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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

En el present capítol es pretén mostrar el procés seguit per a la fabricació de les diferents 
provetes i explicar els procediments realitzats en els diferents assajos realitzats. Per a cada 
assaig realitzat es farà una breu introducció explicitant les principals propietats que es volen 
avaluar. 

3.1 PROCÉS DE FABRICACIÓ DE LES PROVETES 

Abans de descriure els assajos realitzats a la tesina, es descriurà el procés per obtenir les 
provetes que seran utilitzades en els assajos. 

3.1.1 PREPARACIÓ DE LES PROVETES PER A L’ASSAIG CÀNTABRE 

El procediment per a obtenir les provetes utilitzades per a realitzar l’assaig Càntabre és el 
següent: 

1.- Tamisat dels àrids procedents de la cantera separant-los per tamisos. 

2.- Pesatge del àrids amb balança electrònica i confecció de l’esquelet de cada proveta 
segons la granulometria determinada per a una proveta amb un pes de 1000 grams. La 
distribució de pesos segueix la següent taula: 

 

TAMÍS 
% PASSA 

M10 TESINA 
% RETINGUT PES ACUMULAT 

12,5 100    
10 86 14 140 140 
4 20,5 65,5 655 795 
2 16,5 4 40 835 

0,5 12 4,5 45 880 
0,063 6 6 60 940 

FILLER  6 60 1000  
Taula 3.1. Tamisos i distribució de pesos de les provetes Marshall. 

3.- Pesatge del filler present a cada proveta distribuït en 40 grams de carbonat càlcic i 20 
grams de ciment portland tipus CEM II 32,5 R. 

4.- Introducció dels àrids a estufa a una temperatura de 160º durant un mínim de 24 hores. 

5.- Introducció del motllos de les provetes Marshall a estufa a una temperatura de 160º. 

6.- Dues hores abans de realitzar l’assaig col·locació del betum a estufa a una temperatura 
determinada en funció del tipus de betum. El Betum BM3C a 160º i el BM-PN a 180º. 

7.- Un cop el betum ha assolit la temperatura adient, es mesclen manualment els àrids, el 
filler i el pols pneumàtic en un recipient i s’afegeix el contingut de lligant fixat per a cada 
tipus de proveta removent tots components amb mitjans manuals. 
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Fotografia 3.1. Mescladora utilitzada per obtenir les mescles tipus M10. 

8.- Introducció de la mescla dins del motllos de les provetes Marshall, prèviament escalfats 
a estufa a una temperatura de 180º. 

9.- Compactació de la proveta mitjançant la compactadora aplicant una força generada per 
la caiguda d’un pistó de 4.536 g des d’una alçada de 457,2 mm amb un nombre de 50 
vegades per cada cara de la proveta. 

 
Fotografia 3.2. Premsa dinàmica utilitzada per compactar les provetes Marshall. 

10.- Un cop compactada la proveta, es numeren i es dipositen en un lloc del laboratori en 
espera de ser desemmotllades. 

 
Fotografia 3.3. Provetes Marshall un cop compactades i numerades. 
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11.- Un cop les provetes han assolit temperatura ambient, es procedeix al 
desemmotllament de les mateixes mitjançant un gat hidràulic. 

12.- Un cop desemmotllades es procedeix a mesurar totes les provetes. Mitjançant una 
balança electrònica se n’obté el pes i amb un peu de rei se’n mesuren el diàmetre i tres 
alçades per a cada proveta.   

3.1.2 PREPARACIÓ DE LES PROVETES PER A L’ASSAIG DE TRACCIÓ 
DIRECTA 

El procediment per a obtenir les provetes per a l’assaig de tracció directa segueix el 
mateixos passos que el procediment per a obtenir les del Càntabre afegint el següent pas: 

1.- Un cop tenim les provetes Marshall, en forma cilíndrica,  desemmotllades, es passa a 
tallar-les mitjançant una serra de taula per aconseguir una forma prismàtica amb unes 
mesures aproximades de 80x52x51 mm. A la meitat de l’alçada de la proveta se’ls hi 
realitza dos talls a dues cares oposades per tal de poder facilitar la ruptura de la proveta. 

2.- Mesurament de les provetes prismàtiques mitjançant un peu de rei. 

3.- Preparació de les provetes cilíndriques per a ser col·locades dins de la premsa. Fixació 
de dos connectors metàl·lics a cada extrem de la proveta mitjançant una resina Epoxi. 

  

  
Fotografia 3.4. Procés de fixació d’una proveta 

prismàtica als connectors metàl·lics. 
Fotografia 3.5. Resines utilitzades per a la fixació de les 

provetes prismàtiques als connectors metàl·lics. 

 
Fotografia 3.6. Provetes prismàtiques preparades per a l’assaig de Tracció Directa. 
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3.1.3 PREPARACIÓ DE LES PROVETES PER A L’ASSAIG DE PISTA DE 
LABORATORI 

Les provetes de pista tenen unes dimensions molt diferents a les provetes Marshall 
utilitzades en els anteriors assaigs.  El passos a seguir per a obtenir les provetes de pista 
són els següents: 

1.- Tamisat dels àrids procedents de cantera separant-los per tamisos mitjançant una 
tamisadora. 

2. Pesatge d’àrids amb balança electrònica i preparació de cada proveta seguint la 
granulometria determinada i que s’adjunta a la taula que a continuació es mostra: 

 
 

TAMÍS 
% PASSA 

M10 TESINA 
% RETINGUT PES ACUMULAT 

12,5 100    
10 86 14 1.176 1.176 
4 20,5 65,5 5.502 6.678 
2 16,5 4 336 7.014 

0,5 12 4,5 378 7.392 
0,063 6 6 504 7.896 

FILLER  6 504 8.400  
Taula 3.2. Tamisos i distribució de pesos de les provetes de Pista. 

3.- Pesatge del filler a afegir als àrids distribuïts en 336 grams de carbonat càlcic i 168 
grams de ciment portland tipus CEM II 32,5 R.  

4.- Introducció dels àrids a estufa a una temperatura de 160º durant un mínim de 24 hores. 

5.- Introducció del motllos de les provetes Marshall a estufa a una temperatura de 160º. 

6.- Dues hores abans de realitzar l’assaig col·locació del betum a estufa a una temperatura 
determinada en funció del tipus de betum. El Betum BM3C a 160º i el BM-PN a 180º. 

7.- Un cop el betum ha assolit la temperatura adient, s’afegeix el contingut de lligant fixat 
per a cada tipus de proveta i mescla amb els àrids i el filler mitjançant una mescladora. 

 

 
Fotografia 3.7. Mescladora utilitzada per obtenir les mescles tipus M10. 
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8.- Introducció de la mescla dins del motllos de les provetes de pista, prèviament escalfats 
a estufa a una temperatura de 160º. 

9.- Compactació de la proveta mitjançant compactadora vibratòria compactant durant 50 
segons en quatre cares diferents. 

10.- Dipòsit de la proveta en un lloc del laboratori en espera de ser assajades. 
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3.2 DESCRIPCIÓ DELS ASSAJOS  

3.2.1. ASSAIG CÀNTABRE 

Mitjançant l’assaig Càntabre es pretén mesurar la cohesió dels diferents betums amb els 
quals s’han realitzat les diferents tipologies de mescles. La cohesió és una propietat que 
presenten els betums que pot ser definida com la capacitat que té un lligant per a mantenir 
de forma aglomerada els àrids d’una mescla sotmesos a una acció d’impacte i abrasió.  

L’assaig Càntabre de pèrdua per desgast consisteix en introduir al tambor de l’assaig de Los 
Ángeles una proveta Marshall realitzada amb una mescla porosa i sotmetre-la a 300 
revolucions del tambor sense cap tipus d’element abrasiu dins del tambor. Per efecte de 
l’impacte de la proveta contra les parets del tambor es va produint la pèrdua del àrids 
superficials de la mescla, que un cop solts contribueixen també a desgastar la pròpia 
proveta. A mesura que un lligant presenti una major capacitat per a absorbir l’energia 
d’impacte, menor serà el despreniment de partícules d’àrids de la proveta.  

 

Fotografia 4.8. Tambor de l’assaig los Ángeles. 

Per mesurar la capacitat de cohesió d’un lligant mitjançant l’assaig càntabre es mesura la 
pèrdua de pes que pateix la proveta Marshall un cop s’han realitzat les tres-centes 
revolucions dins del molí giratori. 

Les pèrdues s’expressen en tant per cent a partir de la següent formulació: 

 

Essent: 

• Pc, pèrdues a l’assaig càntabre (%) 
• Pi, Pf, pes inicial i final (grams) 
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INSTRUMENTACIÓ DE L’ASSAIG 

Per a la correcta execució de l’assaig són necessaris els següents elements ja comentats: 

• Tambor giratori de Los Ángeles. 
• Balança electrònica 

L’assaig Càntabre es pot realitzar en dues condicions diferents, en sec i en condicions 
humides.  

ASSAIG CÀNTABRE EN CONDICIONS SEQUES 

Les condicions fixades per a la realització de l’assaig Càntabre en condicions seques són les 
següents: 

• Disposició de les provetes Marshall durant 24 hores en una cambra amb una 
temperatura fixada de 25º. 

• Assaig de les provetes dins molí en les mateixes condicions de temperatura, 25º. 

ASSAIG CÀNTABRE EN CONDICIONS HUMIDES 

Les condicions fixades per a l’assaig càntabre en condicions humides són les següents: 

• Introducció de les provetes a assajar en un bany amb aigua a una temperatura de 
60º durant 24 hores. 

• Un cop han passat 24 hores al bany, disposar les provetes durant un període de 24 
hores en una cambra amb una temperatura controlada de 25º. 

• Assajar les provetes al tambor de Los Ángeles. 

L’assaig Càntabre ens serveix per fixar el contingut òptim de lligant en funció del tant per 
cent de pèrdues i el tant per cent de buits que presenten les diferents provetes assajades. 
El PG3 a l’article 543 prescriu les següents condicions perquè una mescla tipus M sigui 
considerada com a vàlida: 

• Pèrdua per abrasió en sec ≤ 15%. 
• Pèrdua per abrasió d’una mescla sotmesa a immersió en aigua durant 24 h i a 60ºC 

≤ 25%. 
• Percentatge de buits a la mescla ≥ 12%. 
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3.2.2. ASSAIG DE TRACCIÓ DIRECTA (CTD) 

Aquest assaig pretén mesurar la resistència de la capa de rodadura d’un ferm a través de 
l’obtenció de la corba tensió deformació, a partir de la qual es poden obtenir paràmetres 
com: resistència màxima abans de trencament, deformació a tensió màxima o bé la 
tenacitat.  

 
Figura 4.1. Corba tensió deformació obtinguda amb l’assaig de tracció directa. 

La Tenacitat és potser la propietat més interessant que ens permet determinar l’assaig de 
tracció directa. Aquesta propietat que posseeix un mescla bituminosa es pot definir com la 
capacitat dels materials per absorbir energia durant un procés de deformació, és a dir, la 
capacitat de suportar esforços superiors al màxim sense que es produeixi la ruptura del 
material. És una propietat que no està relacionada directament amb la duresa del material 
si no més aviat amb la absència de fragilitat. De forma qualitativa es pot entendre que les 
fissures internes del material es propaguen de forma més ràpida en funció de la menor 
tenacitat del material; altrament, si el material és dúctil, té major capacitat per a deformar-
se de manera que el material que envolta la fissura es deforma consumint energia, 
retardant-se la propagació de la mateixa augmentant la tenacitat del material. 

La tenacitat la podem obtenir a partir de la corba de tensió deformació considerant l’àrea 
sota la corba de la gràfica. Es consideren dues àrees, l’àrea total de la corba fins obtenir 
una deformació a una tensió de 0,025 MPa en la cua de baixada, i l’àrea elàstica que és 
l’àrea de la corba contada des de l’inici fins arribar al punt de tensió màxima. D’aquesta 
manera, i a partir de les àrees mencionades, es pot definir matemàticament de la següent 
manera: 

T = Atotal - 2·Aelàstica 
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Figura 4.2. Detall gràfic de com s’obté la tenacitat.  

L’assaig de Tracció Directa (CTD) va ser desenvolupat per el Dr. Pérez Jiménez a la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i consisteix en sotmetre una proveta amb forma 
prismàtica, amb una incisió en el seu pla mig, a una tensió de tracció proporcionada per una 
premsa especial (fotografia 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.9. Provetes de l’assaig de Catalunya Tracció Directa. 

L’assaig es realitza dins d’una premsa MTS que disposa d’una cambra d’aïllament ambiental 
que permet fixar la temperatura de l’assaig, el qual es realitza a una velocitat de 
desplaçament controlada de 0,1 mm/min.  La incisió realitzada a la proveta es va obrint a 
mesura que la tensió augmenta, provocant la fissuració de la proveta. L’assaig es realitza 
dins d’una cambra tancada i climatitzada amb una premsa que aplica la tensió controlada, 
juntament amb dos comparadors (LVDT) col·locats a la proveta prismàtica (fotografia X), 
que permeten obtenir les deformacions experimentades per les provetes. 
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Fotografia 4.10. Proveta assajada a tracció directa. 

INSTRUMENTACIÓ DE L’ASSAIG 

Per a la realització de l’assaig són necessaris els següents instruments: 

• Premsa MTS accionada hidràulicament per un motor injector d’oli que proporciona 
una força de fins a 100 KN de tracció o compressió.  

• Comparadors tipus L VDT necessaris per mesurar desplaçaments en la direcció 
d’aplicació de la força. 

• Control electrònic de tensions i deformacions TESTSTAR que tradueix les aplicacions 
de la força i deformacions exercides sobre els comparadors en informació que es 
transfereix a un ordinador en intervals de temps de 1,5 s. 

• Suport informàtic i software que permet controlar els paràmetres de l’assaig i 
capturar les dades obtingudes en la realització del mateix.   

CONDICIONS DE L’ASSAIG 

• Temperatura d’assaig de 20º. 
• Temps de duració de l’assaig: 2hores. 
• Velocitat d’aplicació de la tensió: 0,1 mm/min. 

Amb l’assaig Catalunya tracció directa, s’obtenen dades molt interessants que poden definir 
les propietats de les diferents mescles, com ara: 

• Gràfica tensió deformació. 
• Tensió màxima suportada per la proveta abans del trencament. 
• Deformació a tensió màxima. 
• Deformació de ruptura a una tensió de 0,025MPa. 
• Tenacitat. 
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3.2.3. ASSAIG DE PISTA DE LABORATORI 

Les deformacions plàstiques que es produeixen en mescles bituminoses degudes a 
l’aplicació d’una càrrega cíclica com ara el trànsit de vehicles es un paràmetre molt 
important a conèixer. La susceptibilitat tèrmica dels betums influeix de manera determinant 
en les deformacions permanents que experimenten les mescles. L’assaig de pista de 
laboratori pretén mesurar les deformacions que pateixen les mostres realitzades amb els 
diferents betums emprats a la tesina per beure com influeix els pols pneumàtic en aquestes 
deformacions. 

L’assaig de Pista de Laboratori consisteix en sotmetre una proveta de la mescla bituminosa 
(fotografia X), al pas d’una roda amb unes condicions de pressió de 9 Kg/cm2 i una 
temperatura de 60º dins d’una cambra termostàtica, mesurant-se les deformacions que es 
produeixen en la proveta a uns intervals de temps fixats. 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.11. Proveta assaig pista de laboratori. 

La màquina de l’assaig (fotografia X) consisteix en un eix a través del qual circula una roda 
en cicles constants exercint un pressió sobre la banda de rodadura de 9 Kg/cm2. El 
mecanisme que fa circular la roda està dissenyat perquè en un minut de temps es realitzin 
un total de 42±1 passades per minut amb un recorregut en cada sentit de 23±0,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.12. Màquina assaig pisat de laboratori. 

L’assaig dura un total de 120 minuts i es determinen les deformacions a diferents intervals 
de temps. Els resultats que s’obtenen es presenten en una gràfica deformació temps i es 
poden obtenir els valors de velocitat de deformació entre dos instants determinats que 
puguin ser representatius del comportament de la mescla. La normativa de ferms, PG3, 
exigeix (article 543.10) que es tingui en compte la velocitat de deformació a l’interval 105-
120 fixant-se una velocitat màxima de deformació de 12 µm/min per a una mescla que 
estigui situada en una zona càlida mitja. 
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L’assaig de pista de laboratori serveix per avaluar les capacitats de deformació d’una mescla 
determinada i veure si és adequada o no. 

INSTRUMENTACIÓ DE L’ASSAIG 

Per a la realització de l’assaig són necessaris els següents instruments: 

• Cambra termostàtica. 
• Mecanisme d’aplicació de la tensió sobre la proveta. 
• Mesurardor de les deformacions. 

CONDICIONS DE L’ASSAIG 

• Temperatura de realització de l’assaig: 60º. 
• Duració de l’assaig: 120 minuts. 
• Tensió aplicada sobre la proveta: 9 Kg/cm2. 
• Recorregut del mecanisme de circulació de la roda: 23 cm. 
• Nombre de cicles per minut: 42 passades. 


