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CAPÍTOL 2: FERMS I MESCLES BITUMINOSES 
 
 
2.1 Ferms de carretera 
 
En el conjunt d’obres que s’executen en la construcció de carreteres, 
el cost més gran és el del paviment. Aquest absorbeix el major 
percentatge de les inversions i per això s’ha de projectar, construir i 
explotar considerant el paper tant important que juga en el total de 
les obres vials. 
 
Els ferms de carretera estan constituïts per un conjunt de capes 
horitzontals superposades i de pocs centímetres de gruix, de diferents 
materials adequadament compactats. S’estenen sobre l’explanada i 
han de suportar les càrregues del tràfic durant un cert període de 
temps sense deterioraments que afectin a la seguretat o comoditat 
dels usuaris. 
 
Les funcions del ferm són: 

 
- Proporcionar una superfície de rodament segura, còmoda i 

de característiques permanents sota les càrregues repetides 
del tràfic. 

 
- Resistir les sol·licitacions del tràfic de manera que només 

arribi a l’explanada una petita fracció, compatible amb la 
seva capacitat suport. 

 
- Protegir l’explanada del medi ambient. 

 
Els ferms es solen classificar en funció de quines són les capes que 
els formen. Així tenim: 
 

- Ferms flexibles (base granular). Les capes de base i subbase 
estan constituïdes per un material granular i estan 
recobertes per un tractament superficial o una capa de 
mescla bituminosa prima. 

 
- Ferms flexibles (base bituminosa). Estan composats per una 

base de mescla bituminosa i un paviment també bituminós 
constituït normalment per una capa de rodament  i una altra 
intermèdia. 

 
- Ferms semirrígids (bases tractades). La capa base pot ser de 

formigó o bé granular tractada amb un lligant hidràulic o 
putzolànic. 
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- Ferms rígids (paviments de formigó). Estan constituïts per 
una llosa de formigó que pot ser col·locada directament 
sobre l’explanada o bé sobre una capa suport que pot estar 
tractada o no. 

 
 
2.2 Mescles bituminoses. 
 
2.2.1 Concepte i composició. 
 
Les mescles bituminoses s’utilitzen des de fa molt temps en les capes 
superiors dels ferms. Un dels avantatges de les mescles bituminoses 
és poder estendre-les en espessors molt diversos i dotar-les de 
rigideses també molt diferents; això permet adaptar-se a una gran 
diversitat de situacions estructurals. Un inconvenient, però, i molt 
important, és el gran deteriorament que pateixen degut generalment 
a la fatiga. 
 
Bàsicament, les mescles bituminoses estan compostes per àrids i 
lligants bituminosos que formant una pel·lícula contínua emboliquen 
totes les partícules minerals (grava, sorra i filler). Pot considerar-se 
com un material compost per tres fases: 
 

- Líquida. Constituïda pel lligant que contribueix a la cohesió 
de l’aglomerat i li aporta les propietats viscoses i 
termoplàstiques. 

 
- Sòlida. Constituïda pels àrids i té l’efecte d’augmentar la 

viscositat i el fregament intern. 
 
- Gasosa. Els buits de la mescla influeixen indirectament en 

les propietats de la mateixa. Depèn de les proporcions en 
que estiguin els dos elements anteriors així com del procés 
de fabricació i compactació de la mescla. 

 
L’àrid és un conjunt de partícules minerals de diverses mides, 
procedents de la fragmentació natural o artificial de les roques. 
Aquests àrids al compactar-se formen  un esquelet mineral dins el 
qual cada partícula tendeix a encaixar-se i recolzar-se de manera 
tangencial a les altres. Aquesta distribució, unida al procés de 
compactació, permet que les partícules més fines embolcallin a les 
més gruixudes i omplin els forats, obtenint així la seva principal 
característica, la resistència mecànica. 
  
És important anotar que s’oposen a la permanència en el temps 
d’aquestes estructures tant les tensions produïdes pel tràfic, com 
l’acció destructiva del elements atmosfèrics. 
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A continuació s’enumeren les principals propietats que ha de complir 
un àrid per ser part constitutiva d’una mescla bituminosa: 
 

- resistència a la compressió 
- granulometria 
- textura superficial 
- naturalesa mineralògica 
- compacitat 
- activitat superficial de les partícules 

 
Per la seva banda, els lligants bituminosos són el material aglomerant 
usat en la fabricació de les mescles bituminoses. Gràcies a les seves 
diferents propietats el lligant és capaç de recobrir les partícules 
minerals, adherir-se a la seva superfície i un cop compactada i 
refredada la mescla, desenvolupar una cohesió entre les partícules 
que transforma la massa mineral solta en un material anomenat 
mescla bituminosa resistent a les tensions que s’originaran al pas de 
les rodes dels vehicles.  
 
La majoria dels lligants bituminosos procedeixen del petroli i tenen 
com a característica principal el seu aspecte de líquids viscosos, el 
seu color negre i ser una mescla complexa d’hidrocarburs amb una 
sèrie de propietats que faciliten el seu ús com agents aglomerants. 
 
És important anotar que el filler ajuda al lligant en la seva funció 
aglomerant formant així un autèntic màstic bituminós. 
 
En la fabricació de mescles bituminoses es requereixen materials 
aglomerants que presentin les següents propietats: 
 

- adhesivitat o capacitat aglomerant 
- bon comportament reològic per suportar tensions imposades 

pel tràfic 
- resistència a la modificació de qualitats per part de factors 

interns i externs. 
 
 

2.2.2 Propietats generals. 
 
Donat que no és possible projectar una mescla que satisfaci totes les 
propietats, per aconseguir que en prevalguin determinades, tant 
estructurals com funcionals, s’hauran de considerar les qualitats dels 
materials constituents, la seva dosificació i les condicions de 
fabricació i posta en obra. 
 
Seguidament es comenten les principals característiques que poden 
presentar les mescles bituminoses estàndards (que es poden 
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estendre a les reciclades) i que són les que, precisament, permetran 
la seva aplicació en projectes que presentin diferents condicionants. 
 
a) Estabilitat 
 

És la capacitat de suportar les càrregues del tràfic i resistir les 
tensions provocades amb unes deformacions tolerables. 

 
És una propietat intrínseca de la mescla que depèn 
principalment de la cohesió i del grau de fregament intern de les 
partícules. Degut al comportament viscoelastoplàstic de la 
mescla, la cohesió augmenta amb la viscositat del betum i 
descendeix amb la temperatura del paviment, mentre que el 
fregament intern augmenta amb l’angulositat de les partícules i 
amb una textura superficial aspre. El contingut de betum també 
fa augmentar gradualment la cohesió fins a un determinat punt 
en què la pel·lícula de betum té una certa espessor que provoca 
una pèrdua de fricció entre les partícules. 

 
La inestabilitat o manca d’estabilitat causa roderes 
(deformacions plàstiques) longitudinals i ressalts transversals en 
zones a on els esforços tangencials són elevats. Aquests 
defectes es produeixen fonamentalment per l’acció de càrregues 
lentes a altes temperatures, o per la de càrregues alternatives 
que provoquen la fatiga del material. 

 
L’estabilitat, o la càrrega de ruptura s’acostuma a avaluar 
mitjançant assaigs mecànics de base empírica. Entre els més 
coneguts es troben els assaigs Marshall per a mescles gruixudes 
i el Hubbard-Field per mescles fines. Per avaluar la resistència a 
les deformacions plàstiques, a Espanya s’utilitza l’assaig de pista 
de laboratori (NLT- 173) [1]. 

 
b) Resistència a la fatiga 
 

És la resistència a la ruptura a flexió sota càrregues repetides. 
També es pot definir com l’alteració produïda en la resposta 
deformacional sota els efectes de la repetició periòdica d’una 
sol·licitació inferior a la de ruptura. [2] 

 
Entre els factors que poden influir en la resistència a la fatiga de 
la mescla hi ha la porositat, ja que disminueix en augmentar el 
percentatge de buits d’una mescla. L’envelliment del betum i un 
baix contingut d’aquest també la fan disminuir 
considerablement. Una inadequada compactació de l’explanada i 
del ferm, així com un espessor insuficient de les capes també 
influeixen en una disminució de la resistència a fatiga. [3] 

 
L’augment de les deflexions (desplaçament elàstic de la 
superfície) pot conduir a esquerdes generalitzades en forma de 
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pell de cocodril. [1] 
 

La resistència a fatiga d’una mescla bituminosa es determina en 
el laboratori sometent les provetes a assaigs de càrregues 
repetides. Per diferents deformacions de tracció s’obté el nombre 
d’aplicacions de càrrega N que provoquen la ruptura del 
material. 
 
D’aquesta forma s’estableixen les denominades lleis de fatiga 
que, en escala doblement logarítmica, són rectes de pendent 
negativa. [1] 

 
c) Flexibilitat 
 

És la capacitat d’un paviment a acomodar-se a moviments de 
l’estructura, deguts a assentaments de l’explanada o als efectes 
de dilatació i retracció tèrmica, sense arribar a fissurar-se o a 
trencar-se. [3] 

 
La flexibilitat d’una mescla bituminosa és funció bàsicament del 
contingut de lligant. Una mescla de granulometria oberta amb alt 
contingut de lligant és més flexible que una mescla densa amb 
baix contingut de lligant. Cal tenir en compte que aquest factor és 
contraposat al requeriment per a una bona estabilitat de la 
mescla. Caldrà, doncs, equilibrar els dos requisits. 

 
Les deformacions produïdes es caracteritzen per la seva amplitud 
i el seu gran radi de curvatura. [1] 

 
d) Resistència al lliscament 
 

La resistència al lliscament és la capacitat d’una superfície per 
atenuar el lliscament de les rodes dels vehicles, especialment 
quan la calçada està mullada. El pneumàtic ha de mantenir-se en 
contacte amb el paviment en comptes de rodar sobre la pel·lícula 
d’aigua (fenomen de l’hidroplanning). 

 
Una superfície aspra i rugosa tindrà major resistència al 
lliscament que una superfície llisa. A més, una mescla amb excés 
de betum o una mescla inestable poden presentar deformacions i 
patir exsudacions  que ocasionaran problemes de lliscament. [3] 

 
D’aquesta manera cal que si es tracta de carreteres amb tràfic 
intens i ràpid, l’àrid gruixut usat (en el cas de mescles reciclades, 
tant al RAP com en l’àrid verge d’aportació) tingui un alt 
coeficient de poliment accelerat i que la macrotextura de la 
mescla posada en obra sigui suficientment rugosa, encara que 
intentant minimitzar el soroll. [1] 
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e) Impermeabilitat 
 

És defineix com la resistència al pas de l’aire i l’aigua a través de 
la massa de la capa de la mescla bituminosa. 
 
Aquesta propietat es relaciona amb el contingut de buits de la 
mescla compactada, encara que el grau d’impermeabilitat ve 
determinat per la grandària dels buits i per l’accés que tenen a la 
superfície del paviment. Així, una mescla mal compactada i amb 
un baix contingut de betum facilitarà l’accés de l’aigua i l’aire al 
paviment. [3] 
 
En conseqüència s’han de dotar a les mescles de les capes 
superiors d’una elevada impermeabilitat que protegeixi la 
infraestructura en front a l’acció de l’aigua sobre l’explanada. Cal 
remarcar que aquesta impermeabilització no ha de ser només 
missió de la capa de rodament; quan s’utilitzen mescles poroses o 
drenants, la impermeabilitat l’ha de garantir la capa inferior. A 
més, cal garantir una correcta evacuació de l’aigua de la 
superfície de rodament, per a beneficiar l’usuari en temes de 
seguretat i comoditat en la conducció, evitant l’hidroplanning i la 
pulverització d’aigua. [1] [2] 
 
La mesura de la drenabilitat d’una mescla porosa es realitza amb 
assaigs de permeabilitat d’aigua amb càrrega variable, com el 
que utilitza l’anomenat Permeàmetre LCS. [1] 
 

f)   Durabilitat 
 

La durabilitat és la capacitat que té el paviment per resistir 
deterioraments superficials provocats per l’acció del tràfic o altres 
agressions externes com la radiació solar, l’oxidació del lligant 
produïda per l’aire i l’aigua, l’efecte de la gelada, la utilització de 
sals fondents, els vessaments d’olis i combustibles, entre d’altres. 

 
Es considera un fenomen molt complex degut a la varietat de 
causes que el provoquen i a la dificultat per definir els processos 
fisicoquímics que es produeixen. Alguns d’aquests processos són 
irreversibles, d’altres poden aturar-se o minimitzar-se mitjançant 
l’ús d’agents rejovenidors que actuen sobre el lligant de la mescla 
tornant-li les seves característiques reològiques inicials. D’aquesta 
manera, es pot millorar la durabilitat de la mescla utilitzant la 
major quantitat possible de betum, amb una granulometria densa 
d’àrid i amb una bona adhesivitat entre l’àrid i el lligant. En quant 
a la posta en obra, la compactació hauria de ser tal que 
minimitzés la permeabilitat de la mescla. En augmentar l’espessor 
de la pel·lícula de lligant, s’aconsegueix retardar l’envelliment; la 
disminució del percentatge de buits interconnectats redueix la 
penetració de l’aire i de l’aigua, de la mateixa manera que ho fa 
una granulometria densa i una bona compactació. La bona 
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adhesivitat àrid-lligant permet aguantar l’acció de les càrregues i 
de l’aigua que tendeix a separar la pel·lícula de betum de les 
partícules d’àrid. [2] 

 
L’envelliment es manifesta amb microfissures, pèrdues de morter, 
migracions de lligant, desimbolta de la fracció gruixuda d’àrid, 
etc. Poden aparèixer defectes superficials com ara sots, 
superfícies aberrugades, peladures, etc. [1] 

 
S’ha de tenir en compte, però, que un generós contingut de 
betum, encara que en millori la durabilitat, pot afectar 
negativament l’estabilitat de la mescla, causant defectes com 
ondulacions i roderes. Cal, doncs, establir el contingut de betum 
que maximitzi les dues propietats conjuntament. 

 
En qualsevol cas, la duració d’una capa de rodament 
correctament projectada i construïda hauria de ser superior a 10 
anys. [1] 

 
g) Treballabilitat 
 

És la facilitat amb què una mescla pot ser estesa i compactada. 
 

La treballabilitat depèn del tipus d’àrid i de la seva granulometria. 
D’aquesta manera, la tendència a la segregació d’una mescla 
gruixuda pot disminuir-se mitjançant l’afegit d’un àrid fi o major 
contingut de betum. 

 
L’excés de reompliment mineral pot afectar a la treballabilitat de 
la mescla donant-li massa viscositat i complicant així la seva 
compactació. D’altra banda, una mescla molt treballable pot 
resultar massa inestable per ser col·locada i compactada 
correctament. 
 
El tipus i el percentatge de betum també poden afectar a la 
treballabilitat.  
 
Una temperatura massa baixa en la mescla afectarà a la 
viscositat del betum i en disminuirà la propietat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítol 2                                                                                                 Ferms i mescles bituminoses 

15 

 
 
A continuació es presenta una taula resum de les característiques 
desitjables per l’optimització de les propietats de les mescles 
bituminoses. 
 
 
 
 
PROPIETATS DE 

LA MESCLA 
CONTINGUT 
DEL LLIGANT 

GRANULOMETRIA 
DELS ÀRIDS 

GRAU DE 
COMPACTACIÓ 

Estabilitat Baix Tancada Alt 

Durabilitat Alt Tancada Alt 

Flexibilitat Alt Oberta  

Resistència a la 
fatiga 

Alt Tancada Alt 

Res. al lliscament Baix 
Tancada o 

Oberta 
Alt 

Impermeabilitat Alt Tancada Alt 

Resistència a la 
ruptura 

Alt Tancada Alt 

Taula 2.1. Característiques desitjables per optimitzar les mescles biruminoses. 
Font: RUBAU 2001 

 
 


