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1.1.5 Granulometrias (análises de peneira) 

Trace a curva granulométrica para a amos-
tra que será usada nas configurações de 
mistura. Inclua no gráfico as “Granulometrias 
recomendadas” e os limites “Menos adequa-
dos” da tabela abaixo. Essa curva indicará se 
é necessária uma combinação adicional com 
material fresco importado. No entanto, se a 
curva contiver uma “saliência” nas frações en-

tre peneiras de 0,075 mm e 2,0 mm (confor-
me mostrado pela linha vermelha chamada 
“Evitar” no gráfico abaixo), a amostra deve ser 
combinada com um material fino suficiente-
mente adequado (por exemplo, 10% em mas-
sa de pó de britadeira inferior a 5 mm) para 
reduzir a magnitude da saliência.

Nota.   Essa prática é recomendada, uma vez que permite uma indicação preliminar de 
desempenho após o material ter sido tratado com espuma de betume. (Um material 
mal graduado é difícil de compactar, e a baixa densidade obtida afetará considera-
velmente a força, principalmente sob condições saturadas.)

1.   Procedimento padrão de configuração da mistu-
ra para estabilização de espuma de betume

Notas.   1.  Repita os testes padrão listados na seção 1.1.2 acima, para determinar a granu-
lometria,o índice de plasticidade e a relação umidade / densidade da amostra 
combinada.

 2.  Repita o teste especial na seção 1.1.3 acima, para garantir que a combinação 
selecionada tenha eliminado a atividade do betume no asfalto reciclado.

Material (espessura da  
camada, densidade in-situ) Massa (kg / m2) Proporção em massa Por 10 kg  

de amostra (g)

Asfalto  
(60 mm a 2.300 kg / m3)

0.06 x 2.300 = 138 138 / 418 = 0,33 0,33 x 10.000 = 3.300

GCS  
(140 mm a 2.000 kg / m3)

0,14 x 2.000 = 280 280 / 418 = 0,67 0,67 x 10.000 = 6.700

Total 418 1,00 10.000

Exemplo Estrutura de pavimento
superior existente

60 mm de asfalto
(densidade in situ 2.300 kg / m3)

Pedra britada graduada de 
250 mm (GCS) (densidade in-situ 
2.000 kg / m3)

Profundidade a reciclar: 
200 mm

Combine os materiais proporcionalmente à espessura da camada e à densidade in-situ, 
conforme descrito:
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Tamanho da  
peneira ( mm)

Porcentagem que passa em cada peneira (%)

Granulometrias alvo
RAP habitual Menos adequado  

(por ex. cascalho)Grosso Fino

50 100 100 100 100

37,5 87 100 85 100

26,5 76 100 72 100

19 65 100 60 100

13,2 55 90 50 100

9,5 48 80 42 100

6,7 41 70 35 100

4,75 35 62 28 88

2,36 25 47 18 68

1,18 18 36 11 53

0,6 13 28 7 42

0,425 11 25 5 38

0,3 9 22 4 34

0,15 6 17 2 27

0,075 4 12 1 20

Curvas de granulometria alvo para estabilização de betume

Tamanho da peneira ( mm)

  Granulometrias alvo       Menos adequado       RAP       Evitar
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3.   Procedimento de teste – determinação das  
propriedades de cisalhamento de Material  
Estabilizado com Betume (BSM)

3.1 ESCOPO

Este procedimento descreve o teste Triaxial 
Monotônico para determinar as proprieda-
des de cisalhamento (coesão (C) e o Ângulo 

de Atrito Interno (φ)) de corpos de prova 
grandes (152 mm de diâmetro e 300 mm de 
altura).

3.2 APARATO

3.2.1  Célula triaxial (cilindro de confina-
mento). A célula deve ser capaz de 
resistir seguramente às pressões de 
confinamento aplicadas ao corpo 
de prova. As dimensões internas da 
célula devem ser suficientes para aco-
modar um corpo de prova contido 
numa bexiga de borracha.

3.2.2  Bexiga para aplicação da pressão de 
confinamento. Uma bexiga de borra-
cha com diâmetro interno não inflado 
de 160 mm (±5 mm) e 300 mm de 
altura.

3.2.3  Um compressor de ar completo com 
manômetro e regulador capaz de 
inflar a bexiga e manter uma pressão 
constante de até 200 kPa.

3.2.4  Um banho-maria com fundo perfu-
rado, com profundidade mínima de 
350 mm, termostaticamente controla-
do de forma a manter uma tempera-
tura de 25° C ± 1° C.

3.2.5  Um forno de secagem de tiragem 
forçada, termostaticamente controla-
do e capaz de manter a temperatura 
no limite de 1° C em relação ao ajuste 
(capacidade mínima de 240 litros). 

3.2.6  Uma máquina de teste de compres-
são adequada, com espaço suficiente 
para acomodar o cilindro de confina-
mento montado. A máquina deve ser 
capaz de aplicar a carga exigida para 
atingir uma taxa de deslocamento 
vertical constante de 3 mm / min. A 
máquina também deve ser capaz de 
aplicar uma carga máxima de 200 kN, 
bem como medir e registrar as se-
guintes informações em intervalos de 
1 segundo: 

 >  carga aplicada a uma precisão de 
0,05 kN; e

 >  deslocamento vertical a uma preci-
são de 0,05 mm.

  A geometria preferida para a máqui-
na de teste é um êmbolo de carga/ 
atuador móvel situado acima da 
célula triaxial, com a base de reação 
fixa abaixo da célula triaxial.

3.2.7  Uma balança para pesar até 20 kg,  
precisão de 1 g.

3.2.8  Um termômetro digital capaz de me-
dir entre 0° C e 100° C, calibrado para 
precisão de 1° C.

3.2.9 Sacos plásticos (± 10 litros)



373.3 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA PARA O TESTE (CURA)

Dez corpos de prova com diâmetro de 
152 mm e 300 mm de altura são fabricados 
para cada teste, seguindo o procedimento 

para fabricação de corpos de prova usando 
compactação por martelo vibratório (Apên-
dice 2).

Nota.  Os corpos de prova são fabricados no teor de umidade ideal (OMC).

Nota.  Se mais de dois corpos de prova forem excluídos, o teste deve ser abandonado.

Nota.  Os corpos de prova são fabricados no teor de umidade ideal (OMC).

3.3.1  Deixe os dez corpos de prova per-
noitar em seus respectivos moldes, 
cobertos com um saco de juta úmido.

  Na manhã posterior, retire os corpos 
de prova dos seus respectivos mol-
des, marque cada um deles com um 
número de identidade adequado e 
realize as seguintes medições para 
cada corpo de prova:

 >   Determine a massa.
 >  Meça a altura em quatro locais 

igualmente espaçados entre si em 
torno da circunferência e calcule a 
altura média.

 >  Calcule a densidade aparente usan-
do a equação descrita no parágrafo 
3.5.1.

  Calcule a média e o desvio padrão 
da densidade aparente para os dez 
corpos de prova. Usando a equação 
do parágrafo 3.5.2, determine se al-
gum dos corpos de prova tem valores 
aberrantes e exclua-os dos procedi-
mentos de teste posteriores.

3.3.2  Coloque os corpos de prova em 
um forno de tiragem forçada a uma 
temperatura de 40° C (± 1° C) por um 
período de 8 horas.  
Após 8 horas, retire todos os corpos 
de prova do forno, coloque cada um 
deles num saco plástico folgado, sele 
os sacos e retorne o corpo de prova 
para o forno a 40° C (± 1° C) por mais 
48 horas.

3.3.3  Retire os corpos de prova do forno 
após 48 horas. Retire os dois corpos 
de prova dos sacos plásticos e co-
loque-os na água em um banho de 
imersão por 24 horas. (Certifique-se 

que os corpos de prova estejam sub-
mersos com pelo menos 25,4 mm de 
água cobrindo as faces superiores.)

  Os corpos de prova remanescentes 
são colocados em sacos plásticos 
novos (secos), selados e resfriados até 
25° C (± 2° C) (período de resfriamen-
to mínimo de 12 horas). Os corpos 
de prova só são removidos dos sacos 
plásticos e pesados logo antes do 
teste.

3.3.4  Retire os corpos de prova enchar-
cados da água após imersão por 
24 horas, seque superficialmente e 
pese antes de testar.
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Apêndice 1 –  Catálogo de aplicação: 
Unidade de laboratório 
WLB 10 S / WLM 30

A1.1 PREFÁCIO

O catálogo de aplicação indica métodos de 
manuseio e trabalho corretos e visa comuni-
car como usar os equipamentos de laborató-
rio da WIRTGEN para fins práticos.  

Ele não substitui, de forma alguma, o manual 
de instruções dos dispositivos específicos ou 
o manual de segurança.

A1.2 UNIDADE DE ESPUMA DE BETUME (WLB 10 S)

A1.2.1 Finalidade de utilização

A1.2.2 Tarefas necessárias antes de iniciar o trabalho

A WLB 10 S é utilizada para:

1.  Verificar as propriedades de espuma do 
betume fornecido.

2.  Calcular a quantidade ideal de água de 
betume para transformar o betume em 
espuma.

3.  Adicionar uma quantidade definida de 
espuma de betume à misturadora de labo-
ratório WLM 30.

 1.  O tanque de água da WLB 10 S 
deve conter água suficiente. Inicial-
mente, é suficiente encher metade 
do tanque de água.



63 2.  O sistema exige uma alimentação 
de ar comprimido (6 bar / 87 psi). 
Ela pode ser feita pelo compressor 
de ar instalado opcionalmente ou 
por uma alimentação externa.

Unidade integral

Alimentação externa

 3.  O betume a ser transformado em 
espuma (aproximadamente 15 li-
tros) deve ser pré-aquecido num 
forno adequado a uma temperatu-
ra de pelo menos 120 °C (250 °F).




