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3.1.- INTRODUCCIÓ. 
 

Per fer aquest estudi ha estat necessari la realització de diferents assaigs en el 
Laboratori de Camins del Departament d’Infrastructura del Transport i Territori de 
l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. En aquest capítol es 
presenta el plantejament de les feines que s’han fet al laboratori per elaborar aquesta 
tesina. Tots aquests treballs que s’han fet, han estat subjectes a les Normes del 
Laboratori de Transports (NLT) que es detallaran posteriorment en cada cas. 

 
Amb la realització d’aquest estudi es pretén veure la influència dels àrids en el 

comportament d’una mescla bituminosa en calent. Per dur-ho a terme s’ha triat una 
mescla bituminosa gruixuda del tipus G-20, molt utilitzada en capes de base. Pel que fa 
als àrids es varen considerar dues classes d’àrids, un de naturalesa calcària i un altre 
anomenat poligènic, format per partícules de diferents naturaleses. 

 
Dins del desenvolupament de l’estudi només s’ha triat un tipus de lligant 

asfàltic, es tracta d’un B 60/70, del qual es variarà el percentatge sobre l’àrid per veure 
com es comporta. 
 
 
3.2.- MATERIALS CONSIDERATS EN L’ESTUDI. 
 
 És important pel bon desenvolupament del tema objecte d’aquest estudi, un 
adequat coneixement de cada un dels materials components de la mescla asfàltica 
utilitzada. Com ja s’ha dit, les mescles bituminoses són materials compostos per una 
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fase sòlida d’àrids i filler, i per una fase de consistència variable d’origen petroquímic, 
lligants asfàltics, als quals, a vegades se’ls hi sol incorporar additius que millorin les 
seves propietats mecàniques o que solen fabricar-se amb procediments que puguin 
modificar les seves característiques físicoquímiques. 
 
 
3.2.1.- Fus Granulomètric per Mescles Bituminoses en Calent. 
 
 La granulometria de la mescla bituminosa utilitzada en aquest estudi és del tipus 
G-20, essent aquesta, una granulometria gruixuda segons l’Ordre Circular 891/2004 
[18] i presenta el següent fus granulomètric:  
 
 

ACUMULAT (% en massa) 

OBERTURA TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) 
FUS 

GRANULOMÈTRIC 
25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063 

MESCLA 
GRUIXUDA G-20 100 75-95 55-75 40-60 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 

 
Taula 3.1: Fus granulomètric per una mescla gruixuda tipus G-20 [18] 

 
 
 A continuació es presenta la granulometria de treball, procedent d’haver centrat 
els valors del fus granulomètric, presentat a la taula 3.1: 
 
 

  % passa % retingut 
25 100 0 
20 85 15 

12,5 65 20 
8 50 15 
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4 33,5 16,5 
2 25 8,5 

0,5 12,5 12,5 
0,25 8 4,5 

0,125 5,5 2,5 À
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0,063 3,5 2 
 Filler 0 3,5 

 
Taula 3.2: Granulometria centrada en el fus G-20 [18] 

 
 
3.2.2.- Lligant asfàltic utilitzat. 
 
 El betum utilitzat per la fabricació de les mescles en el laboratori ha estat en tots 
els casos un betum de penetració B 60/70. Els percentatges que es varen posar d’aquest 
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lligant varen ser del 3.5%, 4.5% i el 5.5%. Les especificacions del betum B 60/70, 
segons l’article 211 del PG-3 [19], s’adjunten en la taula 3.3. 
 

ASSAIG SOBRE EL BETUM ORIGINAL 

Betum B60/70 Característiques Unitats  Norma NLT 
Màxim Mínim 

Penetració (25ºC; 100 g; 5 s) 0,1 mm 124 60 70 

Índex de Penetració   181 -1 +1 

Punt de reblaniment anell i bola ºC 125 48 57 

Punt de fragilitat Fraass ºC 182 - -8 

Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC cm 126 90 - 

Solubilitat en toluè % 130 99,5 - 

Contingut en aigua (en volum) % 123 - 0,2 

Punt d'inflamació ºC 127 235 - 

Densitat relativa (25ºC/25ºC)   122 1,0 - 
ASSAIG SOBRE EL BETUM ORIGINAL 

Variació de massa % 185 - 0,8 

Penetració (25ºC; 100 g; 5 s) % p.o. 124 50 - 

Variació punt reblaniment anell i bola ºC 125 - 9 

Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC cm 126 50 - 
 

Taula 3.3: Especificacions del betum B60/70 [19] 
 
 
3.2.3.- Àrids utilitzats. 
 
 Per fer aquest estudi s’han emprat dos tipus d’arids. Un tipus és el poligènic, 
procedent de la llera d’un antic riu de la regió de Balaguer (Lleida), són àrids que 
després de la seva extracció, han estat sotmesos a un procés de matxuqueig amb la 
finalitat d’obtenir diferents tamanys. Per tant, com a conseqüència, hi ha un gran 
percentatge d’aquest àrid que és arrodonit, té un percentatge de cares de fractura del 
60%. Si volem definir la naturalesa aquest àrid és complex ja que és una mescla d’àrids 
calcaris, silicis i d’altres tipus, d’aquí ve la procedència del seu nom. És un àrid bastant  
utilitzat en la fabricació de mescles bituminoses en la província de Lleida. 
 
 L’altre tipus d’àrid és de naturalesa calcària i prové de la Cantera Foj, en el 
terme municipal de Vallirana, a les rodalies de Barcelona, aquest àrid procedeix de la 
trituració de pedra de cantera i està exempt de la presència de trossos d’argila, material 
vegetal o altres matèries, que puguin alterar la seva neteja. Aquest és un àrid molt 
utilitzat en els diferents estudis que es duen a terme en el Laboratori de Camins de 
Barcelona. 
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 En quant al filler, del 3,5% en pes que li pertoca a una G-20, s’hi ha afegit un 
1% de la mateixa naturalesa que l’àrid fi, en cada cas, i un 2,5% d’un filler d’aportació 
format per carbonat càlcic procedent d’una pedrera a prop de l’Arboç.  
 
 En aquesta tesina, a partir d’aquests dos àrids s’han fet quatre combinacions 
diferents de manera que hem obtingut les següents mescles: 
 
  

TIPUS DE MESCLA ÀRID GRUIXUT ÀRID FI 

MESCLA 1 CALCARI CALCARI 

MESCLA 2 POLIGÈNIC ORIGINAL POLIGÈNIC 

MESCLA 3 POLIGÈNIC (100% CARES FRACTURA) POLIGÈNIC 

MESCLA 4 POLIGÈNIC ORIGINAL CALCARI 
 

Taula 3.4: Tipus de mescla segons àrid 
 
 Cal matisar que s’entén per àrid gruixut la fracció d’àrid que queda retinguda en 
el tamís d’obertura 4 mm, i per àrid fi la fracció d’àrid que passa pel tamís d’obertura 4 
mm i queda retingut en el tamís de 0,063 mm d’obertura. La fracció que passa pel tamís 
de 0,063 mm correspon al filler. 
 
 
3.3.- MESCLA BITUMINOSA DE L’ESTUDI. 
 
3.3.1.- Mescla Bituminosa Gruixuda G-20. 
 
 Amb la granulometria descrita a l’apartat 3.2.1., es va elaborar la mescla 
asfàltica de l’estudi. Tenint en compte que la granulometria ens permet definir un tipus 
determinat de mescla, és important també tenir en compte els lligants asfàltics per a 
obtenir una classificació precisa de la mescla. 
 
 Les mescles asfàltiques gruixudes, són mescles utilitzades en capes de base amb 
uns espessors de 7 a 15 cm. La mescla G-20 no és utilitzada en capes intermitges o de 
rodada ja que les característiques d’una mescla gruixuda, fan que sigui una mescla 
inadequada per suportar directament el trànsit. 
 
 Aquest tipus de mescla necessita una dotació mínima de lligant (% en massa 
sobre el total de l’àrid sec) del 3,5%, la qual cosa indica que és el tipus de mescla que 
necessita menys lligant i juntament amb la seva granulometria fa que sigui una mescla 
molt oberta. 
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3.4.- PLA DE TREBALL. 

 
Figura 3.1: Organització general del pla de treball 

 
 
 
 

Figura 3.2: Combinacions usades en els assaigs Marshall i Tracció Indirecta 
 

 
 
 

Mescla Bituminosa G-20 

Àrid poligènic 

Assaig Marshall Assaig Tracció Indirecta Assaig de Pista 

En sec 
 

En humit 
 

Betum B60/70 
 

Àrid Calcari 

ASSAIG MARSHALL 

POLIGÈNIC + 
POLIGÈNIC 

CALCARI + 
CALCARI 

POLIGÈNIC (100% 
FRACT.) + POLIGÈNIC 

BETUM 
B60/70 

3,5 % s.a. 4,5 % s.a. 5,5 % s.a. 

POLIGÈNIC + 
CALCARI 

ASSAIG TRACCIÓ INDIRECTA 
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Figura 3.3: Combinacions usades en l’assaig de Pista 

 
 

ASSAIG DE PISTA 

POLIGÈNIC + 
POLIGÈNIC 

CALCARI + 
CALCARI 

POLIGÈNIC (100% 
FRACT.) + POLIGÈNIC 

BETUM 
B60/70 

4,0 % s.a. 

POLIGÈNIC + 
CALCARI 




