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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  

1.1 DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 

Al llarg dels darrers anys la sensibilitat de la societat vers el deteriorament que està patint 
el medi ambient degut al creixement i a la intensificació de l’activitat humana, ha anat 
augmentant. Una de les conseqüències amb major transcendència ambiental és la generació 
de residus que acompanya el desenvolupament de qualsevol activitat humana. La gestió 
eficaç d’aquets residus ha de ser una del les tasques més importants per tal de mirar de 
preservar i millorar les condicions mediambientals actuals. 

Dins d’aquest context social, a finals del anys noranta, un residu provinent del transport per 
carretera, els pneumàtics fora d’ús (d’ara en endavant NFU’s), ha passat a primera plana a 
la Unió Europea i concretament a Espanya. S’estima que a tota Europa es generen cada any 
dues tones i mitja de pneumàtics que han de ser reciclats. A Espanya s’estima que la 
generació anual d’aquest residu es situa al voltant de les tres-centes mil tones [1]. 

Donat que és un tipus de residu que inevitablement augmentarà en els propers anys, ja que 
està directament relacionat al progressiu augment del nivell de motorització dels països, les 
normatives europees, la normativa espanyola i els centres investigadors estan començant a 
abordar la problemàtica de la reutilització d’aquest residu. 

Els pneumàtics fora d’ús (NFU’s), és un material difícilment biodegradable, difícil 
d’emmagatzemar degut a l’espai que es necessita i és molt perillós perquè és un material 
fàcilment combustible. Per aquests motius s’estan buscant sistemes que permetin reutilitzar 
els pneumàtics com a components de materials bàsicament lligats al món de la construcció i 
més concretament, al món de l’obra civil.  

Dins del món de l’obra civil, els projectes de carreteres poden assimilar part de la 
reutilització del pneumàtics incorporant el cautxú a les mescles asfàltiques per tal de 
millorar les propietats dels ferms dotant-los d’un major elasticitat i resistència així com un 
millor comportament sonor. 

Dins d’aquest marc, als darrers anys la Unió Europea i els diferents països han anat 
desenvolupant diferents normatives amb l’objectiu d’incentivar la reutilització de residus. La 
llei 10/1998, del 21 d’abril, dóna prioritat a la reutilització o al reciclatge davant de 
qualsevol altre mètode de valorització de residus, com podria ser la combustió. 

El 26 d’abril de 1999, la Unió Europea publica la Directiva 1999/31/CE, d’obligat compliment 
dins del països de la Unió, relativa al vessament de residus on es fa una menció explícita als 
NFU’s prohibint-se a partir d’una data determinada el seu emmagatzemament a abocadors. 

A conseqüència d’aquesta Directiva, el Ministeri de Medi Ambient el 5 d’octubre de 2001 
desenvolupa a Espanya el Pla Nacional de pneumàtics fora d’ús 2001-2006 on estableix 
l’eliminació completa dels NFU’s a partir de l’1 de gener de 2007. El Pla estableix en el seu 
punt 2.3 que en les obres públiques en les quals la utilització sigui tècnica i econòmicament 
viable, es prioritzarà la utilització de materials provinents del reciclatge dels NFU’s. 

La Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, conscient del moment en el qual 
ens trobem donà curs a un Ordre Circular 5/2002 bis, en la qual s’anima a la utilització de 
NFU’s en mescles bituminoses quan resulti tècnica i econòmicament rentable. L’Ordre 
Circular va entrar en vigor el 16 de novembre de 2002. 

Sembla clar doncs que en el present immediat, la incorporació de cautxú provinent de la 
trituració de pneumàtics en les diferents parts que conformen l’estructura d’una carretera 
serà un fet comú i aplicable sempre i quan sigui econòmicament viable. Per aquest motiu es 
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necessari investigar com afecta a les propietats d’una mescla la incorporació de pols 
pneumàtic en les diferents formulacions de les mescles bituminoses. La experiència a 
Espanya amb el tractament d’aquest material és relativament recent, en canvi a Europa i als 
Estats Units ja fa anys que es venen emprant el pols pneumàtic com un component més 
afegit a les capes de base i de rodadura d’una carretera. 

La pols de cautxú provinent de pneumàtics fora d’ús està constituïda per diversos polímers 
naturals i sintètics[2]: cautxú natural (NR), estirè butadiè (SBR), polibutadiè (BR), 
polisoprens sintètics (IR). Aquests polímers fan que el cautxú pugui ser utilitzat com un 
modificador del betum de les mescles asfàltiques. El cautxú pot ser incorporat als materials 
asfàltics mitjançant dos procediments: 

Via humida: el betum asfàltic es modifica amb cautxú de NFU’s com si es tractés de 
qualsevol altre tipus de polímer. El betum modificat amb cautxú pot ser utilitzat en regs i en 
la fabricació de mescles asfàltiques. 

Via seca: aquesta tècnica s’utilitza només en la fabricació de mescles asfàltiques en calent i 
consisteix en mesclar directament el cautxú amb els àrids durant el procés de fabricació de 
la mescla, abans d’incorporar el lligant hidrocarbonat. 

La tesina analitzarà com afecta l’addició de cautxú provinent de NFU’s en una capa de 
rodadura realitzada amb un microaglomerat. Els microaglomerats són mescles bituminoses 
discontínues en calent els material de la qual són la combinació d’un lligant hidrocarbonat, 
àrids que presenten una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos 
inferiors de l’àrid gros, pols mineral i eventualment, additius, de manera que totes les 
partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. Són emprats 
per a la realització de la capa superior de l’estructura d’un ferm, amb espessors molt 
reduïts, 2 o 3 cm. 

1.2 OBJECTIUS  

La tesina té l’objectiu d’avaluar com influeix la incorporació de pols pneumàtic en la 
composició d’una mescla bituminosa en calent de granulometria discontinua tipus M10 i 
trobar una fórmula de treball que permeti obtenir una mescla bituminosa que pugui absorbir 
la major quantitat de  pols pneumàtic sense que les propietats principals de la mescla 
perdin qualitat. 

Les mescles M10 són utilitzades com a capa de rodadura i tenen un espessor reduït (2,5 
cm), aquests condicionants fan que la incorporació de pols pneumàtic dins de la seva 
composició faci variar sensiblement el comportament de la pròpia mescla davant de 
diferents accions. 

La tesina avaluarà com afecta la inclusió de pols pneumàtic en una mescla M10 a les seves 
capacitats mecàniques (cohesió i tenacitat) i deformacionals (deformacions permanents).  

Es tindran en compte diferents dotacions de lligant (4, 5 i 6%), distintes proporcions de pols 
pneumàtic presents a la mescla (1 i 2% en sec) i es contemplaran dues maneres distintes 
d’incorporar el pols pneumàtic dins d’una mescla: per via humida, com si fos un modificant 
del lligant, i una via mixta que considera la via humida i la via seca utilitzant un betum tipus 
BM-PN amb incorporació de pols pneumàtic com una fracció més de l’àrid que forma part de 
la mescla. 

Per poder comparar els resultats es realitzarà la mateixa mescla sense pols pneumàtic amb 
un betum modificat àmpliament utilitzat, el BM3C, que aporta un comportament força 
contrastat a les mescles. 


