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La informació continguda en el text d’aquesta publicació correspon a la data de la
seva edició, i és possible que en l’actualitat algunes dades (per exemple preus,
normativa, lleis, etc.) s’hagin de modificar. Cal doncs tenir-ho en compte a l’hora de
fer-ne ús.




































































































































	Introducció
	Primera part. Els residus generats per la construcció. Formes de reutilització
	1.1 Les tècniques actuals de demolició: Adequació als objectius de la desconstrucció
	1.1.1 Els edificis que s’enderroquen: present i perspectives
	1.1.2 Les tècniques de demolició
	1.1.3 Tècniques d’enderroc i materials resultants
	1.1.4 Valorització dels productes resultants

	1.2 El tractament dels productes. La central de reciclatge
	1.2.1 La maquinària de la central
	1.2.2 El procés
	1.2.3 La qualitat

	1.3 Caracterització del material
	1.3.1 Caracterització del tot-u
	1.3.2 Caracterització del granulat per a formigó

	1.4 Utilització dels productes de reciclatge com a rebliment en la construcció de carreteres
	1.5 Utilització de granulats reciclats en la fabricació de formigó
	1.5.1 Conclusions sobre la utilització de granulats

	1.6 Conclusions i propostes per a la valorització dels residus de desconstrucció

	Segona part: Els pneumàtics
	Introducció
	2.1 Els residus de pneumàtics. Caracterització dels productes
	2.1.1 El mercat català del pneumàtic usat
	2.1.2 caracterització dels pneumàtics

	2.2 Pols de cautxú de pneumàtics usats: Reutilització en la tècnica de construcció de paviments flexibles
	2.2.1 Estudi de les solucions adoptades en diversos països
	2.2.2 Consideració dels sistemes per a la seva aplicació a Catalunya
	2.2.3 Conclusions dels estudis fets a Catalunya per l’equip de la UPC

	2.3 Els pneumàtics en el reforçament de talussos
	2.3.1 Els antecedents
	2.3.2 La solució amb faixes de rodament connectades
	2.3.2 La solució amb laterals de pneumàtics
	2.3.3 Conclusions

	2.4 Barrera de protecció d’autopistes i autovies
	2.4.1 Camises per a la protecció metàl·lica ondulada
	2.4.2 Absorbidors d’impactes frontals
	2.4.3 Barreres de seguretat de carreteres autopistes
	2.4.4 Barrera de pneumàtics
	2.4.5 Modelització d’elements finits

	2.5 Visió de futur de l’aprofitament dels pneumàtics i dels seus derivats

	Bibliografia
	Bibliografia de referència de mescles bituminoses amb pols de cautxú



