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7.1.- DENSITAT RELATIVA DELS ÀRIDS EN OLI DE PARAFINA. 
 
  
 Aquest assaig es basa en la determinació de la densitat relativa dels àrids 
gruixuts, àrids fins i filler en les seves proporcions establertes per aconseguir la mescla 
adequada, ja que ho necessitem pel càlcul de buits en les mescles asfàltiques. 
 

El procediment a seguir per fer aquest assaig i les característiques que han de 
complir tots els instruments utilitzats, està fixat a la norma NLT-167/74 [32]. 
 
 El primer que s’ha de fer es preparar els àrids de la mateixa manera que ho hem 
fet per l’assaig Marshall (veure apartat 4.2.1), tamisant- los i rentant i assecant les 
fraccions més fines.  
  
 A partir d’aquí, pesem dues mostres d’àrids de 600 grams, d’acord amb les 
fraccions que tenim tamisades i els posem en una safata metàl·lica. Per fer les pesades 
dels àrids de cada mescla, utilitzem una balança de precisió 0.1 g. El procés es fa per 
acumulació, posant-hi primer les fraccions més gruixudes, d’acord amb la taula 7.1: 
 
 

 

 
 
CAPÍTOL 7 
 
 
Assaigs de caracterització dels 

àrids 
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   Pes proveta (g): 600  
      
  % passa % retingut PES (g)  

25 100 0 0  
20 85 15 90  

12,5 65 20 120  
8 50 15 90  

À
R

ID
 G

R
U

IX
U

T 

4 33,5 16,5 99  
2 25 8,5 51  

0,5 12,5 12,5 75  
0,25 8 4,5 27  
0,125 5,5 2,5 15 0,125 + 0,063 À

R
ID

 F
I 

0,063 3,5 2 12 27 
 Filler 0 3,5 21  
   100 600  
      

 ACUMULAT  FILLER (%): 3,5 
      
 25 0  Natural: 1% 6 

 20 90  
Aportació: 

2,5% 15 
 12,5 210   21 
 8 300    
 4 399    
 2 450    
 0,5 525    
 0,25 552    
 0,125 + 0,063 579    

 Filler 600    
 

Taula 7.1: Pes de les fraccions d’àrid corresponents a cada tamís. 
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Procediment 
 
 
 El procediment que començaré a explicar a continuació, vull remarcar, que 
encaria que l’expliqui per una mostra, el procés es fa amb dues mostres. De manera, que 
obtindrem dos resultats, i la mitja aritmètica d’aquests dos serà el nostre resultat 
definitiu. 
 
 Per començar, deixem un dia abans de fer l’assaig, dues garrafes d’uns 3 litres 
d’oli de parafina a una cambra termostàtica a una temperatura de 25ºC. 
 

Posteriorment, omplim un matràs amb oli de parafina, li posem un tap i el 
seguim omplint fins a una marca determinada que hi ha al tap (veure fotografia 7.1). 
Després, el movem donant- li voltes, perquè surtin totes les bombolles d’aire que hagin 
quedat dintre. A continuació, netegem bé el matràs per fora assegurant-nos que no hi 
quedi gens d’oli per la superfície. Després el pesem i anotem el seu pes (Pes D). 

 
Llavors buidem el matràs sense treure-hi el tap, fins que només en quedi, 

aproximadament, una tercera part del seu contingut (veure fotografia 7.1). A 
continuació pesem el matràs amb el tap i el terç d’oli (Pes A). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 7.1: Enrasant el matràs i prenent el pes A. 
 
Tot seguit li traiem el tap, i amb un embut fet de paper, hi posem la mostra de 

600 grams d’àrid que havíem preparat abans, vigilant que no en caigui gens per fora i 
que la safata quedi ben neta (veure fotografia 7.2). Després li tornem posar el tap i el 
pesem (Pes B). 

 
A partir d’aquí, tornem omplir el matràs i el tap amb oli de parafina quasi bé fins 

a la marca. Agafem el matràs per la base i agitem el conjunt enèrgicament amb 
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moviments rotatoris al voltant del seu eix perquè surtin les bombolles d’aire (veure 
fotografia 7.2). Aquesta agitació la repetim dues vegades més separades quinze minuts 
entre elles, després deixem el matràs en repòs fins el cap de 24 hores. Passat aquest 
temps, tornem a donar- li unes quantes agitacions més, el deixem reposar uns 5 minuts i 
l’enrasem fins a la marca. Tot seguit el pesem (Pes E). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 7.2: Afegint-hi l’àrid i sacsejant la mostra. 

 
Tenint en compte que la densitat de l’oli de parafina que hem utilitzat és de 

0.877 g/cm3, ja tenim totes les dades per trobar la densitat relativa dels àrids, aplicant 
els paràmetres i la fórmula que ens defineix la NLT-167/74 [32], arribem a les següents 
dades: 

 
 

 PARÀMETRE 

Pes matràs ple d'oli: D 
Pes matràs amb oli fins 1/3: A 
Pes matràs amb oli fins 1/3 i àrid: B 
Pes matràs amb oli fins a dalt i àrid: E 
Densitat oli de parafina: X 

 
 

   ( )
X

EDAB
AB

relativaDensitat
−+−

−
=  

  
La mitja aritmètica de les dues mostres, ens donarà el resultat definitiu sempre i 

quant no es diferenciïn en més 0.005 unitats. 
 
 
7.2.- ABSORCIÓ DELS ÀRIDS. 
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 La necessitat de fer aquest assaig va sorgir durant l’estudi, ja que vàrem observar 
que en la fabricació de les mescles, les provetes amb l’àrid calcari absorbien menys 
betum que les que portaven àrid poligènic. A partir d’això ens vàrem plantejar fer 
aquest assaig per quantificar l’absorció de cada un. 
 
 Per explicar el procediment seguit, ho separarem amb àrid gruixut i àrid fi, ja 
que la norma que ho regula són diferents i com a conseqüència, ho vàrem de fer de 
manera diferents en els dos casos. 
 
 
Procediment 
 
 
ÀRID GRUIXUT: 
 

 
La norma que fixa el procediment i descriu les característiques dels instruments 

emprats en aquest assaig és la NLT-153/92 [33]. A partir d’aquesta norma hem seguit 
els passos per obtenir l’absorció en els àrids gruixuts. 

 
Primer de tot, el que s’ha de fer es preparar l’àrid de la mateixa manera que ho 

hem fet per l’assaig Marshall (veure apartat 4.2.1). 
 
Després, una vegada tenim l’àrid a punt, en preparem dues mostres de 3 Kg, dins 

dues safates metàl·liques, amb el pes de cada fracció definit a la taula 7.2: 
 
 

  PES (g) 
25 0,0 
20 676,7 

12,5 902,3 
8 676,7 

À
R

ID
 G

R
U

IX
U

T 

4 744,4 
  3000,0 

 

Taula 7.2: Pes de cada fracció d’àrid 
 
 A continuació, agafem les safates amb els àrids i les buidem dins uns espècie de 
gàbia. Tot seguit, posem aquesta gàbia dins un cabàs ple d’aigua, de manera que els 
àrids quedin submergits, i els deixem en repòs durant 24 hores. 
 
 Passat aquest temps el traiem de l’aigua. Posteriorment, buidem els àrids a sobre 
d’un drap absorbent i assequem superficialment les partícules amb aquest drap 
eliminant l’aigua superficial visible. Després, tarem la safata amb una balança i a 
continuació hi posem els àrids a dins i pesem la mostra, obtenint així el pes de la mostra 
saturada superfície seca (Pes B). 
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 Tot seguit posem el conjunt dins una estufa a 110ºC durant 24 hores, passat 
aquest temps, deixem que la mostra es refredi a temperatura ambient durant 3 hores i 
determinem el pes sec de la mostra (Pes A). 
 
 Ara ja tenim totes les dades per determinar l’absorció segons la NLT-153/92 
[33] amb la següent fórmula: 
 

 PARÀMETRE 

Massa en aire de la mostra dessecada + safata A 
Massa en aire de la mostra saturada superfície B 
 seca (s.s.s.) + safata  

 

100(%) ⋅
−

=
A

AB
Absorció  

 
I ara, a partir de la mitja aritmètica de les dues mostres, obtenim el resultat de 

l’absorció. 
 
 
ÀRID FI: 
 

 
La norma que fixa el procediment i descriu les característiques dels instruments 

emprats en aquest assaig és la NLT-154/92 [34]. A partir d’aquesta norma hem seguit 
els passos per obtenir l’absorció de l’àrid fi. 

 
Primer de tot, el que s’ha de fer es preparar l’àrid de la mateixa manera que ho 

hem fet per l’assaig Marshall (veure apartat 4.2.1), tamisant- los, rentant i assecant les 
fraccions més fines.  

 
Després, una vegada tenim l’àrid a punt, en preparem dues mostres de 500 

grams, dins dues safates metàl·liques, amb el pes de cada fracció definit a la taula 7.3: 
 
 

  PES (g)  

2 253,7  

0,5 373,1  

0,25 134,3  

0,125 74,6 0,125 + 0,063 À
R

ID
 F

I 

0,063 59,7 134,3 

 Filler natural 29,9  
 Filler aportació 74,6  
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ACUMULAT    

   FILLER (%): 3,5 
2 253,7    

0,5 626,9  Natural: 1% 11 
0,25 761,2  Aportació: 2,5% 27,5 
0,125 835,8   38,5 
0,063 895,5    

Filler natural 925,4    
Filler aportació 1000,0    

 

Taula 7.3: Pes de cada fracció d’àrid i del filler 
 
 
 A continuació, agafem les safates amb els àrids i les omplim d’aigua, de manera 
que els àrids quedin submergits, i els deixem en repòs durant 24 hores. 
 
 Passat aquest temps, llencem l’aigua anant alerta que no ens caigui gens d’àrid. 
Posteriorment, assequem la superfície de les partícules, posant la safata dins una estufa 
de turbulències d’aire a una temperatura de 40ºC, i anem removent la mostra 
contínuament per assegurar una dessecació uniforme. Anem assecant fins el punt que 
les partícules de l’àrid no s’enganxin entre elles. Per determinar aquest punt, utilitzem 
un motlle troncocònic amb la seva base major recolzada sobre una taula. Amb l’ajuda 
d’un embut hi posem una quantitat de mostra suficient, i després la compactem amb 
l’ajuda d’una varilla definida per la norma, donant-li 25 cops des d’una alçada de 5 mm 
per sobre de la superfície superior de l’àrid, deixant caure la varilla lliurament. A 
continuació aixequem el motlle anant alerta. Si la superfície de la mostra encara té un 
excés d’humitat, el con d’àrid manté la seva forma inicial, en aquest cas haurem de 
continuar assecant la mostra. Quan observem que al con d’àrid es desfà superficialment, 
això indica que l’àrid té la humitat adequada, i que la mostra ha arribat al seu estat de 
saturat superfície seca. Aleshores pesem la mostra (Pes B). 
 
 Tot seguit posem el conjunt dins una estufa a 110ºC durant 24 hores 
aproximadament, passat aquest temps, deixem la mostra es refredi a temperatura 
ambient durant 3 hores i determinem el pes sec de la mostra (Pes A). 
 
 Ara ja tenim totes les dades per determinar l’absorció segons la NLT-154/92 
[34] amb la següent fórmula: 
 

 PARÀMETRE 

Massa en aire de la mostra dessecada + safata A 
Massa en aire de la mostra saturada superfície B 
 seca (s.s.s.) + safata  

 

100(%) ⋅
−

=
A

AB
Absorció  
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A partir de la mitja aritmètica de les dues mostres, obtenim el resultat de 

l’absorció. 
 
 Ara, per obtenir la absorció de cada tipus d’àrid englobant l’àrid gruixut i el fi, 
ponderem el resultat de cada tipus d’àrid amb el pes que té a la mescla estudiada, en el 
nostre cas una G-20. 
 
 
7.3.- ÍNDEX DE LAJAS DELS ÀRIDS. 
 
 
 La NLT-354/91 [35] ens defineix l’Índex de lajas d’una fracció d’àrid, com el 
percentatge en massa de les partícules que la formen, la dimensió mínima del qual 
(grossor) és inferior a 3/5 de la dimensió mitja de la fracció considerada. 
 
 Aquesta norma entén per dimensió mitja de l’àrid, el valor mig de les dues 
obertures dels dos tamisos limitatius utilitzats per definir la fracció. 
 
 Aquest assaig només l’hem pogut fer servir per l’àrid gruixut, és a dir, pels àrids 
que queden retinguts fins al tamís d’obertura 4 mm. 
 
Procediment 
 
 Per començar, preparem una mostra d’àrid d’aproximadament 1000 grams, de 
cada fracció d’àrid que volem assajar, és a dir, preparem una mostra de l’àrid retingut al 
tamís d’obertura 20 mm, una altra de l’àrid retingut al tamís 12 mm, una altra del tamís 
8 mm i, l’última de l’àrid retingut al tamís 4 mm. 
 
 A continuació, agafem el calibrador de barres de cada obertura i hi anem passant 
la mostra d’àrid del tamís corresponent. Després pesem els àrids que han passat pel 
calibrador i ho anotem (Mpassada). Repetim el procés per totes les fraccions de l’àrid 
gruixut. 
 
 A partir d’aquí podem obtenir l’Índex de lajas de cada fracció com: 
 
 

100⋅=
inicial

passada

M

M
lajasdeÍndex  

  
Per acabar, per obtenir l’índex per l’àrid en qüestió ponderem els resultats de 

cada fracció pel seu pes en la mescla corresponent, en cas del nostre estudi una G-20. 
 
 




