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CAPÍTOL3: RECICLAT DE MESCLES BITUMINOSES 
 
 
3.1 Generalitats. 
 
Des de fa alguns anys, la tecnologia i el ritme amb el que han 
disminuït els recursos naturals no renovables han fet créixer 
espectacularment la conscienciació ecològica de la població mundial. 
A més a més, aquesta disminució de recursos, i en concret del 
petroli, ha agreujat la situació, ja que els preus del cru obliguen a 
intentar per tots els mitjans possibles recuperar al màxim els derivats 
d’aquest, en el nostre cas les mescles bituminoses que composen les 
capes del ferm asfàltic. Per altra banda, els àrids són un recurs 
natural no renovable i per tant cal optimitzar al màxim la seva 
utilització. 
 
Gràcies a aquesta conscienciació, s’ha registrat un increment creixent 
de les operacions de fressat i reposició amb mescles noves en la 
conservació i rehabilitació de ferms amb mescles bituminoses. 
 
Aquest fet genera uns materials amb un alt percentatge de 
reutilització dels àrids i lligant contingut en ells, ja sigui mitjançant 
tècniques de reciclatge en fred amb emulsió o de reciclat en calent. 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 amb la literatura tècnica usant l’acrònim de 
RAP de Reclaimed Asphalt Pavement. 
 
S’ha de destacar que, tot i que les xifres que es mouen són ambigües 
en referència al percentatge de reciclat que es pot introduir en una 
mescla, es pot assegurar que un percentatge de fins al 50 % de 
material reciclat és factible des d’un punt de vista de durabilitat i 
estabilitat del ferm, encara que el percentatge òptim en cost i 
efectivitat es situa en un 30 % aproximadament. Mirant aquest 
número s’entén la gran importància de desenvolupar aquestes 
tècniques, ja que una reducció del 30 % de material derivat del 
petroli que es porta a l’abocador, procedent de la infraestructura d’un 
país, és un gran èxit en matèria ambiental i econòmica. 
 
L’aprofitament del material procedent del fressat o de la demolició de 
ferms amb capes asfàltiques, aporta els següents avantatges: 
 

- Es pot comptar amb els àrids i el betum que contenen com a 
substitutius de materials nous, reduint el cost del material de 
la mescla reciclada. Amb una taxa de reciclat de l’ordre del 
25-30 %, en cada tona de mescla hi ha un estalvi d’aquest 
percentatge en àrids nous i en torn a un 1 % de nou lligant. 
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- Es redueix la generació de residus i la problemàtica de 
gestió. 

 
- S’estalvien recursos naturals. 

 
Per altra banda, una de les actuacions més comunes en la 
conservació de ferms és procedir al reforç del mateix. Aquest 
procediment de simple reforç també es pot substituir per un 
reemplaçament del ferm per un altre amb material reciclat, obtenint 
així alguns avantatges.  
 

Econòmics: El reciclat sol ser una tècnica més barata que el 
simple reforç, o que el fressat i substitució del material per un 
altre nou. 

 
Energètics: Existeix menys consum d’energia en el procés de 
reciclat. 

 
De conservació de recursos: El reciclat permet un menor ús 
d’àrids, betum i d’espais d’abocament en el seu cas. Això és 
important si tenim en compte que per exemple en un tram mig 
de carretera d’un quilòmetre es consumeixen entre 7.000 i 
10.000 Tn d’àrid. 

 
Tècnics: S’aconsegueixen millores estructurals o de regularitat 
sense aportació, o amb aportació mínima, de materials nous, 
mantenint o modificant lleugerament la cota de rasant 
(important allà on la cota sigui limitant, com ara en túnels, 
zones urbanes, etc.) 

 
Permet la rehabilitació estructural de carrils individualitzats, 
interessant en calçades de sentit únic o allà on el deteriorament 
es presenta només en el carril destinat al tràfic pesat. 

 
No és necessari un eixamplament de la plataforma. 

 
Permet la col·locació del material de les capes noves sobre 
capes no deteriorades. 

 
 
Les capes superiors dels ferms bituminosos estan constituïdes per 
material d’alta qualitat, en especial els àrids, de manera que per 
aprofitar al màxim les seves qualitats seria idoni reciclar els mateixos 
en capes similars. Les tècniques que responen a aquest principi són 
les de reciclat en calent, ja sigui en planta o in situ. 
 
Per entendre la tècnica del reciclat en calent, cal dir que consisteix en 
fressar (arrancar) el ferm deteriorat de la carretera, homogeneïtzar-lo 
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i estudiar les seves característiques per poder-lo mesclar amb 
material ”nou” (àrid + betum), i així tornar-lo a utilitzar amb total 
garantia. 
 
Així doncs, aquesta tècnica presenta diversos avantatges, a destacar 
les referents a aspectes mediambientals, però cal que les empreses 
s’actualitzin i posseeixin la infrastructura, i més important encara, la 
mentalitat i iniciativa  necessàries. Tot i així, aquestes accions 
haurien d’anar acompanyades de l’acceptació de les administracions 
públiques i òrgans competents d’aquests tipus de mescles reciclades 
en els projectes de les obres públiques. 
 
 
3.2 Tipus de reciclat en calent 
 
En els tractaments de reciclat en calent hi ha dues grans divisions, 
segons siguin tractaments en planta o in situ. D’aquesta manera 
tenim: 
 
a) Tractament en calent in situ, amb les següents tecnologies: 
 

- Termoreperfilat. 
- Termoregeneració. 
- Termoreciclat, amb o sense reforç. 
- Termoreciclat amb Tambor Assecador Mesclador. 

 
b) Tractament en calent en planta, mescles amb addició de RAP. 
 
3.2.1 Reciclat en calent in situ 
 
Els processos de reciclat en calent in situ són d’aplicació quan no es 
tracta de corregir problemes d’insuficiència estructural sinó 
problemes en capes superficials com són els deguts a un envelliment 
del lligant, poliments dels àrids, pèrdua de textura, lleugera 
degradació de l’IRI, etc. 
 
Encara que algunes tècniques permetin donar al ferm una certa 
capacitat de reforç, l’espessor del tractament està clarament limitat a 
uns 8 cm, per la qual cosa aquest procediment s’orienta més cap a la 
renovació de les característiques superficials del paviment. 
 
S’ha de considerar d’igual forma la problemàtica i inconvenients 
deguts a les emissions de fums i riscos de sobreescalfaments í 
treballs amb temperatures elevades. 
 
Aquests processos són complexos en si mateixos i la maquinària molt 
costosa i, degut a la seva mida, només utilitzable en autopistes. A 
més, l’escalfament previ del paviment produeix una oxidació 
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addicional del lligant, per la qual cosa es dificulta encara més 
l’efectivitat del reciclat. 
 
3.2.2 Reciclat en calent en planta 
 
És el procediment en el que ens centrarem en aquest capítol ja que 
és el simulat en l’estudi experimental. 
 
El procediment consisteix en l’aixecament de la capa que es vol 
reciclar, per fressat o demolició, i el seu trasllat a una central de 
fabricació de mescles bituminoses, a on després d’un eventual procés 
de matxuca i d’una classificació granulomètrica es mescla amb àrids i 
lligants nous, així com agents rejovenidors. Normalment les centrals 
usades són les de tambor assecador-mesclador.  
 
Els principis generals aplicables al reciclat en calent en planta són els 
següents: 
 
a) Les mescles obtingudes per reciclat han de complir els mateixos 

requisits exigits a les mescles convencionals equivalents. 
Aquest fet limita el contingut de RAP a addicionar degut a la 
manca de regularitat d’aquest últim. 

 
b) Les característiques del lligant final de la mescla han d’estar en 

el rang, o properes, als del lligant aplicable en mescles 
equivalents amb àrids nous. Això fa necessària, en casos amb 
percentatges significatius de RAP, la utilització de betums 
d’aportació amb una penetració superior o amb característiques 
regenerants, a més de la disminució del seu contingut per a 
assolir les característiques desitjades en la mescla final. 

 
c) Per un mesclat eficaç i la reconstitució de la mescla, el RAP ha 

d’arribar a una temperatura suficientment elevada, que permeti 
la fluïdificació del lligant vell i la seva mescla amb el nou. 
Aquesta temperatura està, a Espanya, al voltant de 110 ºC. 

 
d) Si s’escalfa el RAP per transferència de calor dels àrids verges, 

cal que la temperatura d’aquests no sigui tan alta que provoqui 
un envelliment addicional del lligant degut a un xoc tèrmic. 

 
3.2.3 Selecció del mètode de reciclat 
 
El reciclat in situ presenta els següents avantatges: 
 

- Economia superior al reciclat en central. 
 

- Es pot aprofitar el 100% del material antic en una sola 
aplicació. 
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- Absència absoluta d’emissions contaminants en el cas de 

reciclatges en fred. 
 

- Millor adaptació a obres disperses i de petita mida. 
 
Sobre el reciclat in situ, el reciclat en calent en planta presenta els 
següents avantatges: 
 

- Una homogeneïtat més gran degut a que la dosificació de 
les mescles reciclades pot controlar-se de manera precisa 
mitjançant bàscules i la dosificació de materials nous pot 
controlar-se també de manera exacta. 

 
- Es pot realitzar sobre qualsevol espessor de mescla 

bituminosa, sense limitacions. 
 

- El transport, l’extensió i la compactació es poden realitzar 
amb equips convencionals (avantatge sobre el reciclat in 
situ en fred). 

 
- S’aprofita millor la capacitat aglomerant residual del 

betum antic (avantatge sobre el reciclat in situ en fred). 
 

- Utilització immediata ja que no requereix procés de presa 
(avantatge sobre el reciclat in situ en fred). 

 
- Es pot utilitzar en capes de rodament, ús difícil 

especialment en reciclat en fred in situ. 
 

- Pot regular-se l’escalfament de la mescla de manera que 
no es produeixi un enduriment inadmissible del betum 
(avantatge sobre el reciclat in situ en calent). 

 
- El reciclat en calent en planta té un comportament 

mecànic i una capacitat de reforç anàlegs als de les 
mescles noves i superiors als dels reciclats in situ. 

 
Els principals inconvenients del reciclat en calent en planta són: 
 

- Menors estalvis que en el reciclat in situ. 
 

- Calen grans obres per a que resulti econòmicament 
rentable muntar una central d’aquest tipus. 

 
- En petites actuacions, necessitat de disposar en les 

proximitats de centrals equipades per a realitzar el 
reciclat. 
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- Necessitat de grans superfícies d’emmagatzematge en les 

centrals. 
 

- Necessitat d’una bona organització en les operacions de 
fressat per facilitar una operació continua. 

 
3.2.4 Economia del reciclat 
 
La utilització de mescles reciclades en calent pot portar a estalvis 
econòmics per 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 emmagatzematge 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 mitjans és petit però és apreciable a llarg termini i per a 
percentatges superiors. 
 
A més, si en l’anàlisi cost-benefici s’introdueixen externalitats com les 
derivades de l’estalvi energètic, la disminució d’abocaments i l’estalvi 
en recursos els resultats són cada vegada més positius. 
 
 
3.3 Evolució de l’ús de material reciclat 
 
L’ús del reciclatge en carreteres es remunta als inicis dels anys 
setanta, quan degut a la crisis del petroli hi ha un augment del preu 
del betum. Aquest fet, juntament amb un interès creixent per la 
conservació de l’energia fan que cap al 1974 es doni un fort impuls a 
aquestes tècniques als Estats Units, sobretot als estats de Texas i 
Nevada. Així, en aquest país es va passar de les 50.000 tones de 
mescla bituminosa reciclada de l’any 1975 a les 25.000.000 de tones 
de l’any 1980 [4]. 
 
Aquest desenvolupament va ser possible gràcies al avanç en dos 
camps de l’enginyeria de carreteres: 
 

- Els avanços produïts en el disseny d’emulsions i en particular 
en els mecanismes de control de ruptura i coalescència.  

 
- La introducció de maquinària de gran rendiment que ofereix 

bones garanties respecte a la qualitat dels resultats, 
especialment de la homogeneïtat, cosa que ha permès reduir 
els costos d’execució fins a xifres molt interessants. 
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Actualment, el reciclat en general i el reciclat en calent en particular 
són considerades tècniques convencionals a Estats Units a on un 73% 
de les 100 milions de tones de RAP produïdes anualment són 
reutilitzades en els diversos processos de reciclat [4]. 
 
Les tècniques desenvolupades a Estats Units en la dècada dels 70 van 
arribar a Europa al seu final. Actualment els països europeus amb 
més tradició en aquest camp són Alemanya. Països Baixos, 
Dinamarca i Suïssa, que tenen un índex de reciclat per sobre d’un 15 
% sobre el total de mescles bituminoses i uns alts percentatges de 
reutilització del RAP produït com es pot observar en la taula 3.1 i a la 
figura 3.1 ja només amb els països europeus. 
 
 
 

País RAP produït 
(milions de tones)

RAP reutilitzat 
(milions de tones)

Reutilització de 
RAP (%) 

Estats Units 41 33 80 
Alemanya 13,2 7,3 55 
Suècia 0,88 0,84 95 
Dinamarca 0,53 0,53 100 
Holanda 0,12 0,12 100 

Taula 3.1. Reutilització de RAP en diferents països. 
Font: Campelo 2002, a partir de US Federal Higway Administration, 2000 
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Figura 3.1. Comparació de reutilització de RAP en diferents països europeus. 

Font: Campelo, 2002. 

 
A nivell europeu actualment s’està portant a terme el projecte 
PARAMIX, acrònim de Road Pavement Rehabilitation Techniques 
Using Enhanced Asphalt Mixtures, en el si del programa Growth del V 
pla marc de la Unió Europea. El consorci format per 13 socis de cinc 



Capítol 3                                                                                            Reciclat de mescles bituminoses 

23 

països diferents (Espanya, Suècia, Bèlgica, Itàlia i Alemanya) es 
planteja una sistematització del procés, així com millores en el 
procediment constructiu i el desenvolupament de nous mètodes de 
càlcul i avaluació amb una voluntat d’intercanviar coneixements i 
diferents maneres d’enfocar el problema. [5] Els treballs realitzats en 
aquesta tesina entren dins d’aquest projecte. 
  
A principis dels anys 80 hi va haver a Espanya un cert interès pel 
reciclatge en central. De fet, l’impuls de les centrals de tambor 
assecador-mesclador fou degut a que eren les més adequades per al 
reciclatge de mescles. Però, al cap de poc temps que es comencessin 
a realitzar els primers trams, la baixada del preus dels betums va 
provocar una pèrdua d’interès per a aquestes tècniques. 
Posteriorment, encara que hi ha hagut un nou impuls en el reciclat en 
els anys 90, ha estat principalment en el reciclatge en fred in situ on 
s’ha posat més èmfasi pels avantatges econòmics que ofereix. A 
Espanya hi ha experiències recents a Catalunya i a Andalusia, així 
com en un tram a la província de Zamora. 
 
En general es pot destacar una bona acollida d’aquesta tècnica per 
part de les diferents administracions i organismes públics. El fet que 
es comencin a redactar projectes que incloguin aquest tipus de 
mescles i l’aprovació de la normativa que en reguli el seu ús donaran 
una empenta a aquestes mescles, apropant-nos a altres països 
europeus. 
 
 
3.4 Materials  
 
3.4.1 RAP 
 
Normalment el material a reciclar consisteix en capes bituminoses 
que han estat fressades en una espessor predeterminada i 
transportades a abassegaments de la planta asfàltica. El material 
fressat ha de ser homogeni i amb una mida màxima de 20-25 mm. Es 
caracteritza per tenir un elevat contingut en fins i un lligant molt 
envellit. 
 
El RAP és mòlt o garbellat fins  una mida màxima de 14-20 mm. En 
aquest procés, la mescla es disgrega en els seus components 
originals, produint-se el trencament d’algunes partícules de les 
fraccions més gruixudes. Això provoca una mancança en la mida 
màxima d’àrid i un increment de mides inferiors. No hi ha 
normalment un augment significatiu de fins. 
 
Generalment, els processos de mòlta a planta presenten una millor 
consistència i separació del RAP que les operacions in situ. El RAP que 
ha estat ben separat i graduat presenta la màxima superfície 



Capítol 3                                                                                            Reciclat de mescles bituminoses 

24 

específica que permetrà una dispersió uniforme de l’agent 
rejovenidor. També facilita l’estesa i la consecució de la densitat de 
compactació requerida. 
 
La qualitat del RAP és un factor molt important en el reciclatge de 
mescles bituminoses i depèn de: 
 

- L’oxidació de la mescla que provoca enduriment i pèrdua 
de ductilitat. 

- El desgast i l’erosió dels àrids. 
- Les deficiències de la mescla inicial en variables com el 

contingut de betum o la distribució granulomètrica dels 
àrids.  

 
D’aquesta manera i com a part del procés de disseny, s’hauran 
d’afegir nous àrids per a corregir aquestes deficiències, especialment 
els corresponents a les fraccions més gruixudes. 
 
Per a poder determinar exactament les característiques de la mescla 
bituminosa resultant, a més de controlar les propietats dels àrids i 
dels lligants de nova aportació, cal caracteritzar el percentatge de 
material a reciclar. Aquest percentatge, que condicionarà la resta de 
valors a determinar de la mescla, depèn d’una sèrie de factors entre 
els que cal destacar els que s’han recollit a la taula 3.2. 
 
 
 

Planta 
asfàltica 

Depenent del tipus de planta asfàltica que es disposi, el percentatge 
màxim de material a incorporar variarà de manera substancial (des 
d’un mínim teòric del 10% fins a un màxim teòric del 100%) 

Material a 
reciclar 

La quantitat de material bituminós antic disponible per a reciclar ens 
pot imposar algun tipus de limitació, encara que sempre es podrà 
decidir en quines capes o zones de l’obra és més convenient el seu ús. 

Capa 

El tipus de capa a on es vulgui usar el material reciclat condicionarà la 
quantitat de fressat a incorporar. Independentment de consideracions 
de caire més normatiu, és, en general, més prudent introduir més 
quantitat en capes base que en les més superficials. 

Tipus de 
mescla 

L’estructura granulomètrica i les prestacions desitjades de la mescla 
final desitjada ens limitaran el percentatge a reutilitzar. Com a 
exemple, les mescles denses poden utilitzar quantitats més elevades 
que les obertes. 

Taula 3.2. Principals factors condicionants del % RAP en una mescla bituminosa. 
Font: Páez et al, 2000. 

 
 
3.4.2 Lligant bituminós 
 
El tipus de betum asfàltic a utilitzar serà aquell que, combinat amb el 
procedent de material bituminós a reciclar en les proporcions fixades 
en la fórmula de treball, permeti obtenir un lligant hidrocarbonat de 
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característiques similars al que recull l’article 542 de PG-3 segons: 
 

- La capa de ferm a la que es destini la mescla. 
- La categoria de trànsit de pesats. 
- La zona tèrmica estival en la que es trobi la carretera. 

 
La dotació de lligant d’aportació haurà de ser com a mínim del 
seixanta per cent (60 %) de la dotació total del lligant hidrocarbonat 
de la mescla. 
 
En principi, els betums hauran de ser tous de tipus B80/100, 
B150/200 o de penetració superior.  
 
El tipus de lligant d’aportació es definirà basant-se en la penetració 
del lligant final. 
 
També es pot recórrer a l’ús d’olis rejovenidors, que recomponguin i 
aportin les fraccions que hagin desaparegut o es trobin en 
proporcions menors a les desitjades en el betum envellit. De la 
mateixa manera que en el cas anterior, s’haurà de comprovar que el 
lligant final de la mescla obtinguda a partir del lligant envellit més l’oli 
rejovenidor, o mescla del betum envellit, nou lligant i oli rejovenidor, 
presenti característiques afins als betums indicats en l’article 542 del 
PG-3. [5] 
 
3.4.3 Agents rejovenidors 
 
El grau d’envelliment d’un betum en un paviment depèn de factors 
climatològics i de trànsit en processos de llarga duració, i de 
fabricació i posta en obra en processos de curta duració. Normalment, 
quan es vol reciclar un paviment, és degut a un paviment fatigat 
estructuralment i això suposa, llevat que hagi succeït alguna 
catàstrofe natural, que el lligant es troba alterat després d’un llarg 
temps d’exposició a agents externs. 
 
Des del punt de vista químic, l’envelliment del betum és un procés 
que altera la seva composició i la seva estructura col·loïdal i que, a la 
pràctica, es manifesta en un enduriment i una pèrdua de les seves 
característiques mecàniques i aglomerants. 
 
L’envelliment és un procés irreversible que comença amb la fabricació 
de la mescla bituminosa a la planta asfàltica i que continua després 
de la seva posta en carretera durant la vida en servei. 
 
Generalment, la mescla existent requereix la modificació que 
proporciona un agent rejovenidor si es vol utilitzar en una mescla 
reciclada. Les finalitats de l’agent rejovenidor son: 
 

- Ajustar la viscositat del betum existent a la viscositat 
equivalent a la del nou lligant. 
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- Restaurar el betum reciclat a les seves propietats químiques 
originals per a assegurar la durabilitat. 

 
Les característiques que un producte rejovenidor hauria de tenir són 
[5]: 
 

- Viscositat adaptable 
- Punt d’inflamació compatible amb T de procés. 
- Contingut alt d’aromàtics i baix d’asfaltens i saturats. 
- Cost assumible 

 
Els agents rejovenidors acostumen a ser olis lleugers, d’alta 
penetració i baixa viscositat. Normalment són productes patentats, 
però poden també estar formats per mescles de betums, emulsions o 
betums modificats de baixa viscositat. 
 
3.4.4 Àrids 
 
Com ja s’ha anat introduint en els apartats anteriors, existeix una 
necessitat d’agregar àrids verges a la mescla degut a les següents 
raons: 

 
a) Millora de la granulometria. El paviment existent pot no tenir la 

granulometria desitjada, o encara que fos així, aquesta pot 
canviar durant el seu procés de demolició. D’aquesta manera, 
afegir nous àrids permet la millora en la gradació de la mescla 
reciclada modificant-la fins a un rang acceptable. 

 
b) Qualitat dels àrids. Encara que la granulometria fos adequada, pot 

succeir que la qualitat dels àrids en la mescla original no sigui 
l’òptima. Una excessiva presència en el RAP de granulats rodats 
degut a la seva economia pot set corregida mitjançant l’addició de 
nous àrids. 

 
c) Excés de filler en el RAP. Originalment, el paviment del qual 

s’obtindrà el RAP contindrà una quantitat de filler igual o superior 
a la permesa en normatives actuals. A més durant el procés de 
demolició, aquest percentatge normalment s’incrementa d’un 1 a 
un 3 % addicional [6]. D’aquesta manera, per a controlar la 
quantitat de filler en la mescla final s’hauria de limitar-ne la 
quantitat en els nous granulats. El rentat d’aquests àrids verges 
podria facilitar aquest control. 

 
d) Lligant. L’envelliment del lligant del RAP fa que sigui necessària la 

seva modificació durant la fabricació de la mescla. Si no 
s’afegeixen nous àrids, l’addició de nou lligant o d’agents 
rejovenidors faria que la mescla resultant fos molt rica (amb un 
elevat contingut de lligant). 
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e) Control d’emissió de contaminants. Encara que havia estat un 
problema clàssic en les plantes de tambor assecador-mesclador, 
en les que el RAP estava en contacte amb la flama del tambor, els 
nous sistemes de fabricació han evitat aquest problema. Tot i així, 
en plantes TSM, la presència d’àrids verges en el procés de 
producció de la mescla crea un escut que impedeix el contacte 
directe de la flama amb el RAP, impedint que el lligant s’encengui 
i emeti fums contaminants. 

 
Les especificacions tècniques que han de complir els àrids són les 
mateixes que les que haurien de complir els àrids d’una mescla 
convencional. En el cas espanyol, aquestes especificacions estan 
recollides en l’article 542 del PG-3 [7]. 
 
 
3.5 Disseny de mescles 
 
3.5.1 Generalitats 
 
El disseny de mescles reciclades no només es redueix, com tot sovint 
succeeix, a la determinació del contingut de RAP i lligant a afegir. 
Aquesta és només l’última fase a estudiar d’un procés més ampli que, 
si es realitza de forma correcta, permetrà garantir l’adequat 
comportament de la mescla i una optimització econòmica de la 
solució. Les fases de les que consta el projecte són: 
 

a) Definició dels condicionants que influencien en el disseny de 
les mescles com ara: 

 
- Tipus d’actuació a realitzar: rehabilitació o nou ferm. 
- Tipus d’infraestructura (carretera convencional, via 

d’altes prestacions, carrer urbà, pista d’aeroport,...). 
- Tipus de ferm. 
- Capa a construir (rodament, intermèdia o base) i 

espessor. 
- Trànsit previst. 
- Climatologia. 
- Restriccions econòmiques. 
- Posada en obra. 

 
b) Coneixement de les propietats més significatives i predicció 

del comportament de la mescla en les condicions de 
projecte, definides a a), sota les quals haurà de treballar. 
Establir un ordre de prioritats en quant importància de 
propietats. 

 
c) Elecció del tipus de mescla que millor s’adapti a les 

exigències plantejades. 
 

d) Caracterització del RAP disponible (veure 3.4.1). 
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e) Elecció dels àrids, que hauran de complir unes determinades 

prescripcions tècniques (veure 3.4.4), però en general 
hauran d’estar disponibles en un entorn de l’obra a un cost 
raonable. Eventualment, caldrà escollir el filler a agregar. 

 
f) Elecció del tipus de lligant segons les recomanacions 

establertes a 3.4.2 i la possible addició d’agents 
rejovenidors. 

 
g) Dosificació o determinació del contingut òptim del lligant i 

rejovenidor, així com del percentatge de RAP, segons un 
procés que s’ha d’adaptar als passos anteriorment descrits. 
La dosificació es realitzarà de manera que la granulometria 
conjunta del RAP i dels àrids verges estiguin dins del fus de 
la mescla escollida. 

 
3.5.2 Dosificació 
 
En primer lloc cal seleccionar el tipus de mescla a dissenyar basant-
nos en els mateixos criteris de l’article 542 del PG-3 per mescles 
convencionals en calent en funció de: 
 

- La capa de ferm a construir. 
- La categoria de tràfic de pesats. 
- El grup estructural del ferm. 

 
Una vegada s’han caracteritzat els materials i es coneix el tipus de 
mescla bituminosa reciclada a dissenyar, cal obtenir la fórmula de 
treball. Aquest procés és iteratiu: en primer lloc s’han de dosificar el 
material bituminós a reciclar i els àrids d’aportació de manera que 
s’obtingui una granulometria dins del fus corresponent i en segon 
lloc, s’analitza l’efecte del contingut de betum nou afegit sobre les 
propietats de la mescla. Si aquest segon pas no s’aconsegueix, 
caldria tornar a començar el procés canviant alguna de les variables 
fins a obtenir la formula de treball projectada. 
 
La metodologia es podria dividir en les fases següents: 
 
a) Dosificació dels àrids i del RAP 
 
Les variables de les quals es parteix per a la dosificació són la 
granulometria dels àrids del RAP, el contingut de betum del RAP i la 
granulometria dels àrids verges. Es determinen les proporcions de 
cada un dels àrids per a obtenir una granulometria combinada que 
entri dins el fus exigit. S’ha de tenir en compte que es considera que 
tot l’àrid provinent del RAP actua en la seva totalitat, és a dir que es 
considera que actuarà com si fos un àrid verge. Per a començar, 
normalment es parteix del percentatge de RAP que es vol afegir a la 
mescla. 
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S’ha de considerar que els continguts de filler que aporta el material 
fressat són alts i no se’n pot recuperar cap fracció degut a estar 
mesclats amb el betum. Així, caldrà posar especial cura a l’hora de 
dosificar la sorra per a obtenir uns continguts de filler raonables [8]. 
 
b) Dosificació del lligant 
 
El lligant total final de la mescla reciclada serà la suma del lligant 
d’aportació més la del lligant envellit del RAP. 
 
Per calcular el percentatge d’aquest lligant envellit en la mescla final 
només cal fer la següent proporció: 
 
%lligant envellit en la mescla=(%betum en el RAP x %fressat) / 100 
 
El lligant final haurà de tenir unes característiques el més properes 
possibles a les especificades per una mescla bituminosa convencional, 
tant en la seva composició com en la penetració. 
 
De la relació filler/betum marcats en la normativa (article 542 del PG-
3) i del contingut real de filler en la mescla podrem obtenir el 
contingut de betum total teòric que tindria la mescla. Aquest valor 
juntament amb un rang de punts complementaris (4 o 5 valors més) 
seran els usats posteriorment en l’assaig Marshall NLT-159. 
 
c) Dosificació dels agents rejovenidors 
 
Els agents rejovenidors són usats en el reciclatge de mescles 
bituminoses per restaurar les propietats de la mescla al seu estat 
original fluïdificant la mescla oxidada, reduint la fragilitat i 
augmentant la durabilitat del paviment rehabilitat. 
 
El disseny de la mescla reciclada requereix: 
 

- L’elecció d’un agent rejovenidor adequat. 
- La dosificació del rejovenidor. 

 
Això donarà a la mescla les propietats requerides, especialment 
durabilitat i treballabilitat.El procés per a determinar el tipus adequat 
i la quantitat de rejovenidor és llargament iteratiu. 
 
 
3.6 Equips i maquinària per la fabricació i posta en obra 

(reciclat en planta). 
 
3.6.1 Recuperació del RAP 
 
El procés comença amb la recuperació dels materials de ferms pel seu 
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posterior reciclat en calent en planta. Els passos a efectuar són els 
que s’expliquen a continuació. 
 
a) Demolició del paviment. Per a la demolició del paviment s’empren 

dos tipus de tècniques que permetran obtenir un material de 
característiques diferents en cada un dels casos. Aquest fet 
condicionarà el postprocés a seguir per un òptim aprofitament 
posterior en els processos de reciclat en planta. 

 
- Demolició mecànica. Les capes de ferm es ripen amb un 

buldózer o s’aixequen amb una pala o retroexcavadora 
generant-se un material trossejat en blocs que presenta una 
heterogeneïtat de mides. D’aquesta manera, si es vol utilitzar 
en processos de reciclat, caldrà un tractament posterior de 
matxucat per a tal d’obtenir una granulometria adequada. 

 
- Fressat. La granulometria del material fressat és funció de les 

característiques, l’espessor i l’estat de la capa a fressar, de la 
velocitat d’avanç de la fressadora i el tipus de fressadora i 
rotor. Si no s’ aconsegueix que el material fressat compleixi les 
característiques que s’ exigeixen al RAP, caldrà un postprocés 
previ de matxucat o de classificació al reciclat a l’igual que en 
la demolició mecànica. 

 
b)  Caracterització del RAP. Suposant que no hi ha limitacions  

tecnològiques, el percentatge de RAP utilitzat ve condicionat per 
les dispersions en el contingut de lligant i en la granulometria dels 
àrids. Si el RAP a utilitzar és de procedència diversa (com 
acostuma a passar en plantes fixes) per evitar aquestes acusades 
variacions, caldria dur a terme un control rigorós de la procedència 
i apilar el material per separat, mesures difícilment viables. 
 

c) Postprocés ¡ preparació prèvia en planta. Pot ser necessària una 
homogeneïtzació amb un lleuger matxucat dels àrids o al menys 
un garbellat previ a la seva utilització. Existeixen trituradores 
especials per a l’operació, que es limiten a desfer les grans 
aglomeracions de partícules sense triturar excessivament l’àrid ni 
formar massa fins. 
 

Una vegada classificat, el RAP es pot acumular i emmagatzemar de la 
mateixa manera que els àrids convencionals. Tot i així, per evitar 
problemes d’aglomeració i segregació, es recomana que els 
abassegaments tinguin una alçada màxima de tres metres i que 
s’emmagatzemin preferentment en piles còniques i no horitzontals 
[5]. L’altre problema és que el RAP tendeix a retenir aigua i no drenar 
amb el temps com succeeix amb els àrids convencionals. Per a aquest 
motiu seria recomanable no cobrir les piles amb lones ja que 
aquestes tendeixen a causar condensació i afegir humitat. Es pot 
emmagatzemar el RAP sense cobrir o sota sostre, però en un cobert 
sense parets. Finalment, cal comentar que la crosta superficial (de 
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200 a 250 mm de gruix) que es forma en les piles degut a un efecte 
tèrmic del sol pot afavorir a repel·lir l’aigua i pot evitar l’aglomeració 
de la resta de la pila. A més, es pot trencar fàcilment amb una pala. 
[5] 
 
d) Alimentació del RAP. En l’alimentació del RAP a la planta es precisa 

un control de la mida màxima, per la qual cosa es disposa d’un 
pregarbellat amb una graella per a refusar les mides superiors a 
les admissibles (en la futura normativa espanyola, el material ha 
de passar pel garbell de 25 mm de la UNE-EN 933-2) [5].Llevat 
dels processos fets en plantes discontinues, en les que el RAP 
s’incorpora separadament a la bàscula en calent, fa falta també un 
control ponderal continu de la quantitat dosificada. 

 
3.6.2 Tecnologies per tractament en planta 
 
Existeixen actualment varis procediments que permeten reciclar 
materials envellits sense que es produeixi la degradació del lligant, 
però el més utilitzat és el que es basa en la transferència de calor per 
conducció. Quan dues masses a diferent temperatura es posen en 
contacte, la massa calenta transfereix calor a la que es troba a menor 
temperatura. Escalfant llavors els àrids nous a una temperatura 
superior a la que s’utilitza convencionalment s’aconsegueix 
l’escalfament del RAP per transferència de calor posant-lo en contacte 
amb aquesta massa d’àrids sobreescalfats. Les temperatures són més 
elevades que les usuals, però molt més reduïdes que les que es 
produirien en el contacte amb la flama del cremador i inferiors a les 
que pot produir la incineració del lligant. 
 
En l’actualitat, hi ha diverses tecnologies aplicables que poden 
classificar-se en els següents grups: 
 

a) Centrals continues. 
b) Centrals discontinues. 
c) Plantes especials, microones. 

 
 
3.7 Control de qualitat 
 
3.7.1 RAP 
 
El RAP haurà de complir les següents prescripcions sobre 
homogeneïtat, contaminants, caracterització i emmagatzematge 
segons les recomanacions establertes a [5]: 
 
Homogeneïtat 
 
Les màximes diferències permeses en el contingut de lligant, segons 
la NLT- 164, en la granulometria, segons la NLT-165, i en la 
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penetració del lligant bituminós, segons la NLT124, entre els resultats 
de dos mostres del mateix abassegament o lot seran les següents: 
 

- Contingut de lligant en el RAP: 0,8% 
- Garbells superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2: 10% 
- Garbells compresos entre el 2 mm el 0,063 mm de la UNE-

EN 93 3-2: 6% 
- Garbell 0,063 mm de la UNE-EN 93 3-2: 3% 
- Penetració del RAP: 0,8% 

 
Contaminants 
 
El RAP haurà d’estar exempt de materials contaminants com 
formigons, morters, totxos, ciment, metalls, fustes, materials 
sintètics, etc. 
 
Caracterització 
 
Una vegada el material ha estat homogeneïtzat i lliure de 
contaminants, cal caracteritzar-lo amb diversos assaigs que ajudaran 
a classificar tant els àrids com el lligant que el formen. 
 
Emmagatzematge 
 
El RAP es podrà utilitzar en l’obra de la que procedeix o podrà 
emmagatzemar-se per la seva posterior utilització. No es permetrà, 
però incorporar nous materials a abassegaments ja homogeneïtzats i 
caracteritzats. 
 
El RAP s’emmagatzemarà cobert i durant un temps mínim per evitar 
un augment de la humitat del material en temperatures superiors a 
300C, les piles seran inferiors a 3 metres per evitar aglomeracions del 
RAP. 
 
3.7.2 Àrids d’aportació 
 
Com en qualsevol obra, es controlarà la qualitat i les característiques 
dels àrids d’aportació, per a possibles modificacions en les 
dosificacions. S’haurà de tenir especial cura amb la sorra i el 
contingut de filler d’aquesta, ja que pot alterar amb facilitat el 
contingut final de filler de la mescla, i per tant els continguts de 
betum a utilitzar. 
 
3.7.3 Lligant 
 
Es realitzarà de la mateixa manera que per a un betum per a mescles 
en calent convencionals. 
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3.7.4 Mescla 
 
D’una banda s’establiran els controls rutinaris normals per a mescles 
en calent. D’altra banda s’establiran les toleràncies admissibles (que 
degut a la variabilitat del RAP seran superiors a les convencionals) 
per a poder establir en quins marges es pot moure la mescla i els 
seus components. 
 
3.7.5 Assaigs 
 
Utilitzant únicament l’assaig Marshall per caracteritzar mescles 
bituminoses reciclades és possible cometre errors en la interpretació 
dels resultats. 
 
Intuitivament, es pot pensar que la mescla bituminosa reciclada serà 
més rígida que la mescla bituminosa convencional ja que la primera 
conté RAP que aporta betum envellit. A més, el RAP no és un àrid 
net; cosa que comporta una menor adherència entre l’àrid procedent 
del RAP i el nou betum; l’adherència és un fenomen complex en el 
qual intervenen factors físics (neteja de l’àrid, textura i porositat del 
mateix, viscositat i tensió superficial del lligant, espessor de la 
pel·lícula de lligant, etc.) i factors químics (relatius a la naturalesa del 
lligant i de l’àrid). En cap cas es pot assimilar l’àrid procedent del RAP 
amb l’àrid de nova aportació, i per tant en cap cas es pot assimilar 
l’adherència produïda entre l’àrid procedent del RAP i el betum i, l’àrid 
de nova aportació i el betum. 
 
Per aquests motius es posa en qüestió que els procediments emprats 
per la caracterització de mescles bituminoses convencionals siguin 
suficients per la caracterització de mescles bituminoses reciclades. 
Aquí sorgeix la necessitat de realitzar assaigs paral·lels. 
 

Altres assaigs que es podrien dur a terme serien [3]: 

 
- Assaig BTD (Barcelona Tracció Directa): consistent en 

l’aplicació d’un desplaçament a raó de 1 mm/mm fins arribar a 
la ruptura total de la proveta. Aquest assaig és molt senzill i 
dona molt bona repetibilitat de resultats, sobretot pel que fa a 
resistència i tenacitat de les mescles bituminoses reciclades. 
Pot suposar una alternativa a l’assaig Marshall en aquest 
camp. 

 
- Assaig T-I (tracció indirecta) 

 
- Assaig a fatiga a flexotracció dinàmica. 
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3.7.6 Normativa 
 
La normativa espanyola que recull la utilització del material procedent 
del reciclat de capes bituminoses en planta en calent per la fabricació 
de mescles bituminoses en calent (convencionals o reciclades) és la 
següent: 
 

- Article 542 “Mezclas bituminosas en caliente” del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i 
Ponts (PG-3), recollit en la recent 0C5/2001 de la DGC del 
MF. 

 
- Article 22 “Reciclado en planta en caliente de capas 

bituminosas” del Plec de Prescripcions Tècniques Generais 
per Obres de Conservació de Carreteres i Ponts (PG-4). 

 
-  Revisió de la Norma 6.3-IC “Rehabilitació de ferms”. 

 


