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4. DESCRIPCIÓ I DISCUSSIÓ DE RESULTATS: 

RESULTATS DELS ASSAJOS 

A continuació es mostren els resultats obtinguts a l’assajar totes les provetes realitzades al 
Càntabre, a Tracció Directa i a Pista. 

4.1 RESULTATS DE L’ASSAIG CÀNTABRE 

Per a l’assaig càntabre s’han realitzat un total de 72 provetes tipus Marshall amb una 
mescla oberta tipus M10, amb un pes d’àrids i filler de 1000gr. 

S’han realitzat les següents mescles amb els betums que es detallen a continuació: 

• BM3C, realitzada amb un betum polimèric molt utilitzat en les mescles bituminoses. 
• BM-PN, realitzada amb un betum modificat que porta incorporat pols pneumàtic introduït 

a la mescla per la via humida. 
• BM-PN 1%, realitzada amb betum modificat amb incorporació de pols pneumàtic per la 

via humida al qual li afegim un 1% del pes dels àrids de pols pneumàtic per la via seca. 
• BM-PN 2%, realitzada amb betum modificat amb incorporació de pols pneumàtic per la 

via humida al qual li afegim un 2% del pes dels àrids de pols pneumàtic per la via seca. 

S’han provat tres continguts de lligant diferent al 4, 5 i 6% del pes del àrids i de cada 
dosificació s’han realitzat 6 provetes per tenir diferents resultats i poder-los comparar i 
treure mitges. El quadre resum mostra les provetes realitzades:  

 LLIGANT CONTINGUT 
Núm. 

PROVETES 
4% 6 
5% 6 BM3C 
6% 6 
4% 6 
5% 6 BM-PN 
6% 6 
4% 6 
5% 6 

BM-PN 
1% 

6% 6 
4% 6 
5% 6 

BM-PN 
2% 

6% 6 
Taula 4.1. Descripció de les provetes tipus Marshall. 

De les 72 provetes se n’han assajat 36 al càntabre en sec i 36 al càntabre en condicions 
humides. 

A partir de totes les dades que s’han obtingut, desprès de processar-les, es presenten les 
taules i les gràfiques que han de servir per poder estimar el contingut de lligant òptim per a 
cada tipus de betum utilitzat que garanteixin la millor cohesió i adhesivitat. 

PERCENTATGE DE BUITS 

La normativa espanyola PG3, article 542 prescriu que el percentatge de buits presents en 
un microaglomerat tipus M10 ha de ser superior o igual a un 12%. Si es processen les 
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dades de les provetes Marshall realitzades obtenim la següent taula en funció del contingut 
de lligant i el tipus de betum. 

 

 % BETUM 

 4% 5% 6% 

 % BUITS DENSITAT % BUITS DENSITAT % BUITS DENSITAT 

BM3C 17,141 2,065 15,193 2,085 13,250 2,105 

BM-PN 17,314 2,061 14,566 2,101 12,168 2,132 

BM-PN+1%PN 17,374 2,032 14,313 2,080 12,850 2,089 

BM-PN+2%PN 16,239 2,033 13,868 2,064 11,551 2,094  
Taula 4.2. Percentatge de buits i densitats de les provetes Marshall assajades al Càntabre. 

Si es els percentatges de buits es posem en un gràfica s’obté: 

 
Gràfica 4.1. Percentatge de buits de les mescles. 

Comentaris 

El límit inferior del 12% de buits descarta únicament la utilització d’una mescla amb betum 
BM-PN amb un 2% de pols pneumàtic per la via seca amb una dotació de lligant d’un 6%, 
totes les altres mescles amb els continguts de 4, 5 i 6% poden ser viables des del punt de 
vista del percentatge de buits. 

Si tenim en compte que el PG3 a l’article que parla sobre els microaglomerats prescriu una 
dosificació mínima de lligant igual o superior a un 5%, únicament són viables les mescles: 

• BM3C amb continguts d’un 5 i 6% de lligant. 
• BM-PN continguts d’un 5 i 6% de lligant. 
• BM-PN 1% amb continguts d’un 5 i 6% de lligant. 
• BM-PN2% amb un contingut de lligant d’un 5%. 
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Si s’observen les dades de la gràfica es poden concloure que l’addició de pols pneumàtic per 
via seca i per via humida afecten als percentatges de buits de les mescles, de manera que 
la presència d’aquest material proporciona unes mescles amb menys continguts de buits fet 
que pot condicionar el contingut màxim de lligant, ja que el contingut de lligant influeix 
directament en el contingut de buits d’una mescla, a més dotació de lligant menys 
percentatge de buits presents de la mescla.  

PERCENTATGE DE PÈRDUES A L’ASSAIG CÀNTABRE EN CONDICIONS 
SEQUES 

L’article 543 del PG3 limita el tant per cent de pèrdues a l’assaig Càntabre en condicions 
seques en un 15%. Els resultats obtinguts es presenten a la següent taula: 

  
% CONTINGUT DE 

LLIGANT 
BM3C BMPN 

BM PN 1% 
PN 

BM PN 2% 
PN 

4 5,162 12,503 27,926 27,860 

5 3,263 4,138 10,305 18,800 

6 2,556 3,228 6,367 9,509 
Taula 4.3. Percentatge de pèrdues de les provetes a l’assaig Càntabre en condicions seques. 

Si es grafiquen els resultats de totes les provetes assajades en condicions seques s’obté la 
següent gràfica: 

 
Gràfica 4.2. Percentatge de pèrdues a l’assaig Càntabre en condicions seques. 

Comentaris 

El límit de pèrdues fixat per la normativa invalida la utilització de les mescles amb els 
lligants BM-PN 2% amb continguts d’un 4 i un 5% i la mescla amb un  lligant tipus BM-PN 
amb un contingut d’un 4%. Si tenim en compte la prescripció de la normativa pel que fa 
referència al % mínim de contingut de lligant en una mescla oberta tipus M10, les mescles 
viables són les següents: 
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• BM3C amb continguts de lligant d’un 5 i un 6%. 
• BM-PN amb continguts de lligant d’un 5 i un 6%. 
• BM-PN 1% amb continguts de lligant d’un 5 i un 6%. 
• BM-PN 2% amb un contingut mínim de lligant 6%. 

Segons els resultats mostrats a la gràfica es pot deduir que les mescles que incorporen pols 
pneumàtic per la via seca presenten pèrdues superiors a la mescla que incorpora pols 
pneumàtic per la via humida o la que no n’incorpora. Aquest fet apunta a que les mescles 
que incorporin pols pneumàtic per la via seca, necessitaran una dotació superior de lligant 
per tal de poder disminuir les pèrdues del àrids. 

PERCENTATGE DE PÈRDUES  A L’ASSAIG CÀNTABRE EN CONDICIONS 
HUMIDES 

Per a l’assaig Càntabre en condicions humides la normativa PG3 prescriu un percentatge de 
pèrdues inferior a un 25% del total del pes de la proveta. Amb totes les provetes assajades 
sota les condicions humides, s’obtenen els resultats que a continuació es mostren: 

  

% CONTINGUT DE 
LLIGANT 

BM3C BMPN 
BM PN 1% 

PN 
BM PN 2% 

PN 
4 12,606 21,071 36,501 44,251 

5 6,347 11,690 16,009 21,876 

6 3,138 4,909 9,924 11,697 
Taula 4.4. Percentatge de pèrdues de les provetes a l’assaig Càntabre en condicions humides. 

Si es posen els resultats en forma de gràfica obtenim: 

 
Gràfica 4.3. Percentatge de pèrdues a l’assaig Càntabre en condicions humides. 

 



4. Descripció i discussió de resultats
 

42 
 

Comentaris 

El límit imposat pel PG3 per a l’assaig Càntabre en condicions humides limita l’ús de les 
mostres amb betums tipus BM-PN 2% i BM-PN 1% amb un contingut de lligant d’un 4%. Si 
es té en compte la limitació ja comentada d’un contingut mínim de lligant per a mescles 
discontinues tipus M10 (5%), les mescles viables per a l’ús són les següents: 

• BM3C amb continguts d’un 5 i un 6% de lligant. 
• BM-PN amb continguts d’un 5 i un 6% de lligant. 
• BM-PN 1% amb continguts d’un 5 i un 6% de lligant. 
• BM-PN 2% amb continguts d’un 5 i un 6% de lligant. 

Si s’observa la gràfica es pot concloure que mescla que menys pèrdues obté a l’assaig és la 
realitzada amb el betum modificat amb polímers BM3C seguit de la mescla bituminosa 
realitzada amb betum modificat amb addició de pols pneumàtic per la via humida BM-PN. 
Les dues mescles que incorporen pols pneumàtic per via seca i un betum modificat tipus 
BM-PN, es comporten substancialment pitjor que els altres dos però dins del límits tolerats 
per la normativa. 

Cal concloure doncs, que l’addició de pols pneumàtic per la via seca empitjora les capacitats 
de cohesió i d’adhesivitat de les mescles però són perfectament viables, ja que s’ajusten a 
la normativa vigent. La utilització d’aquests betums amb pols pneumàtic per la via seca 
implicarà la dosificació d’una mescla amb més contingut de lligant que no pas si es realitzés 
amb els betums BM3C i el BM-PN. 

CONCLUSIONS DE L’ASSAIG CÀNTABRE 

Després d’observar els resultats obtinguts amb totes les provetes assajades i tenint en 
compte les prescripcions que marca la normativa de ferms i paviments es pot deduir la 
dotació de lligant amb la qual es realitzaran la resta de provetes que s’utilitzaran per als 
següents assajos. 

DOSIFICACIONS DE LLIGANT DEDUÏTS A PARTIR DE L’ASSAIG CÀNTABRE 

A partir de l’anàlisi dels resultats s’arriba a la següent dosificació de lligant en funció del 
tipus mescla a realitzar: 

  

BETUM DOSIFICACIÓ 
BM3C 5% 
BM-PN 5% 

BM-PN 1% 5,2% 
BM-PN 2% 5,4% 

Taula 4.5. Dosificacions de lligants. 
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4.2 RESULTATS DE L’ASSAIG DE TRACCIÓ DIRECTA (CTD) 

Per a l’assaig de tracció directa s’han realitzat un total de 36 provetes distribuïdes de la 
següent manera: 

• 9 provetes amb betum tipus BM3C amb dosificacions del 4, 5 i 6% de contingut de 
lligant, realitzant-se tres provetes per cada dosificació. 

• 9 provetes amb betum tipus BM-PN amb dosificacions del 4, 5 i 6% de contingut de 
lligant, realitzant-se tres provetes per cada dosificació. 

• 9 provetes amb betum tipus BM-PN 1% pols pneumàtic per via seca amb dosificacions 
del 4, 5 i 6% de contingut de lligant, realitzant-se tres provetes per cada dosificació. 

• 9 provetes amb betum tipus BM-PN 2% pols pneumàtic per via seca amb dosificacions 
del 4, 5 i 6% de contingut de lligant, realitzant-se tres provetes per cada dosificació. 

Els resultats dels assajos a tracció directa s’obtenen a partir de les corbes de tensió 
deformació de les diferents mescles realitzades. Per a obtenir-les s’han tret promitjos de les 
tres provetes realitzades per a cada mescla. Aquestes corbes promitjos es presenten tot 
seguit: 

 

 
Gràfica 4.4. Corba tensió deformació betum BM3C. 
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Gràfica 4.5. Corba tensió deformació betum BM-PN. 

 

 
Gràfica 4.6. Corba tensió deformació betum BM-PN 1%. 
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Gràfica 4.7. Corba tensió deformació betum BM-PN 2%. 

A partir d’aquestes gràfiques s’han obtingut diferents paràmetres que caracteritzen cada 
mescla, son els següents: 

• Tensió màxima promig de cada tipus de dosificació en funció del tipus de lligant. 
• Deformació a tensió màxima promig de cada tipus de dosificació en funció del tipus de 

lligant. 
• Deformació promig a una tensió de 0,025 MPa de cada tipus de dosificació en funció del 

tipus de lligant. 
• Tenacitat promig de cada mescla en funció de la seva dosificació. 

Els resultats numèrics d’aquestes dades es plasmen a les següents taules, distingint els 
diferents betums emprats i els diferents continguts de lligant: 

  

% 
BETUM 

TENSIÓ 
MÀXIMA 

DEFORMACIÓ 
DEF T=0,025 

MPA 
A total 

A 
elàstica 

Tenacitat 
J/m2 

4% 0,2537 0,0077 0,1070 0,0103 0,0014 188,69 
5% 0,2774 0,0108 0,1385 0,0150 0,0024 256,45 

BM3C 

6% 0,2616 0,0133 0,1702 0,0194 0,0027 351,97 
Taula 4.6. Dades Tracció Directa betum BM3C. 
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% 
BETUM 

TENSIÓ 
MÀXIMA 

DEFORMACIÓ 
DEF A 

T=0,025 
MPA 

A total 
A 

elàstica 
Tenacitat 

J/m2 

4% 0,4188 0,0057 0,0840 0,0108 0,0018 179,16 
5% 0,3703 0,0058 0,0952 0,0122 0,0017 220,96 

BM-PN 

6% 0,3352 0,0073 0,1113 0,0129 0,0019 227,71 
Taula 4.7. Dades Tracció Directa betum BM-PN.  

% 
BETUM 

TENSIÓ 
MÀXIMA 

DEFORMACIÓ 
DEF A 

T=0,025 
MPA 

A total 
A 

elàstica 
Tenacitat 

J/m2 

4% 0,3917 0,0044 0,0704 0,0079 0,0013 133,10 

5% 0,3757 0,0070 0,1050 0,0156 0,0021 185,25 

BM-PN 
1% 

6% 0,3775 0,0079 0,0947 0,0151 0,0022 241,67 
Taula 4.8. Dades Tracció Directa betum BM-PN 1%.  

% 
BETUM 

TENSIÓ 
MÀXIMA 

DEFORMACIÓ 
DEF A 

T=0,025 
MPA 

A total 
A 

elàstica 

Tenacitat 

J/m2 
4% 0,1861 0,0032 0,0570 0,0042 0,0004 82,67 
5% 0,2480 0,0052 0,0768 0,0065 0,0010 112,32 

BM-PN 
2% 

6% 0,3148 0,0063 0,0849 0,0094 0,0016 156,66 
Taula 4.9. Dades Tracció Directa betum BM-PN 2%. 

Si es representen els resultats en gràfiques de punts, se n’obtenen les següents: 

 

 
Gràfica 4.8. Resistència Màxima de les provetes assajades a tracció directa. 
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Gràfica 4.9. Deformació a tensió màxima de les provetes assajades a tracció directa. 

 

 
Gràfica 4.10. Deformació de les provetes a una tensió de T=0,025 MPa assajades a tracció directa. 
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Gràfica 4.11. Tenacitat de les provetes assajades a tracció directa. 

Conclusions 

Depenent del tipus de gràfica podem extreure les següents conclusions: 

Des del punt de vista de la resistència màxima a tracció directa es pot concloure: 

• El contingut de lligant és un factor que influeix de manera diferent en cada mescla. Les 
mescles realitzades amb betums BM-PN i BM-PN1%, resisteixen més tensió amb 
continguts baixos de lligant. La mescla BM3C es comporta de manera similar amb totes 
les dosificacions mentre que la BM-PN2% tendeix a augmentar la resistència màxima a 
mesura que s’augmenta la dosificació de lligant. 

• Pel que fa referència a les mescles amb pols pneumàtic, a la gràfica de tensió màxima 
es pot observar que les mescles BM-PN i la BM-PN1% presenten comportaments i 
resultats similars mentre que la mescla BM-PN2% mostra un comportament molt 
diferent. 

• Podem deduir que hi ha un percentatge de pols pneumàtic que fa que les propietats de 
les mescles variïn de forma considerable, situant-se per sobre de l’1% afegit a la mescla 
per via seca.    

Des del punt de vista de deformació a tensió màxima es pot concloure: 

• Totes les mescles tenen la tendència a augmentar la deformació a mesura que 
augmenta el contingut de lligant present a la mescla. El betum BM-PN 2% és la mescla 
que mostra un millor comportament obtenint les deformacions més baixes de totes les 
mescles. 

• La mescla amb un betum BM-PN 1% mostra un comportament similar a la mescla BM-
PN 2% presentat deformacions lleugerament superiors a la mescla BM-PN2%. 

• Totes les mescles que incorporen pols pneumàtic en la seva composició, tant sigui per 
via humida com les que se’ls hi afegeix també pols pneumàtic per via seca, presenten 
una deformació notablement inferior a la mescla amb el betum BM3C que no incorpora 
pols pneumàtic en la seva composició. 
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Des del punt de vista de la deformació a una tensió de 0,025 MPa, es pot concloure: 

• Les mescles obtingudes amb un betum BM3C, BM-PN i el BM-PN 2% presenten un 
comportament similar marcant un tendència clara, a mesura que augmenta el contingut 
de lligant, les mescles presenten una deformació major, és a dir, el contingut creixent 
de lligant augmenta la deformació de les mescles realitzades amb aquests tipus de 
betums. 

• La mescla realitzada amb el betum BM-PN 1% presenta un comportament a partir del 
qual no es pot concloure cap tendència que pugui explicar com influeix el contingut de 
lligant en les propietats de la mescla. 

Des del punt de vista de la tenacitat, possiblement, la propietat més interessant que s’obté 
amb l’assaig de tracció directa es pot dir: 

• La tenacitat d’una mescla és una propietat que tendeix a augmentar amb el contingut de 
lligant.  

• Les mescla que mostra sempre una tenacitat superior en cada dosificació de lligant és la 
BM3C. 

• La mescla BM-PN 2% és la que mostra un pitjor comportament a aquest assaig, essent, 
de forma notable, la mostra que menys tenacitat obté. 

• De les mescles que incorporen pols pneumàtic per via seca, la BM-PN 1% es comporta 
millor que la BM-PN 2%. Aquest fet pot indicar que la introducció de pols pneumàtic per 
la via seca, a partir d’un cert marge situat per sobre de l’1%, influeix de forma negativa 
en la tenacitat d’aquestes. 

Així doncs, com a resum final de les conclusions, podem enumerar els següents comentaris: 

• Des del punt de vista de la tenacitat la mescla que presenta millor comportament és la 
realitzada amb el betum BM3C. 

• Des del punt de vista de la deformació a tensió màxima la mescla que millor 
comportament mostra és la realitzada amb el betum BM-PN 2%. 

• Des del punt de vista de la resistència màxima a tracció directa es pot concloure que la 
mescla que mostra un millor comportament és la obtinguda amb un betum BM-PN i que 
el comportament millora amb continguts baixos de lligant. 

• Des del punt de vista de la deformació a una tensió de 0,025 MPa es pot concloure que 
la mescla que millor funciona és la realitzada amb un betum BM-PN 2%. 

A partir de les dades obtingudes amb l’assaig de tracció directa i observant les diferents 
composicions de les mescles es poden extreure un seguit de conclusions generals que a 
continuació es citen: 

• La adició de pols pneumàtic per via seca a les mescles realitzades amb un betum BM-
PN, proporciona a les mescles un millor comportament davant de les deformacions. En 
canvi, la presencia de pols pneumàtic introduït per via seca a les mescles penalitza la 
tenacitat de les mateixes, obtenint mescles amb menys tenacitat. 

• Els resultats obtinguts en les diferents gràfiques per les mescles que incorporen pols 
pneumàtic introduïda únicament per via humida (betum BM-PN) presenten 
comportaments intermitjos entre les composicions que no incorporen pols pneumàtic en 
la seva formulació (betum BM3C) i les que n’incorporen també per via seca (betums BM-
PN 1% i BM-PN 2%). 

• Si s’observen totes les gràfiques de tensió deformació, es pot concloure que les mescles 
amb presència de cautxú presenten corbes amb pics superiors i una cua de descens més 
pronunciada i mes curta que no pas la presentada per la mescla BM3C. Aquest fet indica 
que aquesta última mescla és mes dúctil que les mescles que incorporen pols 
pneumàtic.  
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4.3 RESULTATS ASSAIG DE PISTA DE LABORATORI 

Per a l’assaig de pista de laboratori s’han realitzat un total de 8 provetes de pista amb les 
dosificacions de lligant obtingudes mitjançant l’assaig Marshall. Per a cada tipus de betum 
emprat a la tesina s’ha realitzat un total de dues provetes, d’aquesta manera es poden 
resumir les característiques de les provetes d’aquesta manera: 

• 2 provetes amb un lligant BM3C amb una dosificació del 5%. 
• 2 provetes amb un lligant BN-PN amb una dosificació del 5%. 
• 2 provetes amb un lligant BM-PN 1% amb una dosificació del 5,2%. 
• 2 provetes amb un lligant BM-PN 2% amb una dosificació del 5,4%. 

A l’assaig de pista de laboratori es mesurar la deformació que pateix cada mostra i la 
velocitat de deformació de cada mescla a l’interval de temps comprès entre el minut 105 i el 
minut 120. 

 
Gràfica 4.12. Deformació promig de les mostres a l’assaig de pista de laboratori. 

Comentaris 

La normativa espanyola de ferms i paviments a l’article 543 a la taula 10 prescriu una 
velocitat màxima de deformació de 12µm/min per a una mescla tipus M situada en una zona 
estival càlida i per a una categoria de tràfic compresa entre T00 i T2. 

Si es té en compte aquesta dada es pot veure que totes les mescles que s’han assajat han 
obtingut resultats per sota d’aquest límit imposat per la normativa. 

Mirant els resultats es pot observar que les mescles realitzades amb un betum BM3C, BM-
PN i BM-PN 1%, tenen deformacions totals molt similars però varien substancialment les 
velocitats de deformació de cada mescla, essent la mescla amb el betum BM3C la que 
presenta una velocitat major (10,33µm/min) seguida per la mescla amb el betum BM-PN 
(7,33µm/min) i finalment la mescla amb el betum BM-PN 1% (3,33 µm/min). 
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La mescla realitzada amb el betum BM-PN 2% presenta la deformació més baixa i la 
velocitat de deformació també més baixa (2,67 µm/min). 

Conclusions 

De l’observació dels resultats obtinguts es pot concloure: 

• L’adició de pols pneumàtic per via seca a les mescles els proporciona una major 
capacitat per absorbir deformacions. 

• Les mescles amb pols pneumàtic per via seca presenten velocitats de deformació molt 
inferiors a les mescles realitzades amb els betums BM3C i el BM-PN. 

• La introducció de cautxú en les mescles afavoreix de forma considerable les capacitats 
deformacionals de les mateixes i redueix el risc que es produeixen deformacions 
permanents.  

  


