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CONCLUSIONS 

 
 

La conservació del medi ambient s’ha convertit en els últims anys en una de les principals 
preocupacions de la majoria de les administracions dels països de tot el món. Per aquest 
motiu s’inverteix cada dia més en el desenvolupament de tècniques i equips que ajudin a la 
preservació dels recursos naturals existents. 
 
Gràcies a l’estudi bibliogràfic realitzat, s’ha pogut comprovar com una gran quantitat 
d’administracions i grups d’investigació han estat treballant des de fa molts anys, en el 
desenvolupament de tècniques que permetin el reciclat dels materials utilitzats a la 
construcció de carreteres, en especial de les capes de paviment, per ser les més costoses i 
les que contenen els materials de millor qualitat dins el ferm. La construcció de trams de 
prova utilitzant diferents tècniques de reciclat, el disseny i construcció d’equips específics  
per a la reutilització dels materials recuperats de paviments, així com els estudis de 
laboratori portats a terme per conèixer el comportament de les mescles reciclades, són 
clares mostres de l’existència d’una gran preocupació en molts països per al reciclat dels 
paviments, i que s’està investigant per a desenvolupar i millorar les tècniques existents. 
 
El que està clar és que les administracions estan tractant de potenciar el reciclat de 
paviments, en alguns casos per pressions ecologistes, per un anàlisi de costos, o impulsat 
per els acords i normatives europees que pretenen que, a curt terme, es reciclin tots els 
materials potencialment reciclables. Alguns països estan implantant mesures per afavorir el 
desenvolupament d’aquesta tècnica, com l’aplicació de taxes per l’extracció d’àrids nous o 
per el abocament de residus o la donació de bonificacions a les empreses que utilitzin 
materials reciclats. 
 
De les diferents metodologies per al reciclat de ferms de carretera, ens hem centrat en el 
“Reciclat de Paviments Asfàltics en Calent en Planta”, una tècnica bastant desenvolupada 
en alguns països com Estats Units, Dinamarca, Alemanya, Holanda o Suècia, on la seva 
utilització és casi habitual, però que en Espanya ha sigut poc utilitzada i per tant es compta 
amb poca experiència. 
 
El Laboratori de Camins de la UPC està efectuant un complet estudi de les característiques 
de diferents mescles bituminoses fabricades amb la tècnica de reciclat en calent en planta, 
amb la finalitat de comprovar que són adequades per formar part dels paviments asfàltics 
de carreteres. En aquest estudi s’han considerat mescles S-20 amb diferents tipus de 
betums, diversos percentatges de reciclat i col·locats a la carretera en capes de diferent 
gruix. En primer lloc s’ha procedit a caracteritzar mecànicament els diferents tipus de 
mescles bituminoses reciclades en calent utilitzades a les rehabilitacions. Per dur a terme 
aquesta tasca, s’han realitzat 42 assaigs sobre provetes fabricades a laboratori, amb mescla 
bituminosa reciclada procedent de les diverses actuacions, i 136 assaigs realitzats sobre 
testimonis extrets dels mateixos trams experimental de carretera. 
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Finalment s’ha realitzat una caracterització de la resposta estructural del ferm reciclat en 
calent mitjançant l’avaluació de les deflexions mesurades in situ al llarg de la rehabilitació.  
 
La caracterització del comportament mecànic de les mescles bituminoses reciclades, ha 
vingut majoritàriament dictaminada pel percentatge de reciclat i el tipus de betum. Els 
percentatges de reciclat estudiats són el 30% i 50%. Com hem vist al llarg del capítol cinc, 
la utilització d’un percentatge del 50% de material reciclat davant a un 30% ha provocat 
generalment l’augment de la rigidesa de la mescla, tot i que la utilització de betums més 
tous amb aquest percentatge més alt de reciclat, ha motivat generalment una lleugera 
neutralització de l’augment de la rigidesa de la mescla. Per altra banda, la utilització 
d’aquest betums més tous, també ha empès a registrar, en alguns casos, una lleugera 
disminució de la resistència a tracció indirecta dels testimonis. 
 
Per altra banda l’estudi de les deflexions ens ha permès caracteritzar la resposta estructural 
del ferm rehabilitat amb els diferents tipus de mescles bituminoses reciclades en calent. 
L’anàlisi de les deflexions mesurades a diferents etapes de la rehabilitació, juntament amb 
la confrontació dels valors obtinguts per les diverses actuacions, ens porten a la conclusió 
que les principals variables que influeixen sobre aquest valor, són el gruix i la rigidesa del 
ferm rehabilitat amb mescla reciclada en calent. 
 
La influència del gruix del ferm als resultats de les deflexions és notòria. Només cal tenir 
en compte l’evolució de les deflexions abans de fressar i després de reciclar per a les 
diferents rehabilitacions. Ens adonem que la disminució de gruix del ferm provoca un 
augment considerable de les deflexions i per l’altre banda l’augment del gruix del ferm 
provoca la disminució de les deflexions. Aquesta influència ja és evident amb petites 
variacions dels gruixos, només cal observar els fressat realitzats amb 10 i 15 cm de gruix. 
Els fressats més amples que donen lloc a ferms menys gruixuts, obtenen deflexions més 
altes. 
 
Un altre dels factors que influeixen als resultats de la deflexió és la rigidesa de la mescla 
bituminosa reciclada en calent utilitzada a cada actuació. Per arribar a aquesta conclusió 
hem de tenir en compte els mòduls obtinguts a l’assaig de mòdul resilient o mòdul dinàmic 
a compressió realitzats a testimonis dels mateixos trams. Comparant els mòduls amb les 
deflexions, comprovem com mòduls més alts, donen lloc a deflexions més petites i mòduls 
més petits donen lloc a deflexions més altes. No s’ha de perdre de vista que els mòduls de 
les mescles bituminoses reciclades en calent depenen alhora del percentatge de material 
reciclat en calent i del tipus de betum utilitzats. 
 
Com a conclusió final podem dir que el reciclat de mescles bituminoses en calent en planta 
és una tècnica que té un gran futur a Espanya i que l’administració, les empreses privades i 
les universitats han d’unir esforços per fomentar el seu desenvolupament i utilització, ja 
que comporta importants beneficis ecològics i econòmics a la fabricació d’un producte 
d’alta qualitat per la construcció de paviments de carreteres. 


