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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 
 

 
1.1 PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 
 
 
En la conservació i rehabilitació de ferms amb mescles bituminoses es registra un 
increment creixent de les operacions de fressat i reposició amb mescles noves. Aquest fet 
genera uns materials amb un alt potencial de reutilització dels àrids i del lligant contingut 
en ells. A aquests materials reciclables, se sumen també els procedents de demolicions de 
capes de ferms bituminosos. Els dos tipus de materials procedents de la recuperació de 
ferms bituminosos s’acostumen a anomenar en la literatura tècnica usant l’acrònim de RAP 
de Reclaimed Asphalt Pavement. 
 
Existeixen diferents mètodes per a reciclar aquest material recuperat de paviments 
asfàltics. Segons a on es produeixin les mescles, es parlarà de mètodes in situ o en planta, i 
depenent de la temperatura de fabricació hi haurà tractaments en fred o en calent. 
 
Aquesta tesina es centrarà en el reciclatge en calent en planta que, encara que no té una 
difusió molt gran al nostre país, té un gran potencial de desenvolupament donada la seva 
alta capacitat d’aprofitament del RAP. La utilització de mescles reciclades en calent pot 
portar a estalvis econòmics degut a la menor utilització del betum i d’àrids nous, així com 
l’estalvi en l’abocament. Cal fer un balanç econòmic d’aquests estalvis amb les despeses 
degudes al procés de fressat, el trasllat, el tractament i emmagatzemament del RAP, el del 
sobreescalfament dels àrids i el del lligant especial (si s’utilitza), a més, evidentment, de 
l’amortització dels equips necessaris. Els resultats dependran essencialment del preu del 
betum i dels àrids en la zona a on actuar. Generalment, l’estalvi per tona per a percentatges 
de reciclat baixos o mitjos és petit però és apreciable a llarg termini i per a percentatges 
superiors. 
 
Encara que la manca d’al·licients econòmics ha frenat tradicionalment el desenvolupament 
del reciclatge en calent en planta, sembla ser que en els propers anys hi pot haver una 
empenta definitiva per a aquesta tècnica degut a 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. Això ha 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.  
 
Per a intentar establir aquesta metodologia que permeti una producció, posada en obra i 
comportament en servei òptims, el Laboratori de Camins del Departament 
d’Infraestructura del Transport i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya està 
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portant a terme un estudi complert de les característiques mecàniques de diferents tipus de 
mescles reciclades en calent. 
 
Aquest estudi, tot i desenvolupar-se a l’escola de camins, 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, ja sigui reciclat en fred in situ amb emulsió, com de reciclat 
en planta en calent. 
 
Aquesta tesina analitzarà el conjunt de rehabilitacions portades a terme pel projecte 
PARAMIX a la carretera C-58, al seu pas entre Terrassa, Can Tries, Sant Miquel de 
Gònteres i Viladecavalls. En total s’han realitzat onze actuacions de rehabilitació diferents 
al llarg d’aquesta carretera. Tot i fer-ne onze actuacions diferents les que fan referència a 
reciclat en calent només són cinc i les anomenarem al llarg de la tesina com: Tram 3, 4, 5, 
7, 9.  
 
Les característiques de les rehabilitacions de cadascun d’aquests trams són diferents, 
podent variar el percentatge de material reciclat, el tipus de betum utilitzat o el gruix de 
fressat entre d’altres. Aquest factors s’hauran de tenir molt en compte alhora de realitzar 
les comparacions corresponents i alhora d’extreure conclusions.  
 
Per a realitzar l’anàlisi d’aquestes actuacions de rehabilitació es comptarà amb testimonis 
extrets de cadascun dels trams ja executats. Paral·lelament s’elaboraran provetes al 
laboratori de camins amb el ferm utilitzat a cadascuna de les actuacions. Per poder extreure 
conclusions se’ls aplicarà als testimonis l’assaig de mòdul resilient (NLT-346/90) o mòdul 
dinàmic a compressió (NLT-349/90) per finalment realitzar l’assaig de tracció indirecta 
(NLT-346/90). Les provetes se sotmetran únicament a l’assaig de tracció indirecta (NLT-
340/90) però tenint en compte dues situacions diferents. Per una banda s’assajaran provetes 
seques a 5º C i per d’altre s’assajaran provetes sotmeses a una immersió prèvia en aigua 
durant 24 hores. 
 
A més de la informació que puguem extreure dels testimonis i provetes, disposem de dades 
de deflexions avaluades in situ per cadascun dels trams. Les deflexions han estat avaluades 
a cadascuna de les etapes clau del reciclat. Aquestes etapes corresponen a abans de fressar, 
després de fressar, després de reciclar i finalment després d’afegir la capa de rodadura. La 
representació gràfica d’aquesta evolució i la comparació entre els diversos trams 
rehabilitats, ens permetrà extreure importants conclusions sobre quina ha sigut la influència 
del percentatge de reciclat i el tipus de betum, entre d’altres factors, sobre la resposta 
estructural del ferm. 
 
Els resultats de tots els assaigs realitzats es troben resumits en taules separades per trams al 
llarg del capítol cinc. De cadascuna de les actuacions i per cada tipus d’assaig s’han extret 
valors mitjos de resistència, mòdul i deflexions per a poder així comparar els valors 
obtinguts per les provetes i testimonis d’un mateix tram.  
 
Finalment i un cop a s’ha dut a terme l’anàlisi individual de cada tram s’ha procedit a 
comparar els resultats entre les diverses actuacions, analitzant com varien les propietats de 
resistència, mòduls i deflexions amb les característiques de l’actuació. 
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1.2 OBJECTIUS 
 
 
Un dels objectius que vol assolir aquesta tesina és la caracterització del comportament 
mecànic de les mescles bituminoses reciclades en calent a planta, utilitzades a les 
rehabilitacions estructurals que s’han portat a terme a diversos trams de carretera. 
 
Aquesta caracterització es portarà a terme amb testimonis extrets de les diverses actuacions 
de rehabilitació realitzades a la carretera C-58. També s’elaboraran provetes al laboratori a 
partir de la mescla bituminosa reciclada en calent de les mateixes actuacions. 
 
Els diversos assaigs aplicats a aquestes provetes i testimonis ens permetran: 
 

1. 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, en unes condicions 
més o menys fàcils de controlar, amb els testimonis extrets de l’obra, amb unes 
condicions d’execució considerablement diferents a les de laboratori. 

 
2. Obtenció de Mòduls: L’obtenció de mòduls a partir de l’assaig de testimonis, ens 

permetrà comparar els resultats obtinguts entre les diverses actuacions de reciclat 
portades a terme al llarg dels trams de carretera. Extraurem conclusions de com 
afecta el percentatge de reciclat i del tipus de betum utilitzat sobre la rigidesa dels 
testimonis.  

 
 
L’altre dels objectius d’aquesta tesina és la caracterització de la resposta estructural del 
ferm reciclat en calent. Per a dur a terme aquesta caracterització disposem de les dades de 
deflexions avaluades in situ a tots els trams de carretera on s’ha portat una actuació. Les 
dades de deflexions s’han pres al llarg de les diferents etapes clau del reciclat, és a dir, 
abans de fressar, després de fressar, després de reciclar i després d’afegir la capa de 
rodadura. Això ens permetrà (a més de comprovar quina ha sigut la evolució de les 
deflexions d’aquest tram) comparar els resultats amb la resta d’actuacions de reciclat en 
calent. 


