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2. ESTAT DE L’ART 

2.1 INTRODUCCIÓ 

La utilització del cautxú provinent de pneumàtics fora d’ús és un fet cada cop més 
consolidat dins del món de les mescles asfàltiques. Tal i com s’ha indicat a la introducció, ja 
es compta amb una història de prop de 70 anys en la utilització de tècniques que intenten 
aprofitar les propietats d’aquest material. 

El present apartat de la tesina té l’objectiu de fer un breu esment del les últimes tendències 
en la utilització dels NFU’s dins del món de les mescles bituminoses. 

De les diferents capes que es poden diferenciar en la realització d’un ferm amb estructura 
flexible o semirígida (rodadura, intermitja, base, subbase..), la utilització de pols pneumàtic 
en les mescles asfàltiques es centralitzen bàsicament en la capa de rodadura i de forma més 
residual en les capes intermitges. 

MESCLES BITUMINOSES EN CAPES DE RODADURA 

Les mescles bituminoses es poden classificar segons la temperatura a la que s’extenen i es 
compacte en: 

• Mescles en calent, amb temperatures de posada en obra i compactació superiors als 
100ºC. 

• Mescles en fred, que s’extenen i compacten a temperatura ambient o lleugerament 
superior. 

Les tècniques d’incorporació de pols pneumàtic que s’han realitzat fins ara s’han encaminat 
únicament a les mescles bituminoses en calent, encara que es possible fabricar emulsions 
bituminoses amb pols de cautxú i per tant, no hi ha limitació per al seu ús per a mescles en 
fred. 

Les mescles bituminoses que s’utilitzen habitualment a Espanya a les quals es possible 
afegir-hi pols pneumàtic són les següents: 

• Mescles drenants. Són mescles bituminoses per a capes de rodadura amb un contingut 
molt baix de morter, un gran contingut de buits (superior al 20%) i un contingut elevat 
de lligant si es compara amb les mescles obertes convencionals. Les mescles drenants 
s’utilitzen en capes de rodadura de 4 cm d’espessor, poden aplicar-se tant en ferms de 
nova construcció com en rehabilitacions estructurals. Són mescles molt adequades per a 
millorar la seguretat en moments de pluja, a l’adsorvir l’aigua superficial i drenar-la cap 
als vorals. Tenen una gran macrotextura, redueixen el so de rodadura dels vehicles, 
però són sensibles a despreniments de partícules superficials, no són adequades per a 
utilitzar-les en zones susceptibles de gelada i la seva capacitat estructural és menor que 
les mescles convencionals.  

• Mescles discontínues. Són mescles bituminoses amb una discontinuïtat en la 
granulometria dels àrids. La discontinuïtat elimina els àrids de tamany intemitjos, amb la 
qual cosa s’aconsegueix un esquelet mineral en el que l’àrid gros es recolza entre sí i 
l’àrid fi reomple els buits existents entre l’àrid gros. Com a resultat s’obté una mescla 
bituminosa de gran macrotextura i resistent a les roderes (deformacions plàstiques) 
encara que es realitzin amb dotacions elevades de lligant. Aquest fet les converteix en 
una bona opció com a capa de rodadura. A més a més, la falta d’àrids intermitjos en 
facilita la compactació de la mescla, encara que les capes es disposin en petits 
espessors. Això fa possible utilitzar-les en capes de 3 cm o inferiors, permetent reduir el 
volum dels àrids de qualitat emprats a la capa de rodadura. Per una altra banda, tenen 
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en menor grau les característiques de les mescles drenants: capacitat de drenatge 
superficial gràcies a la seva macrotextura i menor sonoritat que les mescles 
convencionals.   

• Mescles semidenses i denses. Les mescles del tipus formigó asfàltic (semidenses o 
denses) tenen una granulometria contínua i un contingut de lligant moderat (entre el 4,5 
i el 5%). S’utilitzen en tràfics pesats com a capes intermitges, sota una capa de 
rodadura drenant o discontínua, i com a capa de rodadura o intermitges en la resta de 
tipologies de tràfic. Com a capa de rodadura les mescles denses i semidenses tenen 
l’avantatge de posseir una major capacitat estructural que la resta de mescles 
bituminoses, però la seva textura no les fa molt adequades per a trams amb velocitat de 
circulació elevada. S’utilitzen en ferms de nova construcció i en rehabilitacions. Es 
col·loquen en capes de 5 o 6 cm, en funció del tràfic de la via. 

2.2 MESCLES BITUMINOSES DISCONTINUES EN CALENT TIPUS M10 
PER A CAPES DE RODADURA 

La tesina versa sobre la influència de pols pneumàtic en un microaglomerat. Els 
microaglomerats són mescles bituminoses discontínues en calent que són utilitzades per a la 
realització de la capa superior de l’estructura d’un ferm, la capa de rodadura, amb 
espessors molt reduïts, 2 o 3 cm. Concretament, L’article 543.1 del PG3 defineix les mescles 
discontinues en calent per a capes de rodadura com “aquella  mescla els material de la qual 
són la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids que presenten una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors de l’àrid gros, pols mineral i 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per 
una pel·lícula homogènia de lligant.” 

El PG3 defineix dos tipus diferents de microaglomerats, els M i els F, amb dos tamanys 
nominals màxims de 8 i de 10 mm. La diferència entre ambdues tipologies resideix en que 
les mostres tipus M poden ser emprades per a categories de tràfic pesat de T00 a T1 
mentre que les F no. La mescla emprada per al desenvolupament de la tesina serà un M10, 
amb un tamany nominal màxim de 10 mm, amb una granulometria que a continuació es 
detalla. 

GRANULOMETRIA DE LA MESCLA M10 

El PG3, a la taula 543.7 marca els fusos granulomètrics dels diferents microaglomerats. En 
el cas concret d’una mescla M10 utilitzada a la tesina, s’ha emprat una granulometria 
centrada al fus i que es mostra a la següent taula: 

 

TAMÍS 
FUS M10 

SUPERIOR 
FUS M10 

INFERIOR 
% PASSA 

M10 TESINA 

12,5 100 100 100 

10 97 75 86 

4 27 14 20,5 

2 22 11 16,5 

0,5 16 8 12 

0,063 7 5 6  
Taula 2.1.  Fus corba granulomètrica M-10 utilitzada a la tesina. 

A la taula es mostren els percentatges en pes dels àrids que passa per a cada tamís, es  
mostra el fus granulomètric superior, el inferior i finalment el fus utilitzat a la tesina. 
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Si es mostren els resultats en una gràfica obtenim la corba granulomètrica amb els seus 
límits superiors i inferiors.   

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (ABERTURA TAMIZ 0.45). HUSO M-10
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Gràfica 2.1.  Granulometria M-10 utilitzada a la tesina. 

Els components que conformen un mescla discontinua en calent són els àrids, en la seva 
fracció grossa i fina, pols mineral, additius i el lligant hidrocarbonat.  

ÀRIDS 

L’esquelet mineral d’una mescla està formada per àrids en la seva fracció grossa i fina. En el 
cas d’una mescla discontínua en calent, la procedència dels àrids pot ser artificial (cantera) 
o bé natural (extracció directa) sempre que segueixin les prescripcions marcades pel PG3. 

Els àrids emprats en la fabricació de la mescla M10 són d’origen artificial amb dues 
naturaleses diferents: 

• Granítica, àrids retinguts als tamisos 10, 4, 2 i 0,063mm provinents de la cantera Berta. 
• Calcaria, fracció dels àrids compresos entre els tamisos 2 i 0,5 mm provinents de la 

cantera Foj.   

Dins dels àrids es poden diferenciar dues faccions, l’àrid gros i l’àrid fi. 

L’àrid gros es defineix com la part dels àrids que queden retinguts en el tamís 2 mm segons 
UNE-EN 933-2. Aquest àrid ha d’acomplir cinc condicions marcades per la normativa: 

• Angulositat de partícules triturades segons UNE-EN 933-5, per a tràfic tipus T00 a T2 ha 
de tenir un percentatge del 100%. 

• Forma de l’àrid gros segons UNE EN 933-3, per a tràfic T00 a Y2 ha de tenir un índex de 
“lajas” inferior a 20 
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• Resistència a la fragmentació de l’àrid gros segons UNE EN 1097-2 ha de tenir un 
coeficient de los Ángeles per mescles tipus M i categories de tràfic T00 a T2 inferior a 
15. 

• Resistència al poliment de l’àrid gros segons assaig del coeficient de poliment accelerat 
definit a l’annex D de la UNE 146130 ha de tenir un índex superior a 0,55 per a 
categoria de tràfic T00. 

• Neteja de l’àrid gros, el contingut d’impureses segons annex C de la UNE 146130 haurà 
de ser inferior al 5‰. 

L’àrid fi es defineix com la fracció dels àrids que passen pel tamís de 2mm i queden 
retinguts al tamís de 0,063 mm segons UNE-EN 933-2. Aquesta fracció dels àrids ha de 
procedir de la trituració de la pedra de cantera o de grava natural i s’exigeix dos condicions: 

• L’àrid fi haurà d’estar exempt d’impureses com ara matèria vegetal o fraccions d’argila. 
• Resistència a la fragmentació de l’àrid fi sempre i quan no sigui de la mateixa 

naturalesa.  

POLS MINERAL 

La pols mineral es pot definir com la part de l’àrid total que passa pel tamís 0,063mm 
segons UNE-EN 933-2. La procedència de la pols mineral podrà provenir dels propis àrids o 
bé podrà ser un producte comercial o especialment preparat. 

BETUMS  

Els betums a emprar en una mescla han d’estar fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i han d’estar definides en funció del tipus de tràfic. Per categories de tràfic T00 i 
T0 es prescriu la utilització de betums tipus BM-3c. En el cas d’emprar-se betums amb 
addicions, com ara pols pneumàtic, s’hauran de reflectir les seves proporcions en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o bé haurà d’estar fixada pel Director de l’obra. 

En el cas del tesina, els betums emprats són els següents: 

• Betum Modificat amb polímers BM-3c, (d’ara en endavant es nombrarà com BM3C). 
• Betum Modificat amb addició de pols pneumàtic en un percentatge d’un 10% del pes de 

lligant incorporat a planta per via humida, (d’ara en endavant es nombrarà com BM-PN). 

2.3 INCORPORACIÓ DE CAUTXÚ PROVINENT DE NFU’S EN MESCLES 
ASFÀLTIQUES 

La pols de cautxú provinent de pneumàtics està constituïda per diversos polímers naturals i 
sintètics[2]:cautxú natural (NR), estirè butadiè (SBR), polibutadiè (BR), polisoprens 
sintètics (IR). Aquests polímers fan que el cautxú pugui ser utilitzat com un modificador del 
betum de les mescles asfàltiques. Aquests polímers es troben formant una estructura 
elàstica, en la que els enllaços químics (ponts de sofre) formats durant la vulcanització 
entre cadenes de polímers, tenen un paper importantíssim a l’hora de definir el 
comportament del material. Precisament, la presència d’aquests enllaços marca la diferència 
entre els polímers que habitualment s’utilitzen en la modificació de betums i mescles 
asfàltiques i la pols de cautxú de pneumàtics. 

El cautxú pot ser incorporat als materials asfàltics mitjançant dos procediments: 
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• Via humida: el betum asfàltic es modifica amb cautxú de NFU’s com si es tractés de 
qualsevol altre tipus de polímer. El betum modificat amb cautxú pot ser utilitzat en regs 
i en la fabricació de mescles asfàltiques. 

• Via seca: aquesta tècnica s’utilitza només en la fabricació de mescles asfàltiques en 
calent i consisteix en mesclar directament el cautxú amb els àrids durant el procés de 
fabricació de la mescla, abans d’incorporar el lligant hidrocarbonat. 

La tesina contempla la realització de diverses provetes de quatre tipologies diferents de 
mescles bituminoses. Tres d’elles contemplen la incorporació de pols pneumàtic dins de les 
seves formulacions i s’han utilitzat els dos procediments d’introducció del cautxú dins de les 
mescles bituminoses. El procediment per via humida y un procediment mixt que inclou els 
dos (mescla amb betum modificat per via humida amb addició de cautxú com una fracció 
més de l’àrid). Per al procediment mixt amb incorporació de cautxú per via seca s’ha 
utilitzat un cautxú amb un tamany màxim nominal de 0,8mm provinent del fabricant 
Messalles. 

A la tesina s’han realitzat un lot de 29 provetes amb un betum modificat amb pols 
pneumàtic per via humida directament a planta amb un contingut de cautxú del 10% de pes 
de lligant anomenat com BM-PN. 

Un lot de 29 provetes realitzades amb el betum modificat anteriorment citat (BM-PN) al qual 
se li afegeix per procediment de via seca un 1% del pes dels àrids. EL betum utilitzat es 
nombrarà com BM-PN 1%. 

Un lot de 29 provetes realitzades amb el betum modificat amb cautxú per via humida (BM-
PN) al qual se li afegeix per procediment de via seca un 2% del pes dels àrids. EL betum 
utilitzat es nombrarà com BM-PN 2%. 

També s’ha realitzat un lot de 29 provetes amb un betum modificat sense addició de pols 
pneumàtic anomenat BM3C. 

2.4 PROCESSOS D’OBTENCIÓ DE POLS PNEUMÀTIC PROVINENT DE 
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS 

Moltes de les aplicacions del cautxú provinent de pneumàtics fora d’ús no poden utilitzar el 
pneumàtics sencers. Per poder obtenir un material utilitzable en mescles asfàltiques amb 
una granulometria acceptable, es segueixen tres processos que a continuació es descriuen. 

PROCÉS PRIMARI: TRITURACIÓ 

Per a reduir els pneumàtics sencers a tamanys de centímetres s’utilitzen trituradors molt 
similars als utilitzats en el tractament de residus sòlids urbans. Aquestes màquines consten 
fonamentalment d’una tolva reguladora que alimenta un conjunt format per dos o més 
arbres paral·lels amb elements tallants que giren en sentit contrari o en el mateix sentit i a 
diferent velocitat, de tal manera que el seu moviment relatiu afavoreix l’admissió del 
pneumàtic en el sistema. 

Depenent de la separació dels arbres i d’una reixeta que es col·loca sota els mateixos, es 
pot escollir el tamany dels trossos de pneumàtic. Si es vol obtenir trossos més petits, es pot 
repetir el procés tornant a introduir el material obtingut un altre cop en el sistema variant la 
distància relativa dels arbres amb elements tallants i la reixeta inferior. 
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PROCÉS SECUNDARI: TRITURACIÓ A TEMPERATURA AMBIENT 

Existeixen diverses tipologies de granuladors capaços de reduir el tamany dels grans de 
cautxú fins aproximadament 0,32mm. Es tracta de màquines tallen el material entrant fins 
a aconseguir grans de cautxú molt més petits. 

PROCESSOS TERCIARIS: CRIOGENITZACIÓ DEL CAUTXÚ O PROCÉS DE 
MÒLTA EN CONDICIONS HUMIDES  

El procés terciari tracta de reduir encara més el gra de cautxú de 0,32 mm fins a tamanys 
inferiors a 0,1mm. Es poden diferenciar dos processos diferents: la cirogentizació del cautxú 
i el procés de mòlta en condicions humides. 

La trituració amb criogenització està basat en la reducció de la temperatura d’un material 
fins aconseguir la seva fragilització. Per a realitzar-ho el procediment més utilitzat és el de 
la immersió directa en banys de nitrogen líquid. 

La temperatura de criogenització del cautxú de pneumàtics es d’aproximadament -60ºC. A 
aquesta temperatura el cautxú es pot moldre pels procediments utilitzats amb materials 
petris: molins de martells o de boles. En ambdós casos el procés no es tan eficaç com 
l’aplicat als àrids. El tamany més petit que es pot obtenir amb aquest procés es de 0,16mm. 

El pols de cautxú obtingut amb aquest procediment, es caracteritza per tenir una menor 
superfície específica que l’obtingut a temperatura ambient. Les cares de fractura són llises, 
mentre que l’aspecte del gra de cautxú obtingut a temperatura ambient és molt més 
irregular provinents a mecanismes de tall i estirament. 

El procés de molta en condicions humides tracta de formar una pasta d’aigua i partícules de 
cautxú que, sotmeses durant un període suficient a l’acció d’unes moles, es va reduint el 
tamany del gra fins a aconseguir que passi per un sedàs de 0,16mm. El procés s’acaba amb 
l’assecament final de la pasta. 

2.5 DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DELS PROCEDIMENTS 
D’INCORPORACIÓ DEL CAUTXÚ 

Els primers usos del cautxú en betums asfàltics per a millorar les seves propietats daten de 
1940[3]. Aproximadament una dècada més tard, cap a 1950, sorgeix la idea d’utilitzar el 
cautxú provinent dels NFU’s amb la mateixa finalitat però no fou fins a la dècada dels 60 i 
70 del segle XX en que es començà a experimentar amb aquest material de forma molt més 
àmplia i extensa. 

A l’estat d’Arizona, EEUU, entre les dècades dels 60 i 70, Charles McDonald desenvolupa el 
procediment d’addició de pols pneumàtic per la via humida i va fabricar un lligant amb 
bones característiques adhesives a partir d’un betum asfàltic i cautxú de pneumàtics amb la 
finalitat de ser utilitzat per a operacions de manteniment i conservació de ferms. Al llarg de 
la mateixa dècada, enginyers suecs desenvolupen una mescla asfàltica que incorporava 
trossos de cautxú provinents de NFU’s amb la finalitat de millorar el comportament de la 
mescla davant dels problemes de fregament entre pneumàtic i paviment generats per la 
presència de gel a la superfície del ferm. 

Aquests primers intents només pretenien millorar certes característiques del materials que 
conformen el ferm d’una carretera. A la dècada dels 80, el problema d’acumulació de NFU’s 
comença a ser considerat i passa a ser el principal motor del desenvolupament de tècniques 
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que permetin introduir amb èxit la major quantitat de cautxú de pneumàtics en els 
materials asfàltics. 

Amb aquest objectiu, als EEUU, diversos estaments governamentals, entre ells el 
Departament de Transports de Califòrnia (CALTRANS), comencen a desenvolupar programes 
i projectes per tal d’incorporar el cautxú dins de les mescles asfàltiques amb altres finalitats 
que no pas únicament la de reparació de ferms. En aquest sentit, es comencen a estudiar la 
influència de l’addició de cautxú en mescles bituminoses que formen part de l’estructura 
d’un ferm. D’aquesta manera, s’han obtingut resultats molt satisfactoris en la utilització de 
cautxú en mescles obertes (open graded) i discontínues (gap graded) en capes de rodadura 
amb espessors inferiors a 60 mm i en la utilització de betums modificats amb l’addició de 
pols pneumàtic per a l’ús de mescles denses i per a reparacions superficials de ferms. 

VIA HUMIDA 

Al 1964 Charles McDonald va desenvolupar un procediment per incorporar cautxú provinent 
de pneumàtics fora d’ús a betums asfàltics [4]. Incorporava entre el 15 i el 22% (sobre el 
pes de la mescla) de pols pneumàtic amb tamany nominal de 0,25 mm en un betum de 
penetració 60/70 o bé 70/80. La mescla es realitzava en un tanc a temperatures de 
175/205ºC i a continuació passava a un segon tanc equipat amb un sistema d’agitació on es 
mantenia uns 45 minuts a temperatures de 160-190ºC. 

Aquell mateix any, el betum cautxú fabricat per McDonald, va ser emprat en feines de 
manteniment a l’Sky Harbour de la ciutat de Phoenix, Arizona i a la U.S.Route 666. Les 
operacions de manteniment es realitzaren a mà i el resultat fou excel·lent. Un any més tard, 
al 1965, el mateix betum cautxú fou emprat en els mateixos emplaçaments amb superfícies 
més amplies. Després de tres anys d’avaluació es va concloure que el betum cautxú utilitzat 
era molt vàlid com a agent impermeabilitzador i el seu ús retardava l’aparició de fissures a 
la superfície del ferm. Amb aquests resultats, al 1967, es va començar a aplicar el nou 
betum en diferents operacions d’impermeabilització de paviments. 

A l’any 1968 es va aplicar per primera vegada en regs amb distribució posterior de graveta 
com a tècnica antirreflexió de fissures. El problema d’aquets tractaments era el 
despreniments dels àrids superficials, per aquest motiu es va decidir cobrir el tractament 
amb una capa de mescla asfàltica en calent. El primer tractament d’aquest tipus es va 
realitzar a l’any 1971 a la ciutat de Phoenix i un any més tard a la carretera I-40 sota la 
supervisió del Departament de Transports d’Arizona. 

El betum cautxú fabricat tenia una viscositat molt elevada. Aquest fet dificultava les 
operacions de posta en obra del material i per tal de millorar la situació, al 1972 es va 
començar a afegir querozè a les mescles de betum cautxú amb l’objectiu de millorar-ne la 
treballabilitat i la qualitat de posada en obra. Gràcies a les seves característiques de 
flexibilitat i adherència, al 1974, es va començar a utilitzar com a material segellant de 
fissures 

A l’any 1975 es va començar a utilitzar com a lligant d’una mescla bituminosa en calent. La 
operació va consistir en l’extensió d’una mescla oberta com a capa de rodadura la State 
Route 87 a Arizona. Altres estats Nord Americans com Califòrnia, Florida, New York i 
Oregon, veient els resultats obtinguts a Arizona,  varen començar a utilitzar aquest tipus de 
betum en les seves carreteres. 

La utilització de betums cautxú varen començar a crear fortes espectatives fora dels 
mercats americans. Es comencen a desenvolupar diferents iniciatives a Països com 
Austràlia, Sud Àfrica i sobretot a França. Al 1981 es varen posar al mercat betums que 
incorporaven una proporció de cautxú del 10-30% juntament amb la addició d’olis pesats 
comptabilitzats. La temperatura de fabricació es situava en 200ºC. Un a de les seves 
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primeres aplicacions fou la realització de mescles drenants que es col·locaren a la Autorute 
A26 Reims-Calais i a la A1 París Lille[5]. També va ser emprat en vies urbanes. A aquest 
tipus de mescles se’ls hi afegia una nova qualitat, la seva capacitat sonoreductora. Com a 
lligant de mescles asfàltiques[6], oferia una bona resistència a l’envelliment i gran 
viscositat, fet que permetia utilitzar continguts alts de lligat conferint a les mescles drenants 
durabilitat i resistència a la disgregació. 

Quatre anys més tard, a l’any 1985, es varen introduir millores en el procés de fabricació, 
de manera que al reduir la temperatura de la mescla de betum cautxú a 180ºC i el seu 
emmagatzemament a 150-160ºC, s’evitava la despolimerització del cautxú i amb ella la 
pèrdua de propietats del lligant modificat. El betum cautxú fabricat amb aquest procediment 
podia ser emmagatzemat sense pèrdua de les seves propietats [7]. Finalment, al 1988, es 
va decidir la construcció d’una instal·lació fixa a Annay Sous Lens que va permetre la 
profusió en la fabricació de mescles drenants a França. 

Mentrestant, als Estats Units, es va posar en funcionament un nou sistema de fabricació del 
betum cautxú per a mescles bituminoses en calent. El procediment consistia en mesclar 
cautxú molt fi (0,18mm), a temperatures més baixes que el sistema McDonald, a uns 
180ºC, amb continguts de cautxú i temps de reacció menors. La estabilitat del nou producte 
obtingut permetia l’emmagatzemament del mateix durant diversos dies sense que la mescla 
perdés les propietats. 

A l’any 1991 es produeix als Estats Units un nou impuls a la fabricació de betums cautxú 
que ha provocat que s’hagin multiplicat el processos de producció de betum cautxú [8]. La 
Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA) incentivà la utilització de betums 
amb continguts de cautxú amb la subvenció de projectes amb fons federals. 

Malgrat tot, l’any 1995 el mandat de la ISTEA fou derogat degut als sobrecostos que suposa 
la utilització de betums amb addicions de cautxú i de  problemes relacionats amb la salut 
dels treballadors que manipulen substàncies amb betum cautxú, no justifica un temps de 
servei de ferm més prolongat o una conservació més econòmica. 

VIA SECA 

Les primeres notícies sobre l’addició de cautxú en mescles asfàltiques com si fos una fracció 
de l’àrid provenen de Suècia [9]. Fa aproximadament uns quaranta anys, enginyers suecs 
van incorporar per primera vegada cautxú de pneumàtics triturats en mescles asfàltiques 
per a capes de rodadura. El procediment utilitzava un 3 o un 4% (en pes sobre la mescla) 
de grans de cautxú amb tamanys compresos entre 1,5 i 6,5 mm , amb un primer l’objectiu 
d’aconseguir una millora en el coeficient de fregament entre el pneumàtic i el paviment. De 
retruc es va observar que la incorporació de cautxú suposava una tècnica molt vàlida per 
limitar la formació de plaques de gel que amb tanta freqüència es formen als vials suecs. 

A part del comportament favorable davant la limitació de la formació de les plaques de gel, 
es varen obtenir altres resultats molt positius com ara, augment de la resistència de les 
capes del ferm davant de pneumàtics equipats amb claus, increment de la vida a fatiga de 
les mescles i un comportament molt bo davant el fenomen de la reflexió de fissures.  
Aquesta experiència va tenir tant d’èxit que es va estendre a tots els països escandinaus 
sota diverses patents (1966). Al 1978 la tecnologia per via seca va ser patentada als Estats 
Units [10]. El disseny es va millorar cap a mitjans de la dècada dels 80, fixant-se 
granulometries discontínues, processos encara vigents a l’actualitat. Els tamanys dels grans 
de cautxú arribaven fins a 6,3 mm i suposaven el 3% de pes de la mescla, encara que es 
podia arribar fins a un 6%. Aquesta tècnica establia tres fusos granulomètrics per a l’àrid en 
funció del tamany màxim desitjat que havien de ser respectats per tal d’evitar problemes en 
la compactació de la mescla. 
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Es poden fabricar mescles amb cautxú incorporat per via seca sense atendre a una 
granulometria prefixada [11]. El principal precursor d’aquesta línia de mescles asfàltiques 
ha estat Hossein B. Takallou, a partir de treballs realitzats a partir de 1989 a la Oregon 
State University. Es tracta de mescles amb continguts de cautxú del 1 al 3% sobre el pes de 
la mescla. Contenen dues fraccions de cautxú ben diferenciades, una fracció gruixuda de 
diversos mm i una de fina. Teòricament, els tamanys inferiors a 0,8 mm reaccionen amb el 
betum modificant les seves propietats, mentre que els grans amb tamany superior actuen 
com a àrids elàstics. Les corbes granulomètriques del cautxú s’intenten acomodar a la dels 
àrids, amb la qual cosa el procediment resulta ser menys restrictiu que sistema patentant a 
l’any 1978. 

Un cas particular d’aquests procediments genèrics es la addició de cautxú molt fi (tamany 
nominal de 0,16 mm) en mescles fabricades en calent de tot tipus: mescles tancades, 
obertes, drenants, microaglomerats amb granulometria discontinua... Sembla ser que 
durant el procés de fabricació i posada en obra de el cautxú modifica el betum degut a la 
finura del gra. Amb aquesta tècnica s’han realitzat nombrosos treballs als estats americans 
de Florida i New York amb poca informació disponible. 

Una altra iniciativa interessant fou la desenvolupada per US-CRREL (US Cold Regions 
Research and Engineering Laboratory), a través d’un contracte amb la Michigan 
Technological Univeristy, Houghton, dins del programa SHRP (Strategic Highway Research 
Program). Al 1990 es va posar en funcionament un projecte d’investigació per a establir 
granulometries i mètodes de dosificació de mescles asfàltiques amb cautxú de pneumàtics 
amb l’objectiu d’evitar la formació de plaques de gel sobre el paviment [11]. La seva 
contribució més significativa fou en l’augment del tamany del gra de cautxú present en una 
mescla: 12 mm. Teòricament aquestes mescles incorporen fins a un 12% de cautxú sobre el 
pes total de la mescla. 

Finalment, per acabar amb aquest recull històric, a França, a l’any 1995 es va comercialitzar 
un nou tipus de mescla asfàltica densa [12], que incorpora del 1 al 5% de cautxú sobre el 
pes de la mescla amb un tamany nominal de 3 mm. Segons apreciacions realitzades, 
sembla ser que aquest tipus de mescles utilitzades en capes de rodadura disminueixen el 
soroll provocat pel contacte entre pneumàtic i paviment i atenuen les vibracions. 
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2.6 MILLORES QUE APORTA LA UTILITZACIÓ POLS PNEUMÀTIC A 
LES MESCLES BITUMINOSES 

Les modificacions que la pols de cautxú provinent de NFU’s produeix, quan s’incorpora a un 
betum asfàltic, depèn del tipus i naturalesa del betum, de la granulometria i del procés 
d’obtenció la pols de pneumàtic, de la composició dels additius (si els porta), de les 
proporcions relatives d’aquests components, del sistema de fabricació i de les condicions de 
posta en obra  (temperatura, temps...) 

L’organisme americà Caltrans publica al gener de 2003 una guia d’utilització dels betums 
amb continguts de cautxú titulada “Asphalt Rubber Usage Guide”. Aquesta guia considera 
únicament betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMVAC), mitjançant la via 
humida amb un contingut mínim de cautxú d’un 15%. Aquests betums són utilitzats per a la 
realització de capes de rodadura amb mescles obertes, discontínues i poroses. També 
mostra la realització d’altres aplicacions com membranes o tractaments superficials de 
reparació. La guia recull els avantatges, beneficis i efectes que l’aplicació d’aquesta tècnica 
aporta tant als betums com a les mescles. 

El Ministeri de foment, conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient, ha publicat el 
“Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas”. La publicació realitzada al 
maig del 2007, vol ser un recull de les últimes tendències i de les últimes tecnologies 
utilitzades en l’ús dels NFU’s dins de les mescles asfàltiques. 

En aquest sentit i basant-se en la publicació realitzada per CALTRANS, enumera un seguit 
d’avantatges derivats de la utilització de pols pneumàtic en betums modificats o en mescles 
asfàltiques, són els següents: 

• L’addició de pols de cautxú a un betum o a una mescla bituminosa provoca dos efectes 
principals: 

 La pols de cautxú actua com a un element espessant, augmentant la viscositat 
del lligant. A les mescles bituminoses, aquest fet permet envoltar els àrids amb 
pel·lícules més gruixudes de betum sense que es produeixin exsudacions o 
escorriments. 

 L’addició de pols de cautxú modifica la reologia dels betums, de manera que 
n’augmenta la seva elasticitat i la seva resilència a temperatures elevades i en 
disminueix la susceptibilitat tèrmica. La modificació reològica és menor que la 
dels nous elastòmers utilitzats. 

• L’efecte conjunt d’aquestes modificacions permet aconseguir en les mescles 
bituminoses: 

 Millor resistència a les roderes que les mescles que utilitzen un betum 
convencional, degut a la seva elevada viscositat, punt de rebleniment i resilència 
(lligant més elàstic i viscós a temperatures altes de servei). 

 Menor susceptibilitat a la temperatura que les mescles bituminoses fabricades 
amb betums convencionals. 

 Major resistència a fissuració superficial, tant per fatiga com per reflexió de les 
capes inferiors, que les mescles fabricades amb betums convencionals, degut als 
elevats continguts de lligant que permet la tècnica. 

 Major resistència a l’envelliment i a l’oxidació que les mescles convencionals, 
degut a la possibilitat d’utilitzar dotacions amb més contingut de lligant i per la 
presència dels antioxidants presents al cautxú dels pneumàtics. 

Mitjançant la utilització de mescles bituminoses fabricades amb betum cautxú (BC), betums 
modificats amb cautxú (BMC) s’aconsegueix millorar les característiques de les mescles, 
amb la conseqüent reducció de costos de manteniment i d’interrupcions del tràfic per 
reparacions en els ferms. Els BC presenten característiques millors que els betums asfàltics 
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convencionals, però inferiors als BMC. Aquests, tenen característiques empíriques similars a 
les dels betums modificats amb polímers, encara que la similitud no suposi necessàriament 
que les prestacions d’ambdós lligants hagin de ser idèntiques ja que l’estructura i la 
micromorfologia són diferents. 

Un altre avantatge que es deriva de l’ús dels lligants modificats o bé millorats, des de 
l’òptica de la seguretat vial, és que es mantén durant un període més llarg de temps el 
contrast amb les marques vials degut a que permeten introduir més betum i el color negre 
de la carretera dura més. 

Tot i que amb lligants modificats convencionals s’aconsegueixen avantatges similars a les 
que s’obtindrien amb lligants modificats o bé millorats amb cautxú, s’ha de tenir en compte 
les següents peculiaritats: 

• Amb els preus actuals, els betums amb cautxú permeten augmentar la viscositat d’una 
manera més econòmica que els polímers nous, de manera que és possible l’aplicació de 
betums molt viscosos, amb els que no es podien esperar fins ara degut al preu. 

• Si s’utilitzen en el rang de viscositats mitges, usuals als lligants modificats 
convencionals, els betums amb cautxú no aconsegueixen el grau de modificació 
reològica d’aquests lligants, però és suficient per a certes aplicacions i es redueix el cost, 
de manera que permeten un ús més ampli d’aquests betums. 

A la modificació de les mescles bituminoses amb pols de cautxú per via seca es poden 
aconseguir avantatges similars, encara que en menor grau, que les indicades per a betums 
modificats o millorats amb cautxú. No obstant les mescles fabricades per via seca 
necessiten de procediments específics de fabricació i condicions controlades d’execució. 
Malgrat tot, l’ús de mescles per via seca aporta els següents avantatges: 

• S’obtenen mescles bituminoses més barates que amb betums modificats. 
• La tecnologia es fa accessible a les empreses fabricants de mescles bituminoses i no 

únicament a les que fabriquen betums modificats. 
• Permet treballar amb pols pneumàtic d’uns determinada zona o regió, sense transports 

addicionals. 

2.7 APLICACIONS ACTUALS DE LES TÈCNIQUES PER VIA HUMIDA 

L’addició de pols pneumàtic dins dels betums augmenta la viscositat en tot el rang de 
temperatures i en modifica la reologia, amb la qual cosa, permet incrementar la dotació de 
betum sense prejudici de la resistència a les deformacions plàstiques. A les mescles 
bituminoses l’augment de la dotació de lligant implica retardar l’envelliment i per tant, 
augmentar la vida de servei de la mescla. A més a més, en mescles drenants i discontínues, 
la major viscositat confereix a les mescles una major resistència a la pèrdua de partícules. 

En conseqüència, la incorporació de pols cautxú permet aconseguir mescles millorades per a 
capes de rodadura i intermitges, ja siguin convencionals o drenants o bé discontínues, en 
les que la resistència a les deformacions plàstiques i l’elevat contingut de betum són factors 
essencials per a aconseguir mescles bituminoses durables. 

Els avantatges que poden aportar els lligants que incorporen pols de cautxú davant de 
lligants modificats amb polímers són la millora de la resistència a l’envelliment, l’ús de 
majors dotacions de lligant i una possible reducció del soroll. 

Mitjançant la via humida, actualment es poden obtenir tres tipus de lligant: els anomenats 
BC, en que els continguts de cautxú són reduïts (entre el 8 i el 12% en pes del lligant 
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conjunt), els BMC (generalment amb continguts de pols cautxú entre el 12 i el 15%) i els 
BMVAC (amb un contingut de pols de cautxú igual o superior al 15%). 

BETUM MODIFICAT/MILLORAT AMB CAUTXÚ 

A la taula 3.1 es mostra el camp d’aplicació recomanats pel Ministeri de Foment [x] per als 
betums BMC i BC en capa de rodadura en base a la experiència acumulada al llarg dels 
anys. 
Mescla bituminosa en 
capa de rodadura 

Tràfic Tipus de Betum recomenat 

T00 i T0 

BMC (entenent com a tal aquell que 
acompleix les especificacions establertes a 
l’article 215 del PG3), en totes les opcions 
expressades a les taules 542.1 i 543.1 del 
PG3. 

T1 i T2 

BMC (entenent com a tal aquell que 
acompleix les especificacions establertes a 
l’article 215 del PG3), en totes les opcions 
expressades a les taules 542.1 i 543.1 del 
PG3. 

BC (entenent com a tal aquell que NO 
acompleix les especificacions establertes a 
l’article 215 del PG3, però SÍ acompleixen les 
especificacions definides a l’annex 4 del 
manual d’ús de cautxú de PFU en mescles 
bituminoses) amb les mateixes condicions 
que els betums de penetració indicats a les 
taules 542.1 i 543.1 del PG3  

Drenant 

 Discontínua 

Densa o semidensa 

T3 i T4 

BC (entenent com a tal aquell que no 
acompleix les especificacions establertes a 
l’article 215 del PG3 però sí acompleixen les 
especificacions establertes a l’annex 4 del 
manual d’ús de cautxú de PFU en mescles 
bituminoses) amb les mateixes condicions 
que els betums de penetració indicats a les 
taules 542.1 i 543.1 del PG3 

Taula 2.2. Aplicació recomanable dels lligants modificats/millorats amb cautxú en capa de rodadura 

La experiència existent ha posat de manifest que els continguts òptims de betum amb els 
betums modificats/millorats amb cautxú són generalment superiors (de l’ordre del 0,25-
0,35%) als obtinguts per a mescles equivalents fabricades amb betums convencionals, ja 
que el contingut de cautxú s’ha de descomptar del lligant. Tot i així, l’elevada viscositat 
d’aquests lligants de cautxú no perjudicaria la resistència a les deformacions plàstiques, ni 
es produirien escorriments en mescles drenants; per una altra banda els milloraria la 
resistència a la fatiga. En tot cas, sempre s’ha d’establir el contingut òptim de lligant 
mitjançant els corresponents assajos. 

LLIGANTS MODIFICATS D’ALTA VISCOSITAT AMB CAUTXÚ 

Els BMVAC es caracteritzen per tenir una gran viscositat, amb la qual cosa poden ser 
utilitzats en mescles bituminoses amb dotacions molt elevades sense que es produeixin 
escorriments. 
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Poden utilitzar-se, amb dotacions superiors a les habituals en la fabricació de mescles 
drenants (5 a 6% de betum) o discontínues convencionals (6 a 7% de betum). En aquells 
casos en que sigui necessari millorar la resistència al despreniment de les partícules o reduir 
el soroll de la rodadura. Les mescles denses o semidenses no tenen suficients buits en àrids 
per a acomodar elevades continguts de lligant, amb la qual cosa la tècnica per via humida 
no presenta avantatges amb relació als lligants modificats convencionals.   

Les mescles bituminoses amb elevats continguts de betum (>7%) que s’han realitzat fins 
aquests moments a Espanya, son de granulometria discontinua, amb BMVAC amb elevades 
dotacions (al voltant del 8%) i contingut de buits entre el 4 i el 6%. Són mescles, que pel 
seu elevat contingut de lligant, presenten una elevada resistència a la reflexió de fisures 
procedents de les capes inferiors del ferm. 

Als Estats Units Hi ha nombrosos exemples de bons resultats en la rehabilitació de 
paviments fisurats de tipus bituminós o de formigó; a Espanya s’han realitzat diversos 
reforços sobre ferms de formigó amb resultats força prometedors [1].  

Quan aquestes mescles s’utilitzen en capes de rodadura proporcionen una superfície 
durable, amb una resistència major que les mescles convencionals a la reflexió de fisures, a 
les roderes i a l’envelliment. Tenen també unes bones característiques de resistència al 
lliscament, per la textura de la mescla discontinua i tenen el potencial de reduir 
considerablement el soroll de rodadura. 

L’espessor mínim de la capa és de 4 cm, i es poden col·locar fins a 6 cm a rodadura i 8 cm 
en capes inferiors. Si el reforç o la rehabilitació necessités, segons les dades de l’estudi de 
deflexió, majors espessors, es podrien estendre a sobre d’una capa amb mescles 
convencionals o fabricades també amb un BMVAC. 

Resumint, els BMVAC poden utilitzar-se com a alternativa als lligants modificats amb 
polímers en capes drenants o discontínues convencionals per a augmentar les dotacions de 
betum, de manera que es millorin algunes característiques mecàniques i d’envelliment. 
També poden utilitzar-se per a la rehabilitació o conservació de ferms fisurats, tant en 
paviments bituminosos com de formigó. Igualment, es podrien utilitzar en ferms de nova 
construcció quan es vulgui evitar la reflexió de fisures (ferms semirígids o reciclatge de 
ferms amb ciment). Es poden aplicar per a tot tipus de tràfic encara que, si es volen  aplicar 
en trams amb tràfic molt elevat, s’hauria de contemplar com un fet experimental. 

Per les característiques d’aquestes mescles – bona resistència a les deformacions plàstiques 
i a la propagació de fisures, així com bones propietats acústiques – podrien ser adequades 
per a la pavimentació de vies urbanes, en les que la reducció de soroll és de vital 
importància. 
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CAPACITAT SONOREDUCTORA DE MESCLES AMB BETUM CAUTXÚ  

En referència a la capacitat sonoreductora dels paviments realitzats amb pols de 
pneumàtics, s’han realitzat diverses investigacions on es mesura l’absorció acústica de 
diferents tipus de mescles bituminoses [13]. Una d’aquestes investigacions, realitzada per 
Carlos García Serrada analitza les propietats sonoreductores de 7 mescles diferents, són les 
següents: 

• Mescla 1. Aglomerat tipus F10 fabricat amb un betum modificat tipus BM3C. 
• Mescla 2. Aglomerat tipus M10 fabricat amb un betum modificat tipus BM3C. 
• Mescla 3. Aglomerat tipus PA10 fabricat amb un betum modificat tipus BM3C. 
• Mescla 4. Aglomerat tipus F10 fabricat amb un betum cautxú (13% de pols de 

pneumàtic). 
• Mescla 5. Aglomerat tipus M10 fabricat amb un betum cautxú (13% de pols de 

pneumàtic). 
• Mescla 6. Aglomerat tipus PA10 fabricat amb un betum cautxú (13% de pols de 

pneumàtic). 
• Mescla 7. Aglomerat tipus S12 fabricat amb un betum convencional 60/70. 

Amb aquestes set mescles diferents es varen realitzar provetes i es va avaluar el coeficient 
d’absorció acústic (α), definit com el quocient entre l’energia adsorbida per un material i 
l’energia incident sobre el mateix sonoreductor. 

Els resultats es plasmen a la gràfica: 

 
Gràfica 2.2. Coeficient d’absorció acústica de les mescles sotmeses a estudi. 

 La gràfica mostra els valors mitjos obtinguts del coeficient d’absorció acústica per a 
cadascuna de les set mostres realitzades. Les corbes d’absorció obtingudes per a mescles 
F10, M10 i PA10 es diferencien entre si, en que quan més gran és el percentatge de buits, 
els valors mitjos d’absorció acústica són més elevats i la freqüència de ressonància 
característica es desplaça cap a freqüències superiors. Per tant, com a primera conclusió es 
pot afirmar que quan més oberta sigui una mescla, major és l’absorció acústica de la 
mateixa. Des d’aquest punt de vista la mescla tipus PA és la que obté millors resultats. 
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Si es comparen les mescles realitzades amb pols pneumàtic F10 amb BC, M10 amb BC i 
PA10 amb BC, les conclusions són iguals. La corba d’absorció acústica que presenta valors 
més alts correspon a la mescla PA10 amb BC seguida per la mescla M10 amb BC. 

Si es comparen les mescles realitzades amb betum modificat BM3C i el betum amb pols 
pneumàtic BC, en el cas de les mescles base F10 i M10 s’aprecia que a l’incorporar pols 
pneumàtic, les corbes presenten valors superiors, mentre que la mescla drenant PA amb 
BC, presenta valors del coeficient d’absorció inferiors. També es pot observar que a l’afegir 
pols pneumàtic, en totes les mescles assajades, provoca que la freqüència de ressonància 
es desplaci cap a valors superiors. 

Com a conclusió final pot enunciar-se que el fet d’afegir pols de pneumàtic en les mescles 
bituminoses provoca una lleugera millora en l’absorció acústica de les mescles.  

A partir de les provetes realitzades a laboratori es va decidir repavimentar un tram de 
1200m amb tres trams realitzats mescles diferents. Prèviament a la repavimentació es 
realitzaren mesures de 4 paràmetres al tram original, per tornar-los a repetir amb el nou 
tram repavimentat amb les tres mescles diferents. Les mesures preses sobre el tram 
original i posteriorment sobre els tres trams realitzats són els següents: 

• Soroll de rodadura exterior mitjançant mètodes de proximitat (Mètode CPX) 
• Soroll de rodadura exterior a una distància específica (assaig de pass-by). 
• Soroll de rodadura interior amb l’equip de qualitat acústica. 
• Determinació dels coeficients d’absorció in situ 

Les mescles utilitzades per a repaviementar el tram són:  

• Tram d’assaig 1: 410 metres realitzats amb una mescla tipus S12 de 5 cm d’espessor 
amb un betum convencional 60/70. 

• Tram d’assaig 2: 400 metres realitzats amb una mescla tipus M10 de 2,5 cm d’espessor 
amb un betum BC. 

• Tram d’assaig 3: 412 metres realitzats amb una mescla tipus M10 de 2,5 cm d’espessor 
amb un betum tipus BM3C. 

Les característiques de les mescles es mostren a continuació a la taula 3.2: 

 
Taula 2.3. Característiques de les mescles utilitzades en els tres trams de probes.  
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Els resultats obtinguts amb la mesura dels 4 paràmetres denoten que la mescla M10 
realitzada amb betum tipus BC obté els millors resultats sonoreductors. Els resultats que 
mostra el paràmetre CPX és potser el més gràfic. 

 
Gràfica 2.3. Resultats de mesura del soroll de rodadura exterior amb el mètode CPX. 

El mètode de proximitat compara resultats obtinguts d’abans de la repavimentació (assaig 
VA240804) i de després de la pavimentació del tram (assaig VA051004), amb les noves 
mescles asfàltiques s’aconsegueix una disminució mitja del nivell de soroll superior a 
5dB(A). Si es comparen els resultats de les tres mescles noves executades, s’observa que 
els menors nivells de pressió sonora es generen en el tram d’assaig 2 que es correspon a la 
mescla M10 amb BC , en canvi els resultats més elevats s’obtenen al tram d’assaig 1 que es 
correspon amb la mescla S12 amb un betum convencional.  

Com a conclusió general de l’article es pot assegurar que l’addició de pols pneumàtic dins de 
les mescles bituminoses millora la capacitat sonoreductora de les mescles. 

2.8 APLICACIONS ACTUALS DE LES TÈCNIQUES PER VIA SECA 

El procés de fabricació per via seca, permet millorar les característiques de les mescles 
bituminoses d’una forma relativament econòmica. Aquest fet provoca que tinguin un 
potencial molt gran per a consumir pols de cautxú provinents de NFU’s. 

Una de les qüestions que s’han e tenir en compte en el procés de via seca és un fet que es 
produeix degut a la naturalesa del cautxú. Tal i com exposa Gallego Medina [14], la pols 
pneumàtic és un material que interacciona amb el betum realitzant-se un procés anomenat 
digestió del cautxú. Mitjançant la digestió, el cautxú passa de ser un àrid elàstic a ser un 
modificador del betum i de la mescla bituminosa. La duració i la intensitat d’aquest fenomen 
varia en funció del tamany de la partícula de cautxú, la temperatura de fabricació de la 
mescla i del temps que la mescla es mantingui calenta durant els processos de fabricació i 
posta en obra. 
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Una de les característiques que modifica el cautxú mitjançant el procés de digestió és la 
viscositat del betum. Gallego Medina [14], mostra en el seu article com varia la viscositat 
d’un betum en funció del temps de digestió. 

 
Gràfica 2.4. Evolució de la viscositat amb el temps de digestió. 

Les conseqüències de la falta de digestió són molt greus: la mescla bituminosa es deteriora 
després del primer hivern en servei. L’aigua ataca a la mescla i provoca que es disgregui de 
forma progressivament. Per a evitar aquestes situacions es necessari que durant el disseny 
de la mescla bituminosa s’estimi el temps de digestió mínim per a assolir el grau de digestió 
suficient. Per a realitzar-ho seria necessari realitzar diversos assajos on es mesurés la 
resistència conservada en funció del temps de digestió. La gràfica X n’és un exemple. 

 
Gràfica 2.5. Evolució de resistència conservada després d’immersió en funció del temps de digestió a 

l’incrementar-se els tamanys de les partícules de cautxú.  

La gràfica no es aplicable a tot tipus de mescla, ja que el contingut de lligant i la seva 
naturalesa tenen la seva influència. Tanmateix, la tendència que mostra és plenament 
aplicable. El que es pot apreciar a partir de la gràfica és que amb cautxú amb tamany fi el 
temps de digestió és inferior a 1 hora, circumstància que es dóna en qualsevol obra i per 
tant fàcil d’aconseguir. 
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Fins ara, en les actuacions que s’han realitzat a Espanya per via seca s’han utilitzat tres 
dosificacions bàsiques. 

A Catalunya, s’han utilitzat mescles semidenses o denses fabricades amb un 2% en pes de 
cautxú de tamany màxim de 2 mm i continguts elevats de lligant (entre 5,7 i 6,2%). L’àrid 
natural s’adapta a la zona de l’àrid fi a la part inferior del fus, da manera que la combinació 
de cautxú i àrids es trobi al centre del fus D12 o S12. Aquesta dosificació necessita temps 
elevats d’espera entre la fabricació i l’extensió i una compactació prolongada fins que el 
material es trobi relativament fred. S’ha d’utilitzar en condicions molt controlades i amb 
empreses que dominin el procés de la tècnica de la via seca. 

A Alacant i Múrcia, les mescles amb pols cautxú s’han utilitzat sobretot en mescles 
discontínues tipus M, però també hi ha algunes aplicacions en mescles drenants i 
discontínues tipus F. S’utilitza un 0,5% de pols de cautxú de tamany inferior a 0,5 mm amb 
dosificacions de lligant entre un 5,2 i un 5,7%. Es un dosificació que redueix 
considerablement els temps d’espera i no obliga a prolongar excessivament la compactació. 
Aquesta aplicació és la que compta amb major nombre de quilòmetres pavimentats (més de 
100 Km de calçada, que en la seva majoria s’han realitzat en vies urbanes). 

A les probes realitzades a Castella i Lleó s’han utilitzat un 1% de pols de cautxú de tamany 
inferior a 0,5 mm en una mescla tipus S12 i un 5,3% de betum. Es tracta de dosificacions 
intermitges a les altres dues mencionades anteriorment. 

En funció de les experiències realitzades fins a l’actualitat, es proposa la utilització de la 
tècnica per via seca en els casos facilitats a la taula següent: 

 
Mescla bituminosa en capa de rodadura Tràfic en vies interurbanes 
Drenant 
Discontínua  
Densa o semidensa 

 
T2 a T4 

Taula 2.4. Camp aplicació recomanat per la tècnica per via seca. 

Encara que les obres realitzades per aquest mètode a carreteres amb tràfics elevats estan 
mostrant un bon comportament, es recomana –per a delimitar adequadament el camp 
d’aplicació de la via seca amb tràfic superiors als assenyalats a la taula– continuar realitzant 
trams experimentals seguint el seu comportament, especialment en el cas de les vies 
d’altes prestacions. Tanmateix, com en el cas dels betums modificats/millorats, s’aconsella 
fer un seguiment del comportament en el temps de les seccions executades amb tràfic mig 
(T2), amb l’objectiu de facilitar l’actualització dels comportaments d’aquestes mescles. 


