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R e s u m  
 
Les tècniques de fabricació de mescles asfàltiques amb material reciclat es van començar a desenvolupar a 
principis dels anys setanta a Estats Units a causa de la crisi del petroli, creant-se una gran alarma en temes 
relacionats amb la sostenibilitat energètica i amb els principals camps d’aplicació dels productes derivats del 
petroli, tal com el betum. Les raons històriques que explicaven l’interès per aquestes tècniques han anat 
perdent interès amb els anys a causa de la baixada arreu del món del preu del petroli i, conseqüentment, dels 
seus productes derivats.  
 
En els últims anys hi ha hagut un augment de la consciència mediambiental de l’administració traduïda en 
fomentar les tècniques de reciclatge i dificultar l’abocament dels residus sobrers de la carretera. Aquest fet, 
juntament amb una mancança d’àrids de qualitat en determinades zones geogràfiques ha reimpulsat el 
desenvolupament d’aquests mètodes. 
 
Encara que existeixen diferents mètodes per a reciclar el material recuperat de paviments asfàltics, la 
tecnologia del reciclatge en calent en planta és la que té més gran potencial de desenvolupament donada la 
seva alta capacitat d’aprofitament de materials, la qualitat del producte i els avantatges ambientals que 
presenta en front a altres tècniques. Aquests avantatges han impulsat a les empreses constructores a invertir 
en equips per al reciclatge en planta, així com a augmentar el parc de maquinària per al fressat de les mescles 
asfàltiques envellides. 
 
El principal problema és que Espanya no compta amb mètodes específics per a caracteritzar i dissenyar 
mescles reciclades en calent en planta i s’utilitzen els mateixos criteris emprats en les mescles convencionals. 
Per a intentar establir una metodologia que permeti garantir-ne un comportament adequat, el Laboratori de 
Camins del Departament d’Infraestructura del Transport i Territori de la UPC està portant a terme un estudi 
complert de les característiques mecàniques de diferents tipus de mescles reciclades en calent. Més 
concretament aquest estudi, entra dins el marc del projecte europeu anomenat Paramix. El projecte 
PARAMIX es finància amb fons públics amb càrrec a la comunitat Europea i té per objectiu l’estudi de la 
millora dels materials, disseny i tècniques de rehabilitació de paviments de carretera, utilitzant mescles 
bituminoses de paviments asfàltics reciclats.   
 
Així doncs, tot i que el projecte PARAMIX engloba l’estudi de material reciclat en fred in situ amb emulsió, 
i el reciclat en planta en calent, en aquesta tesina s’analitzarà únicament la utilització de material reciclat en 
planta en calent en els trams experimentals que s’han portat a terme al llarg de la carretera C-58. 
 
En aquest estudi realitzarem una caracterització de les mescles bituminoses reciclades en calent en planta 
utilitzades a les diverses rehabilitacions estructurals portades a terme, mitjançant l’estudi de provetes i 
testimonis als quals aplicarem l’assaig de tracció indirecta, mòdul resilient i mòdul dinàmic a compressió. 
 
La realització de l’assaig de tracció indirecta, ens permetrà comparar els resultats obtinguts pels testimonis 
extrets de la carretera, i per tant executats in situ, amb els resultats obtinguts per provetes creades al 
laboratori. Així doncs podem contrastar quina és la variació de la resistència entre provetes creades a 
laboratori amb els testimonis extrets de l’obra els quals presenten condicions d’execució considerablement 
diferents a les de laboratori. Per altre banda l’obtenció de mòduls mitjançant l’assaig resilient i dinàmic a 
compressió ens permetrà analitzar quin és l’efecte del percentatge de reciclat sobre la rigidesa dels testimonis 
i com la utilització de segons quins tipus de betum pot contrarestar aquest efecte. Tot aquest procés d’anàlisi, 
es realitzarà per les cinc d’actuacions de reciclat en calent portades a terme a la carretera C-58, amb 
percentatges de reciclat, tipus de betum i gruixos de fressat diferents. 
 
Una altra tasca que es portarà terme, és la caracterització de la resposta estructural del ferm rehabilitat amb 
mescla bituminosa reciclada en calent, mitjançant l’anàlisi de l’evolució i comparació de les deflexions 
obtingudes in situ a les actuacions de la carretera C-58. 
 
Finalment, i un cop analitzades les provetes i testimonis de cada actuació individualment, ens centrarem en 
l’anàlisi entre trams, comparant les resistències assolides pels testimonis i provetes de cada actuació amb la 
resta, coordinat també amb els valors dels mòduls, sense perdre de vista en cap moment, la composició i el 
percentatge de reciclat que conté cada actuació. 
 
 




