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CAPÍTOL 8: CONCLUSIONS. 
 
 
De l’avaluació dels resultats experimentals, la comparació entre ells i 
l’observació de la seva tendència s’extreuen les següents conclusions: 
 
 
8.1 Llei de fatiga 
 
Si es comparen les lleis de fatiga obtingudes en el treball 
experimental propi d’aquest estudi es pot observar com guarden un 
gran paral·lelisme. Quedant la llei feta a 35ºC per sobre de l’assajada 
a 5ºC. Aquest fet indueix a pensar que tindrà un millor comportament 
a fatiga, ja que per una mateixa deformació tindrà un N superior. 
 
Complementant aquestes dues lleis hi ha la trobada per Pasqualin 
[20] amb un assaig fet a 20ºC. S’ha vist com aquesta queda en una 
situació intermèdia però sense mantenir el mateix paral·lelisme, ja 
que té un pendent més gran que fa que es creui amb la llei 
corresponent a 5ºC en N superiors. 
 
8.2 Criteris de ruptura 
 
Les dues lleis de fatiga trobades experimentalment mitjançant els 
criteris clàssics de ruptura s’han volgut comparar amb les mateixes 
però usant un nou criteri que es podria anomenar de deformació 
crítica. Aquest criteri parteix de la idea que hi ha un punt en l’evolució 
de la proveta que produeix una inflexió en la propagació de la 
ruptura. 
 
Aquest punt s’ha vist que és fàcil de determinar en l’assaig fet a 
baixes temperatures, ja que el caràcter elàstic de la mescla facilita 
aquesta ruptura ràpida de la proveta. En aquestes condicions les dues 
lleis corresponents als dos criteris són pràcticament anàlogues, sent 
el coeficient de correlació una mica més alt amb el nou criteri. 
 
No obstant això, quan s’ha intentat avaluar a 35ºC no ha estat 
possible trobar el punt d’inflexió. Això ha fet impossible escriure la 
nova llei de fatiga. 
 
Cal, doncs, aprofundir en l’estudi d’aquest nou criteri en condicions 
on la mescla bituminosa no presenti un comportament 
predominantment fràgil. 
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8.3 Mòdul dinàmic 
 
Com era d’esperar, s’han trobat valors molt diferents entre els dos 
tipus de condicions d’assaig. Afegint el valor del mòdul de la mescla 
experimentada a 20ºC trobem un esglaonament de valors.  
 
La mescla assajada a 35ºC té el mòdul més baix, el segueix el valor 
de la de 20ºC i com a valor superior hi ha el de l’experiment a baixa 
temperatura, 5ºC. Així, el mòdul més alt és aproximadament 15000 
MPa superior al més baix i 12000 MPa a l’intermedi. 
 
8.4 Angle de desfasament 
 
L’angle de desfasament dóna una idea del predomini del caràcter 
elàstic o viscós de la mescla estudiada. Un angle φ =0º indica que el 
material és elàstic, mentre que un angle φ =90º, que el material és 
viscós. 
 
Comparant els resultats d’una i altra temperatura queda totalment 
reflectida aquesta propietat d’una i altra mescla. L’angle de 
desfasament corresponent a les provetes assajades a alta 
temperatura és més elevat indicant així un material més viscós, 
mentre que l’angle de les provetes estudiades a 5ºC és més proper a 
0º, certificant el comportament elàstic de la mescla a aquestes 
temperatures. 
 
8.5 Vida a fatiga de les seccions de ferm estudiades 
 
8.5.1 Influència de la temperatura i l’adherència en el 

comportament a fatiga de les mescles bituminoses 
reciclades en calent. 

 
S’ha pogut veure la gran variabilitat en la vida a fatiga que provoca 
una diferent temperatura d’assaig. Ha quedat constatada la resposta 
canviant que té la mescla bituminosa segons quina sigui aquesta 
temperatura. 
 
Es demostra amb l’estudi que en condicions ambientals mitjanes del 
nostre clima el ferm és quan pateix més a fatiga, i que és en 
condicions extremes on té una millor resistència. Per exemple, els 
resultats de la secció 231 donen que a 20ºC el número de cicles que 
resisteix és de 107, mentre que a 5ºC és de 108 i a 35ºC de 109. 
 
No estava previst un estudi de la influència de l’adherència entre les 
capes del ferm dins del objectius inicials, però vista la seva influència 
en la resposta de les diferents mescles s’ha considerat oportú incloure 
aquestes consideracions. 
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En condicions d’adherència respon millor la mescla quan es troba a 
temperatures altes, amb una diferència de dos ordres de magnitud en 
la majoria dels casos. 
 
En canvi, en condicions de no adherència la resposta a fatiga a baixes 
temperatures és superior. Mantenint la mateixa diferència entre 
valors que en el cas anterior. 
 
8.5.2 Influència del tipus de secció en el comportament a 
fatiga de les mescles bituminoses reciclades en calent. 
 
Les seccions de ferm dissenyades per resistir un tràfic més intens són 
les que tenen un comportament més favorable. Així, la secció 0031 
que es troba sobre una explanada E3 i consta de 25 cm de mescla 
bituminosa té una vida de 1012, i la secció 4111 situada sobre una E1 
i de 10 cm d’aglomerat només arriba a 107 cicles de vida. 
 
Queda clar també que com més gruixuda sigui la capa bituminosa 
més llarga serà la vida a fatiga del ferm complet. 
 
Tant amb una explanada com en l’altra la vida a fatiga que presenta 
la mescla a una temperatura de 35ºC és superior a la de 5ºC, sempre 
que hi hagi adherència entre capes. En cas contrari estaríem amb una 
resposta inversa. 
 
 
8.6 Consideracions finals 
 
És un fet que després d’avaluar totes les conclusions que s’han estret 
de la tesina queda un cert interrogant respecte el comportament de 
les mescles bituminoses reciclades en calent a fatiga i la influència de 
la temperatura en la seva resposta. 
 
Que l’ordre en quant a durada de vida a fatiga de la mescla depengui 
de si les capes es considerin adherides o no és un fet important. La 
resposta de les mescles a temperatures extremes dependrà de com 
hagi estat la posta en obra i en quin procés de degradació estructural 
estiguin. 
 
S’ha de pensar que els corresponents regs d’adherència fan 
correctament la seva funció i que, per tant, ens trobem en condicions 
bones de resposta del ferm com una successió de capes 
superposades horitzontalment i que treballen totes juntes per 
disminuir progressivament els esforços. Si assumim aquestes 
premisses podrem dir que el ferm respondrà millor a altes 
temperatures, que també ho farà de manera satisfactòria a baixes 
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temperatures i que per contra tindrà la pitjor resposta en condicions 
intermèdies. 
Pel que fa la investigació sobre els criteris de ruptura s’ha vist que cal 
seguir en l’estudi a altes temperatures. És possible que mitjançant 
altres assaigs o variant les condicions del de flexotracció s’arribi a 
veure clarament aquesta deformació crítica. Així doncs, queda obert 
aquest camí d’investigació. 
 
En referència al reciclat en calent és conegut que ha ofert garanties 
tant en laboratori com en obra real que té una bona resposta a fatiga. 
El seu comportament a diferents temperatures s’ha vist en aquesta 
tesina que és anàleg al d’una mescla bituminosa originària. Així 
doncs, només cal seguir impulsant aquesta tècnica de rehabilitació de 
ferms per aconseguir una sostenibilitat adequada en el nostre camp 
de treball. 
 


