla 
bituminosa. 
 

Els objectius de la recerca són els següents: 
 
• Investigar el tamany de l’àrid fi (o filler) que es necessita per obtenir la 

resistència de tall més alta per una mescla bituminosa amb una rugositat 
superficial donada. 

• Estudiar l’efecte de l’espessor de la pel·lícula de lligant i tamany de l’àrid 
gruixut en la resistència de les mescles bituminoses. 

 
L’objectiu pràctic d’aquest treball és determinar com utilitzar partícules llises i 

sense matxucar, com les graves rodades, en les mescles bituminoses i obtenir una 
resistència alta. 

 
Tenim 3 successos possibles quan un tamany d’àrid fi es mescla amb un tamany 

d’àrid gruixut: 
 
1) Les partícules fines estan completament dins els buits superficials de les 

partícules grans. En aquest cas, el diàmetre mig de cada partícula fina és més 
petit que la profunditat i l’amplada de cada de buit superficial mig de les 
partícules grans. Com a resultat, les partícules que estan completament perdudes 
degut a la rugositat es consideren partícules estacionàries que no participen en la 
fluència de la mescla. D’altra banda, la fluència del lligant assumeix el control 
de la fluència de la mescla. 

 
2) Les partícules fines estan parcialment dins els buits superficials de les partícules 

grans, i la secció transversal de la partícula fina mitja és més petita que 
l’obertura del buit superficial mig de les partícules grans. En aquest cas, l’àrid fi 
contribueix en el desenvolupament de l’encaix entre els àrids gruixuts, i aquest 
farà que augmenti la resistència de tall de la mescla. 

 
 
3) Les partícules fines estan parcialment dins els buits superficials de les partícules 

grans, i la secció transversal de la partícula fina mitja és més gran que l’obertura 
del buit superficial mig de les partícules grans. Quan aquestes partícules es 
mesclen conjuntament per obtenir una mescla bituminosa, i quan s’aplica força a 
la mostra, l’àrid fi actuarà com un rodet entre l’àrid gruixut, i això farà que 
disminueixi la resistència de tall de la mescla. 
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En el treball del laboratori s’han utilitzat 2 tipus d’àrid gruixut, una calcària triturada 

amb una rugositat de 0.030 cm i una grava rodada amb una rugositat de 0.009 cm, que 
han seleccionades en base a les diferents característiques superficials o rugositat. També 
s’han emprat 4 espessors diferents de pel·lícula de lligant: 10, 50, 90 i 130 µm. S’han 
utilitzat 5 tamanys d’àrid fi per obtenir un conjunt representatiu d’aquest àrid. S’ha 
elegit un sol tipus d’àrid fi, és el calcari, s’ha triat aquest perquè és més fàcil obtenir les 
fraccions que es necessiten en aquest estudi.  

 
Per mesurar la pèrdua de betum degut a la rugositat i la fluència de lligant s’ha 

fet mitjançant la teoria del “packing volume” en què es pot utilitzar per dividir el 
contingut de betum en dues parts: el betum relacionat amb la rugositat (betum situat per 
sota de la membrana de “packing volume”) i el betum relacionat amb la fluència (betum 
situat per fora de la membrana de “packing volume”. 

 
Per a la mesura de fins perduts degut a la rugositat, s’ha fet a partir de què si 

tenim diferents tamanys que són envoltats, la suma total del betum relacionat amb la 
rugositat no serà la mateixa que la suma del betum relacionat amb la rugositat de cada 
partícula per separat ja que, juntament amb el betum, les partícules fines es perdran dins 
els buits superficials de les partícules gruixudes. Per calcular el contingut de betum 
exacte en la mescla, s’ha decidit mesurar la concentració de les partícules fines dins dels 
buits superficials de la fracció gruixuda, que s’han perdut completament en la rugositat 
de l’àrid gruixut. 

 
Els resultats en que es varen arribar es reflecteixen a les figures 2.3 i 2.4, on es 

mostren la relació entre l’espessor de la pel·lícula de betum i la tensió màxima per cada 
tipus d’àrid gruixut. La tendència general d’aquests resultats és bastant similar pels dos 
tipus d’àrid. Totes les corbes mostren un increment i després una disminució de la 
resistència. El valor més alt està associat a un espessor de la pel·lícula de betum de 50 
µm tant per l’àrid calcari com per les graves rodades. 
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Figura 2.3: Tensió màxima de la mostra versus espessor de la pel·lícula de betum per àrid calcari [15]. 

 

 
Figura 2.4: Tensió màxima de la mostra versus espessor de la pel·lícula de betum per graves rodades 

[15]. 
 

 
Les conclusions en què Khedaywi i Tons arriben al final del seu estudi són les 

següents: 
 
1) Hi ha un tamany òptim dels fins, que mesclat amb un àrid gruixut adequat amb 

una  certa rugositat superficial ens donarà resistència al tall més altes. 
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2) A més alta rugositat de l’àrid gruixut, serà més gran el tamany òptim dels fins 

que ens donaran un millor encaix i una resistència més gran de la mescla. 
D’aquesta manera l’àrid calcari triturat amb una rugositat de 0.03 cm necessita 
uns fins No. 60 a No. 80, i les graves, al ser llises necessiten uns fins No. 200 a 
No. 270, per obtenir la resistència més alta de la mescla. 

 
 
3) Per combinar adequadament la rugositat i el tamany dels fins, la resistència de 

les mescles amb les graves pot esser feta més cuidadosament que la resistència 
de les mescles amb àrid calcari triturat. La diferència només és del 20 %. 

 
4) El concepte de l’espessor de la pel·lícula de betum apareix per unificar els 

paràmetres de disseny de les mescles, perquè l’òptim de l’espessor, tant per les 
graves com per l’àrid calcari és de 50 µm. 

 
 
5) Per pel·lícules més gruixudes (majors que 50 µm) i tamanys de partícules fines 

més petits (menors que el tamís No. 270) les partícules fines no encaixen dins 
les grans (graves o calcàries), i com a resultat obtenir una resistència de les 
mescles menors que l’òptima. 

 
6) Per pel·lícules més primes (menors que 50 µm) i tamanys de partícules fines més 

grans (majors que el tamís No. 60) les partícules fines actuen com un rodet entre 
l’àrid gruixut, i això fa que obtinguem una resistència de la mescla menor que 
l’òptima. 

 
 
7) Com és petit sigui l’àrid gruixut, tindrem més punts de contacte i més encaix per 

unitat d’àrea de la mostra. Com a resultat tindrem una resistència més alta si 
l’espessor de la pel·lícula de betum és el mateix. 

 
 
 
2.3.- EFECTES DEL TAMANY MÀXIM DE L’ÀRID EN LES MESCLES 
BITUMINOSES. 
 
 

Tradicionalment, les mescles bituminoses per a paviments han tingut un tamany 
màxim de l’àrid menor que 25.4 mm. El fet que molts de paviments existents han estat 
subjectes a ruptures i roderes, ha provocat que s’hagi pensat en els paviments 
bituminosos amb un gran tamany màxim de l’àrid, que tenen un alt contingut petri i més 
resistència. A partir d’aquest idea va sorgir els estudis realitzats per Newtson i Turner 
[16]. 

 
Per aquest estudi es va utilitzar un betum del tipus AC-20. A més, es varen 

utilitzar 3 tipus d’àrid: Brokaw que prové d’un dipòsit al·luvial consistent bàsicament en 
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fragment de roca basàltica; Gray Quarry consisteix en roca calcària triturada; i el South 
Bend que és un dipòsit al·luvial de quarsita. Els tres tipus d’àrids han estan sotmesos a 
matxuqueig per obtenir com a mínim una cara de fractura. S’ha de tenir en compte que 
una cara de fractura és el mínim requerit, i que moltes de les partícules de cada tipus 
d’àrid tenen més d’una cara de fractura. 

 
 
MÈTODE EXPERIMENTAL 
 
 

Pel disseny de la mescla es va utilitzar l’assaig Marshall per determinar el 
contingut òptim de betum. El procediment es va fer per maximitzar la densitat, 
l’estabilitat i els buits en els àrids. Per aquest estudi, s’ha assumit que la mescla sigui 
utilitzada en una base asfàltica sotmesa a trànsit pesat. 

 
Com que l’assaig Marshall limita el tamany màxim de l’àrid a 1 in., ha estat necessari 
augmentar les dimensions  de la proveta a 152 mm de diàmetre i 95 mm d’espessor. 
Aquestes dimensions permeten un tamany màxim de l’àrid de 38.1 mm.  
 

S’han fet assaigs de mòdul resilient per determinar com varia la rigidesa de les 
provetes amb el contingut òptim de betum variant el tamany màxim de l’àrid. S’han fet 
un total de 162 assaigs, de la següent manera: 3 provetes per cada un dels 3 tamanys 
màxims d’àrid i per cada un dels 3 tipus d’àrid, assajades dues vegades a cada una de les 
3 temperatures d’assaig (5ºC, 25ºC i 40ºC). 

 
També s’han fet assaigs de “Creep-Rebound” per determinar com varia la 

resistència a deformació permanent amb el tamany màxim d’àrid. La resistència a 
deformació permanent és coneguda per ser un bon indicador de la resistència a 
trencament de la mescla. S’han fet un total de 18 assaigs de “Creep-Rebound”. Aquests 
s’han basat en una proveta de cada un dels 3 tipus d’àrid i els 3 tamanys d’àrid màxim, 
assajats a 25ºC i a 40ºC.  

 
 
RESULTATS 
 
 

Pel que fa al disseny de la mescla, els 4 continguts de betum utilitzats en el 
Marshall modificat són el 4.0%, 4.5%, 5.0% i el 5.5%. S’han assajat 3 provetes per cada 
contingut de betum i per cada tamany màxim d’àrid. L’òptim de betum s’ha determinat 
amb la mitjana del contingut que ha donat la densitat màxima, l’estabilitat màxima i un 
percentatge de buits en la mescla del 4.0%, pels tres tamanys màxims d’àrid. 

 
Aquest resultats indiquen que el betum necessari per cobrir els àrids disminueix a 
mesura que augmenta el tamany màxim de l’àrid. Aquests resultats també mostren que 
el percentatge de buits en la mescla es manté quasi bé constant en el 3%, i que els buits 
en els àrids disminueixen amb l’augment del tamany màxim. 
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El mòdul resilient no varia significativament amb el tamany màxim de l’àrid per 
diferents tipus d’àrids a 5ºC. Els errors d’anàlisi han influït en la determinació de si la 
influència del tamany màxim era eclipsada pels errors sistemàtics associats al 
procediment d’assaig. Aparentment, cap influència del tamany màxim en la rigidesa és 
petita comparada amb l’error de l’assaig a n’aquesta temperatura. 

 
A 25ºC, les provetes de Brokaw i South Bend disminueixen en mòdul resilient 

amb l’augment del tamany màxim de l’àrid, mentre que el mòdul resilient de les 
provetes de Gray Quarry augmenta amb l’augment del tamany màxim. Aparentment, 
canvia la rigidesa amb l’augment del tamany màxim de l’àrid depenent del tipus d’àrid 
utilitzat. Per això, és necessària una bona inspecció de les característiques dels àrids, 
especialment de les partícules properes al tamany màxim. 

 
Mostres de cada tipus d’àrid i tamanys propers al tamany màxim de la 

granulometria (retingut en el tamís 12.7 mm) s’han examinat per determinar el 
percentatge de cares fracturades que hi ha per cada tipus d’àrid i per cada mida. El 
percentatge de cares fracturades indica 2 propietats importants de l’àrid: capacitat 
d’encaix i textura. L’encaix depèn de l’angulositat de les partícules, i la resistència 
friccional depèn, en part, de la rugositat de les superfícies de contacte. Les cares 
fracturades augmenten l’angulositat i la rugositat, millorant la resistència de tall de 
l’àrid. 

 
Les dades indiquen que els àrids Brokaw i South Bend, tenen percentatges més 

alts de cares arrodonides així com augmenta el tamany màxim, mentre que el Gray 
Quarry gairebé no té cares sense fracturar sigui quin sigui el tamany. Per tant, les 
provetes d’àrid gran amb Brokaw i South Bend tindran menys encaix i resistència de 
tall que les provetes d’àrid gran amb Gray Quarry. 

 
Aquests resultats ens porten a la conclusió que l’àrid utilitzat per les mescles 

d’àrid gran han de ser de bona qualitat. Les mescles d’àrid gran no s’han de considerar a 
no ser que l’àrid utilitzat en la mescla sigui triturat amb prop del 100% de cares 
fracturades en tota la granulometria. 

 
Els assaigs “Creep-Rebound” a 25ºC mostren que les provetes de Brokaw i de 

South Bend disminueixen en la resistència a deformació permanent amb l’augment del 
tamany màxim de l’àrid i en les provetes de Gray Quarry augmenta la resistència a 
deformació permanent amb l’augment del tamany màxim de l’àrid. 
S’observa la mateixa tendència que el mòdul resilient a 25ºC. A partir d’això, és 
probable que ambdues tendències procedeixin de la mateixa causa, concretament, d’un 
increment en el percentatge de cares arrodonides amb l’augment del tamany màxim de 
l’àrid per l’àrid Brokaw i South Bend. 
 

Les tendències dels assaigs de “Creep-Rebound” a 40ºC, ens mostren que les 
provetes d’àrid Brokaw i South Bend tenen una resistència menor a deformació 
permanent amb l’augment del tamany màxim de l’àrid. Les provetes de Gray Quarry 
mostren una lleugera disminució en la resistència a deformació permanent en els 
tamanys màxims d’àrid de 19.1 mm a 38.1 mm. La deformació permanent pel tamany 
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màxim de 25.4 mm és millor que pels tamanys màxims de 19.1 mm i 31.8 mm. Això 
indica una pèrdua d’integritat en les provetes des de càrregues prèvies. 
Les disminucions en la resistència a deformació permanent per les provetes d’àrids 
Brokaw i South Bend són més grans que la disminució per les provetes de Gray Quarry. 
El mecanisme de disminució de resistència es creu que en els àrids Brokaw i South 
Bend és degut a l’augment del percentatge de cares arrodonides amb l’increment del 
tamany màxim de l’àrid. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 

A partir dels resultats del disseny de la mescla, el mòdul resilient i els assaigs 
“Creep-Rebound”, s’ha arribat a les següents conclusions. 

 
Per als tres tipus d’àrids estudiats, l’augment del tamany màxim de l’àrid 

generalment disminueix el contingut òptim de betum. Això fa que es redueixi els costs 
de materials en els paviments si utilitzem mescles d’àrid gran, però es necessita un 
anàlisi econòmic per quantificar el cost total del disseny i construcció per a projectes 
puntuals. 

 
Augmentar només el tamany màxim de l’àrid no garanteix augmentar la 

durabilitat dels paviments. La rigidesa, que està caracteritzada pel mòdul resilient, i la 
resistència a deformació permanent, que es mesurada per la deformació permanent en 
l’assaig “Creep-Rebound”, pot augmentar o disminuir amb el tamany màxim. L’efecte 
del tamany màxim de l’àrid depèn de manera relativa a l’angulositat i la textura de 
l’àrid. Per un àrid amb un 100% de cares de fractura (Gray Quarry), el mòdul resilient i 
la resistència a la deformació permanent generalment augmenten amb el tamany màxim. 
Pels 2 àrids que consisteixen en material al·luvial triturat amb un mínim d’una cara de 
fractura (Brokaw i South Bend), el mòdul resilient i la resistència a deformació 
permanent generalment disminueix amb l’augment del tamany màxim. 
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2.4.- INFLUÈNCIA DEL TIPUS D’ÀRID I LA GRANULOMETRIA EN ELS 
BUITS DELS PAVIMENTS ASFÀLTICS. 
 
 

Un dels requisits bàsics dels paviments asfàltics és la durabilitat. La resistència a 
l’acció de la temperatura i dels canvis de temperatura, l’acció de l’aire i l’aigua, i l’acció 
del trànsit. 

 
Els buits juguen un paper important en la durabilitat dels paviments asfàltics i, 

en particular, influint en la resistència a l’acció de l’aire i l’aigua. Un baix contingut de 
buits pot causar s’omplin els buits entre les partícules dels àrids amb betum, i aquest és 
un dels factors principals en l’aparició de roderes. 

 
Aquest treball realitzat per Abdullah i Obaidat [17] ha estudiat la influència del 

tipus i de la granulometria dels àrids en els buits (Av) i en els buits dels àrids (VMA). 
Un mínim de buits en els àrids és necessari perquè hi hagi espai suficient per la 
quantitat de betum i un correcte percentatge de buits. 

 
Per la investigació, s’han seleccionat 3 tipus d’àrids per aquest estudi. Aquests són 

una calcària triturada, un basalt triturat i un granit triturat, d’altra banda s’ha utilitzat un 
betum amb una penetració de 60 a 70. Les granulometries seleccionades per cada tipus 
d’àrid són 5: 
 

1. Límit superior ASTM, denominat “superior”. 
2. Límit inferior ASTM, denominat “inferior”. 
3. Límit intermig ASTM, denominat “mitjà”. 
4. Granulometria dins l’ASTM, denominada “granulometria A”. 
5. Granulometria obtinguda pel mètode racional de Lees, denominada “racional”. 

 
 

Per utilitzar el mètode racional de Lees, les partícules dels àrids s’han de separar 
per tamanys individuals. Cada un dels 3 àrids utilitzats s’ha separat en 12 fraccions 
utilitzant els tamisos ASTM, des del 25.4 mm fins el tamís núm. 200. 
Els assaigs de gravetat específica i d’absorció d’aigua s’han dut a terme per cada una de 
les 12 fraccions. L’assaig de gravetat específica aparent s’ha fet amb la fracció d’àrid 
que passa pel tamís 200. 
 
 Els 3 tipus d’àrids s’han assajat a Soundness, a Flakiness, s’ha determinat la 
resistència a l’abrasió, i també s’ha obtingut el diàmetre d’esfera equivalent (ESD) per 
la fracció gruixuda dels 3 àrids.  
 

El disseny de la granulometria pel mètode racional de Lees requereix, entre 
altres coses, el valor de la porositat mínima de totes les fraccions de l’àrid. Els resultats 
mostren que el mètode racional de Lees té la porositat menor de les 5 granulometria 
seleccionades. El límit inferior ASTM i la granulometria A tenen la porositat més alta. 
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Els buits en els àrids són els espais buits intergranulars que hi ha entre la 
partícules de l’àrid. Els buits en els àrids es determinen com un percentatge del volum 
de la mescla compactada.  

 
Els buits en la mescla consisteix en els buits en els àrids menys els volum de 

betum sense absorbir. Aquest procediment inclou només les bosses d’aire entre les 
partícules d’àrid cobertes. Aquest distingeix entre les bosses d’aire que influeixen en les 
propietats físiques i les que afecten a les propietats enginyerils de la mescla. Els valors 
dels buits en els àrids i dels buits en la mescla per un contingut de betum nul són 
idèntics i iguals a la porositat de la mescla d’àrids. 

 
El tipus d’àrid utilitzat en la mescla bituminosa influeix enormement en els buits 

dels àrids. La influència del tipus d’àrid per totes les granulometries i tipus d’àrids 
utilitzats en aquest estudi es mostra a la figura 2.5. 

 
El basalt i el granit tenen un contingut de buits en els àrids més gran per tots els 

continguts de betum i granulometries que la pedra calcària. Això és degut, 
principalment, a que tenen una gravetat específica més alta. 

 
Val la pena mencionar que aquestes diferències en els buits dels àrids es pot 

atribuir a les formes de les partícules triturades i a la suavitat relativa dels àrids calcaris. 
 
La permeabilitat dels paviments asfàltics a l’aigua i a l’aire és un factor 

important que ha s’ha de considerar en el disseny de mescles bituminoses.L’enduriment 
del betum té un efecte perjudicial en els paviments asfàltics i pot causar el seu 
trencament. 

 
 La permeabilitat a l’aigua i a l’aire està directament relacionada i influenciada 
pel contingut de betum, l’energia de compactació, el tipus d’àrid, i la granulometria. La 
permeabilitat de les mescles compactades a l’aire i a l’aigua és degut a la presència de 
buits en la mescla. No obstant, el volum total de buits en una determinada mescla, no és 
pot considerar com una mesura directa de la permeabilitat de la mescla. Mescles amb el 
mateix contingut de buits poden tenir permeabilitats bastant diferents. El tamany, la 
continuïtat, i el volum total de bosses d’aire són els factors importants que influeixen en 
la permeabilitat d’una determinada mescla. 
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Figura 2.5: Influència del tipus d’àrid en els buits en àrids [17]. 

 
 El coeficient de permeabilitat d’una mescla bituminosa té més o menys una 
relació lineal amb els buits de la mescla, quan es representa com logaritme de K enfront 
al contingut d’aire en la mescla.  
 
 A partir de les dades i els anàlisis presentats, s’ha arribat a les següents 
conclusions: 
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1. El mètode de Lees ha produït les mescles més denses per a les 5 granulometries i 

per als 3 tipus d’àrid elegits.  
 
2. La introducció de betum com un material per a cobrir els àrids, fa que actuï com 

un lubricant, i com a conseqüència, redueix els espais buits intergranulars i, 
d’aquesta manera, redueix el buits en la mescla. Aquesta reducció és 
significativa per totes les granulometries i per tots els tipus d’àrid que s’han triat. 

 
  
3. Degut a la “flakiness” de l’àrid basàltic, la reducció dels buits en els àrids degut 

a la introducció de betum és la més petita entre els tipus d’àrid. La reducció més 
gran és per l’àrid granític, degut a la naturalesa arrodonida de l’àrid. 

 
4. L’augment de buits en els àrids i en la mescla per haver triat una granulometria 

d’àrids gruixuts en una mescla bituminosa, la converteix en porosa i permeable a 
l’aigua. 

 
 
5. L’índex de permeabilitat a l’aigua augmenta significativament com més 

gruixuda és la granulometria de la mescla. 
  




