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C a p í t o l  3  

 
3 CARACTERITZACIÓ I DISSENY DE LA MESCLA BITUMINOSA 

RECICLADA EN CALENT 
 
 
 
3.1 MOSTREIG DEL PRODUCTE A RECICLAR 
 
 
Com tots els materials dels quals es vol estudiar les característiques i que han de servir per 
un estudi de formulació, els productes a reciclar s’han de mostrejar amb molta precaució ja 
que sinó els posteriors assaigs podrien resultar inutilitzables. 
 
El problema del mostreig pot ésser diferent segons si es coneix o no la provinença dels 
productes que seran reciclats. 
 
 
3.1.1 RAP d’origen conegut. 
 
 
Si el revestiment que es vol recuperar encara es troba a la carretera és possible prendre 
testimonis. L’observació de la naturalesa i de l’espessor de les capes permet fixar la 
manera en que es realitzarà la recuperació (per exemple la profunditat de les diferents 
passades de l’operació de fressat), el número de provisions de diferents reciclats que cal 
preveure i les reutilitzacions possibles per els reciclats de les diferents provisions 
 
Els anàlisis de composició dels testimonis han de permetre definir en quines zones els 
productes a reciclar obtinguts seran suficientment homogenis. Aquests anàlisis no són 
indispensables o es poden reduir considerablement en quantitat quan es poden recollir 
dades fiables a través d’arxius relatius a l’execució o manteniment de l’antic revestiment. 
 
En el cas d’un estudi experimental no convé que els materials siguin estudiats a través de 
testimonis ja que el fressat de l’antic revestiment pot produir una modificació de la 
granulometria del material; així doncs és només després d’aquesta operació que es pot 
realitzar un mostreig representatiu del RAP. 
 
També pot donar-se el cas de que el revestiment que es vol recuperar ja no es trobi a la 
carretera, és a dir que ja s’hagi fressat. En aquest cas les dades obtingudes a través d’arxius 
seran les que ens permetran determinar si l’homogeneïtat és suficient o no. 
 
 
3.1.2  RAP d’origen desconegut 
 
 
Aquest és el cas que es vulgui reutilitzar una provisió en el que es trobi material reciclat de 
diferents orígens (acumulació d’asfalt recuperat en ocasió de petits trams d’obres o 
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senzillament per absència de previsió en l’emmagatzematge). Degut al gran risc de 
variabilitat de les característiques del material dins la provisió, el mostreig s’ha de conduir 
amb un rigor encara molt més gran que quan s’opera sobre materials fressats d’una única 
procedència. Es suggereix que el nombre de mostres extretes per constituir la mostra global 
sigui el doble que en el cas anterior. 
 
 
3.2 CARACTERÍSTIQUES A MESURAR SOBRE EL PRODUCTE A 

RECICLAR 
 
 
És important adquirir un bon coneixement de les característiques del material a reciclar que 
es desitja posar a l’obra, tant des del punt de vista de les característiques mitjanes com de 
la dispersió de les característiques dins una mateixa provisió. El nombre de resultats 
d’anàlisis a acumular serà tant més important com més important sigui el risc 
d’heterogeneïtat del material i com major sigui el percentatge previst de material reciclat a 
utilitzar. 
 
 
3.2.1  Composició del material a reciclar 
 
 
Es tracta de determinar el tant per cent de lligant soluble i la corba granulomètrica 
complerta dels materials. 
 
El calibre màxim d’àrids o la presència de cantells rodons poden limitar les possibilitats de 
reutilització del material reciclat, en particular en capes de rodament. Passa el mateix si la 
naturalesa dels àrids és polimentable. 
 
 
3.2.2 Qualitats residuals del lligant contingut dins el material reciclat 
 
 
A través de la destil·lació és possible obtenir les característiques residuals del lligant 
contingut en el material reciclat, essent les essencials la penetració a 25º C, la temperatura 
d’anell i bola, a partir de les quals es calcula l’índex de penetració. 
 
Cal seguir un mode operatiu molt precís perquè l’operació d’extracció-recuperació no 
alteri ella mateixa sensiblement les característiques del lligant. Només així el 
comportament reològic evidenciat es correspondrà efectivament amb el lligant dels 
reciclats. 
 
Recordem que l’envelliment sofert per els lligants bituminosos al llarg de les operacions de 
fabricació i col·locació, durant el servei i en el moment del fressat en calent, provoquen 
una disminució de la penetració i un augment de la temperatura de reblaniment. Aquestes 
dues evolucions poden haver-se realitzat més o menys paral·lelament, és a dir amb una 
conservació aproximada de l’índex de penetració cas en el qual es pot considerar que el 
lligant ha envellit de manera harmoniosa. També pot donar-se el cas que l’índex de 
penetració s’hagi modificat sensiblement, fent fins i tot caure el lligant fora de la categoria 
de betums clàssics per carreteres. 
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3.3 CONSIGNES DE FABRICACIÓ 
 
 
3.3.1 Elecció del tant per cent de material reciclat 
 
 
El tant per cent de material reciclat elegit pot dependre de diverses consideracions. 
 
En alguns casos poden haver-hi normes o prescripcions tècniques que imposen el tant per 
cent màxim de material reciclat. Així doncs per exemple a Bèlgica, per les carreteres de 
l‘estat, el reciclatge només és permès en les capes inferiors i el tant per cent màxim és el 
25% en el cas de reciclats homogenis i del 10% si el material reciclat no és homogeni. Es 
considerarà un material reciclat homogeni segons si les freqüències de mesures no 
presenten cap resultat que s’allunyi del valor mig més de 
 
 
• 1% pel contingut de lligant 
• 3% pel contingut de fins 
• 10% pel contingut en àrids 
• 10 punts (0,1 mm) per la penetració del lligant recuperat qualitativament 
• 10º C per la temperatura de reblaniment del lligant recuperat qualitativament 
 
En alguns casos l’elecció d’aquest percentatge pot derivar de la política d’empresa. Si 
l’estoc de RAP és limitat, es pot optar per la utilització d’un tant per cent elevat en algunes 
fórmules, o inversament un tant per cent moderat en un màxim de fórmules. La primera 
opció porta associada el risc a algunes aplicacions en les quals s’està disposat a controlar 
exhaustivament l’execució o que tenen una importància relativament menor; la segona 
redueix els riscos d’obtenció de mescles heterogènies. 
 
Caldrà reduir més cl tant per cent de RAP a adoptar com més disperses siguin les 
característiques d’ aquest ( i més en particular per aquelles característiques que tinguin 
unes toleràncies molt estrictes). 
 
En general s’observa que substituir una part dels àrids i betum nous per material reciclat de 
composició més o menys dispersa (àrids, sorra, fillers, lligants ) només pot fer augmentar 
les desviacions tipus de producció pels diferents constituents. Tot resideix doncs en 
mantenir aquest augment dins d’uns límits compatibles amb la qualitat de les mescles 
fabricades. 
 
 
3.3.2 Composició de la mescla. 
 
 
Sigui quin sigui el tant per cent de material a reciclar, sempre es tracta d’escollir i dosificar 
els àrids, el filler i el lligant d’aportació per arribar a partir de reciclats de composició 
coneguda, a una composició determinada (escollida el més sovint per referència a una 
composició clàssicament col·locada a l’obra per l’empresa). El raonament s’ha de fer 
primer en termes de composicions mitges; després es pot corregir les dosificacions 
trobades tenint en compte les dispersions de la granulometria dels diferents materials, i les 
desviacions tipus de fabricació degudes a la central. 
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3.3.3 Característiques dels material nous. 
 
 
La qualitat dels materials d’aportació ha de corregir les deficiències del material a reciclar, 
de manera que la mescla final presenti característiques que es situïn dins de les toleràncies 
admeses per mescles noves al 100%. 
 
Pel que fa les matèries minerals, la quantificació de les eventuals deficiències del RAP 
sovint no es pot portar a terme ja que requereix un enorme treball de laboratori. És doncs 
sobretot a partir de la història del material a reciclar que s’estimen les deficiències 
eventuals i pel que fa: 
 

• Àrids: forma, compressió estàtica 
• Sorres: proporció 
• Filler: percentatge de buits en estat compactat sec 

 
Des del punt de vista del lligant, cal ésser molt prudent. Sempre que un es limiti al 
reciclatge de mescles bituminoses tancades i a percentatges de reciclat moderat, la 
utilització de lligant nou, de classe de penetració igual o immediatament superior a la 
normalment exigida per el tipus final de mescla a produir, sembla sovint suficient per 
regenerar el betum envellit del material a reciclar. Això és degut a que molts dels 
paviments que es desitgen reciclar actualment, s’havien realitzat a les èpoques amb un 
betum 80/100. En condicions normals (sense calentament ni barreja massa llargs ), 
s'observa generalment que el lligant perd una classe de penetració al llarg de la fabricació 
de la mescla en central. Després, al llarg del servei de la mescla bituminosa tancada, el 
lligant gairebé només envelleix en el que és la pel·lícula superficial. Cal esperar doncs que 
la majoria del material a reciclar actuals tinguin un lligant de penetrabilitat entre 40 i 60. 
 
En canvi, si ens trobem amb un material a reciclar el lligant del qual presenta una molt 
feble penetrabilitat, la regeneració d’aquest lligant requereix la utilització d’un lligant nou 
de gran penetrabilitat (per exemple 180/200), i potser additius destinats a corregir 
l’estructura química del lligant envellit en el cas en que l’índex de penetració d’aquest 
sigui molt positiu (superior a + 1) 
 
Els additius son hidrocarburs fortament aromàtics i molt pobres en asphaltens. Actuen 
sobre l’estructura de l’antic lligant reduint la talla molecular dels asphaltens, provocant una 
millora sensible de les característiques de penetració i de la temperatura de reblaniment. 
 
Es pot considerar, com a primera aproximació, que la temperatura de reblaniment de la 
mescla d’un betum nou i un de recuperat és una combinació lineal de temperatures de 
reblaniment de les dues components: 
 
En qualsevol cas sempre convindrà controlar al laboratori que la barreja del lligant nou i 
recuperat segueix efectivament aquestes lleis i sobretot si s’ha afegit agents rejovenidors. 
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3.3.4 Verificació i optimització de la composició per mitjà d’assaigs 
 
 
3.3.4.1 Marshall 
 
 
El mètode descrit anteriorment suposa que s’hagi fixat des del principi la composició que 
es vol obtenir. És important, per una banda, verificar que aquesta composició confereix 
efectivament a la barreja característiques Marshall responent a les recomanacions o 
imposicions i, per altra banda, buscar a optimitzar aquesta composició. 
 
A tal efecte, es pot per exemple fixar una relació constant entre els àrids que provenen dels 
reciclats i els àrids nous, i fer variar la relació entre el lligant nou i el recuperat, o a la 
inversa. 
 
Alguns complements s’han d’afegir al procés de fabricació de les provetes Marshall ja que 
a més dels components habituals (àrids, sorres, filler i betum) s’afegeix una fracció de 
RAP. Els punts a considerar són: 
 

• El mètode a seguir per escalfar el RAP sense fer malbé el lligant. 
• La manera de fixar la temperatura de barreja i de compactació en funció de la 

viscositat de la barreja del lligant nou i antic. 
• El procediment de barreja (ordre d’introducció dels materials dins el mesclador i 

temps de mescla a respectar). 
 
La interpretació dels assaigs Marshall es realitza de la manera convencional sobre la base 
de cinc criteris habituals: estabilitat, densitat, deformació, buits en mescla i buits en àrids. 
[1]. 
 
 
3.3.4.2 Necessitat d’assaigs complementaris de laboratori 
 
 
Utilitzant únicament l’assaig Marshall per caracteritzar mescles bituminoses reciclades és 
possible cometre errors en la interpretació dels resultats. 
 
Intuïtivament, 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; recordem que 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. 
 
En un estudi realitzat a Texas l’any 1972 pel Texas State Department of Highways and 
Public Transportation s’obtenen estabilitats semblants per mescles bituminoses 
convencionals i reciclades. A més, en aquest estudi es conclou que els mètodes de disseny 
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per mescles convencionals són indicats també pel disseny de mescles bituminoses 
reciclades. [8] 
 
En un altre estudi realitzat al laboratori de camins de la UPC, s’obté que els millors 
resultats d’estabilitat Marshall es donen per provetes amb 100% de RAP sense addició de 
betum nou. [9] 
 
Amb aquests dos exemples queda palès que la rigidesa augmenta a mesura que 
s’incrementa el percentatge de RAP a la mescla, i per tant la propietat d’estabilitat és un 
paràmetre que millora, deixant de ser la propietat crítica a considerar en el disseny. 
 
A Bèlgica, l’any 1991, s’obté que la comparació dels resultats dels assaigs complementaris 
realitzats sobre mescles bituminoses convencionals i reciclades fa aparèixer determinats 
defectes de les mescles reciclades, com per exemple, defectes d’adherència del lligant als 
àrids, corroborant les suposicions. Es pot establir doncs la cohesió com un dels paràmetres 
crítics a considerar en el disseny de les mescles bituminoses reciclades. [1] 
 
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. 
 
 
3.3.4.3 Assaigs complementaris de laboratori 
 
 
L’assaig Marshall utilitzat com a única eina de treball per avaluar qualsevol propietat, 
donaria com a resultat una sèrie de dades que al ser comparades amb altres tipus d’assaigs 
podrien arribar a ser contradictòries. 
 
Dos assaigs que es podrien dur a terme serien: 
 
• Assaig B.T.D (Barcelona Tracció Directa): Consistent en l’aplicació d’un 

desplaçament a raó de 1 mm/min. fins arribar a la ruptura total de la proveta. Aquest 
assaig és molt senzill i dona molt bona repetitibilitat 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) 
 
 
3.4 FABRICACIÓ EN CENTRAL DE MESCLES EN CALENT 
 
 
Una vegada establerta la composició, s’ha de convertir en: 
 
• Massa de material a reciclar en estat humit, en diverses hipòtesis realistes de contingut 

d’aigua 
• Masses dels diferents àrids nous 
• Massa de filler d’aportació 
• Massa o volum de lligant nou 
 



Capítol 3                                                                                                            Caracterització de la mescla bituminosa reciclada en calent 

    40 

Una altra dada important a tenir en compte, és la temperatura dels àrids nous a la sortida 
del tambor-secador. 
 
Una altra de les informacions que ens cal saber és durant quan de temps s’ha de barrejar. 
La prebarreja no és necessària quan el material a reciclar és portat a la temperatura 
necessària per mitjà de calentament propi. En els altres casos, la prebarreja té per missió 
permetre un bon intercanvi calorífic entre els àrids nous calentats i el RAP, així com 
permetre l’evacuació del vapor d’aigua produït en el moment de l’escalfament del material 
a reciclar. La seva duració ha de ser tal que al final del procés, el lligant nou pugui ésser 
injectat dins del malaxador sense riscos de cremament en el moment del contacte amb els 
àrids. Segons experiències al Països Baixos pel grup de treball “Hergebruik Asfalt” du 
Studiencentrum Wegenbourq, la durada mínima necessària i sovint suficient és de 10 
segons. 
 
En aquest moment és quan comença el que és la barreja pròpiament dita, la durada de la 
qual ha de ser suficient per garantir l’obtenció de productes finals homogenis, sense ésser 
massa llarga per evitar una oxidació massa gran del material a reciclar. Les experiències 
holandeses han revelat una duració òptima de 20 segons, tots els constituents dins del 
malaxador; es pot pensar que aquesta duració pot diferir segons la central en funció de la 
potència i de l'estat de desgast del malaxador. Així doncs per fixar la duració, es farà 
jutjant l’homogeneïtat de les mescles, primer visualment i després per anàlisis realitzats 
sobre mostres preses en diferents indrets del malaxador. A la pràctica es constata que 
freqüentment durades de 10-15s i 40-50s s’apliquen respectivament per una prebarreja i 
una durada total de barreja. [1] 
 
 
3.5 DISSENY DE MESCLES RECICLADES 

 
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’infrastructura (carretera convencional, via d’altes prestacions, 

carrer urbà, pista d’aeroport,...). 
- Tipus de ferm. 
- Capa a construir (rodadura, 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, sota les quals haurà de 
treballar. Establir un ordre de prioritats en quant importància de propietats. 
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c) Elecció del tipus de mescla que millor s’adapti a les exigències plantejades. 
 

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

tècniques, 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 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. 

 

 
Figura 3-1: Disseny de mescles reciclades. Font: Elaboració pròpia a partir de Austroads, 1997 
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3.5.1 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. 
 
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 (escollit amb els criteris exposats a la taula 2.1). 
 
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 
[6].  
 
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: 
 

% de betum en el RAP % de fressat% lligant envellit en la mescla final=
100

×   (eq. 3.1) 

 
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 
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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. 
 
Els paràmetres amb els que es treballa amb l’assaig Marshall són: estabilitat, deformació, 
percentatge de buits en la mescla (porositat) i percentatge de buits en àrids. S’estableixen 
unes gràfiques de la variació de cada una d’aquestes variables amb el contingut del lligant 
a la mescla (segons el rang de punts establert en el pas anterior). 
 
Els criteris per l’elecció del percentatge òptim de lligant  a partir d’aquests resultats varien 
en els diferents els països. A Espanya se segueixen els criteris recollits a la taula 3.8. 
 

CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT 
CARACTERÍSTICA T00 y T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

ESTABILITAT (kN) >15 >12,5 >10 8 a 12 
DEFORMACIÓ (mm) 2 a 3 2-3,5 2,5-3,5 

Capa intermèdia 4 a 6 5 a 8* 4 a 8 4 a 8** BUITS EN 
MESCLA (%) Capa de base 5 a 8* 6 a 9* 5 a 9 - 

*A les mescles bituminoses d’alt mòdul: 4-6. 
**A vies de servei. 

Taula 3-1:Criteris de dosificació utilitzant l’aparell Marshall (75 cops per cara) Font: Article 542 
(PG-3)DGC, 2001 

 
D’altra banda, en el cas de mescles bituminoses reciclades en calent, caldrà assegurar 
també la seva flexibilitat i la seva resistència a l’acció de desimbolta de l’aigua, ja que el 
material bituminós a reciclar es caracteritza per la seva elevada rigidesa i la seva baixa 
adhesivitat. 
 
Per a aquest propòsit s’acostuma a usar l’assaig d’immersió-compressió NLT-162 en el 
que es compara la resistència a compressió simple de provetes que han estat submergides 
en aigua amb la que s’aconsegueix amb altres provetes iguals que no s’han submergit. 
Segons [3], la resistència conservada haurà de ser superior al 75%. Si s’utilitza l’assaig de 
tracció indirecta NLT-346 per comparar les provetes submergides amb les que no, la 
resistència a tracció conservada també haurà de ser del 75%. 
 
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 
iterativa. 
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Les propietats del betum en la mescla poden ser mesurades per l’índex de penetració, el 
punt de reblaniment o la viscositat. 
 
La penetració del betum és el principal indicador de l’enduriment de la mescla. Els agents 
rejovenidors permetran augmentar la penetració de la mescla sense provocar un increment 
en el percentatge de buits de la mescla degut al seu reompliment. El valor de la penetració 
del rejovenidor es pot avaluar amb l’equació 2.1. 
 
La quantitat de rejovenidor es calcula normalment amb l’ajut de nomogrames proveïts pel 
distribuïdor del producte. 
 
Com a primera aproximació, en l’informe [6] es proposa la següent expressió: 
 

[ ]% lligant en el fressat % fressat mescla% filler reciclat
filler 100relacio betum

r
×

= −      (eq. 3.2) 

 
A on r representa la proporció en tant per u del rejovenidor en el betum final. 
 
Cal assenyalar, però, que en països com Austràlia l’addició d’agents rejovenidors només és 
comuna en mescles amb un contingut de RAP superior al 20% [5]. En el disseny de 
mescles amb menys d’un 20% de RAP, aquest agent s’omet encara que aquest fet provoqui 
un increment del contingut de betum i en la rigidesa de la mescla. 
 


