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5. CONCLUSIONS FINALS 

A la llum dels diversos resultats que s’han obtingut a partir de la realització dels diferents 
assajos descrits a la tesina es poden extreure les següents conclusions referents a la 
utilització de pols pneumàtic en una mescla bituminosa tipus M10. Són les següents: 

Partint de les dades proporcionades per l’assaig Càntabre: 

• Des del punt de vista físic, les mescles que incorporen pols pneumàtic dins de les seves 
formulacions, tant sigui per via humida com per via mixta (betum modificat per via 
humida amb addició de pols pneumàtic per via seca), tenen un contingut de buits 
inferior però són menys denses que les realitzades amb un betum convencional. 

• Des d’un punt de vista de cohesió i adhesivitat, la introducció de pols pneumàtic dins 
d’una mescla bituminosa influeix de manera negativa en la cohesió i l’adhesivitat de les 
mescles. Tant les mescles realitzades amb el betum BM-PN com les que incorporen 
també pols pneumàtic en sec, BM-PN 1% i BM-PN 2%, presenten pèrdues superiors, 
tant en condicions seques com humides, a les que presenta la mescla realitzada amb el 
betum BM3C. Entre les mescles que incorporen pols pneumàtic en sec, les pèrdues són 
més grans quant més contingut de cautxú presenta la mescla.   

• Aquests últims fets, provocaran que les mescles que vulguin incorporar pols pneumàtic 
dins de la seva composició hauran de ser dosificades amb dotacions de lligant superiors 
a les mescles convencionals. Aquesta situació influirà, al mateix temps, en una 
disminució del percentatge de buits de la mescla. 

• Si ens fixem únicament amb les mescles que contemplen els processos d’incorporació de 
cautxú en sec, uns dels factors que s’haurien de tenir en compte en futures 
investigacions, es el temps de digestió que ha de tenir la pols de pneumàtic incorporada 
per via seca a la mescla. Segons Gallego Medina [14] és un factor decisiu de cara a les 
propietats que puguin presentar les mescles. En la present tesina, el temps de digestió 
considerat ha estat un període de temps reduït i idèntic per a totes les provetes.  

Partint de les dades de l’assaig de Tracció directa: 

• Des del punt de vista de l’energia que es capaç d’adsorbir una mescla abans que es 
produeixi el trencament i un cop s’ha produït aquest (tenacitat), les mescles que 
incorporen cautxú presenten resultats inferiors a la mescla realitzada amb el betum 
BM3C. Cal diferenciar, entre les mescles que incorporen pols pneumàtic en la seva 
formulació, la realitzada per via humida de les altres dues realitzades per via “mixta”. 
Les dues mescles que incorporen pols pneumàtic en sec presenten pitjors condicions de 
tenacitat que la mescla realitzada amb el betum BM-PN.    

• En aquest sentit, dins dels resultats obtinguts a partir de l’assaig de tracció directa, cal 
comentar que les mescles amb pols de pneumàtic presenten comportaments menys 
dúctils que la mescla realitzada amb el betum BM3C. Aquestes mescles presenten 
corbes amb resistències màximes superiors, deformacions màximes inferiors i amb cues 
de corba de descàrrega menys extenses i amb pendents superiors que no pas les corbes 
obtingudes amb el betum BM3C.  

Partint de les dades de l’assaig de Pista de Laboratori: 

• Des d’un punt de vista de les deformacions plàstiques, les mescles que incorporen 
cautxú són les que presenten els millors resultats. Es pot deduir, a partir dels assajos de 
pista realitzats, que la mescla que incorpora més quantitat de pols de pneumàtic, més 
petita és la seva velocitat de deformació. D’aquesta  manera les mescles BM-PN 1% i la 
BM-PN 2% (contemplen la addició de pols pneumàtic en sec i en humit)  presenten 
resultats lleugerament millors a la mescla realitzada amb BM-PN i netament millors a la 
mescla realitzada amb el betum BM3C. 
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En forma general es pot concloure: 

• L’addició de pols pneumàtic dins d’una mescla tipus M10, de manera general, penalitza 
les propietats de cohesió, adhesivitat i tenacitat i en millora les propietats 
deformacionals, de manera que es previsible, sobretot pel que fa referència a les 
mescles amb incorporació de pols pneumàtic en sec, que presentin problemes per a 
mantenir l’àrid superficial en cas de ser utilitzades com a capes de rodadura.  


