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CAPÍTOL 4: FATIGA DE LES MESCLES BITUMINOSES 
 
 
4.1 Introducció 
 
S’ha d’intentar mantenir el ferm de la carretera en les millors condicions 
possibles per a poder garantir una òptima funcionalitat del mateix. És 
important que, en els ferms flexibles, cada una de les diferents capes 
constitueixi una transició entre les adjacents de manera que el conjunt 
presenti unes qualitats mecàniques (resistència i deformitat) creixents a 
mesura que la capa sigui més superficial. De la mateixa manera, les 
capes superiors han de presentar una bona regularitat i textura per a 
proporcionar una superfície de rodament còmoda i segura per als usuaris. 
 
Però el que és evident és que, encara que el disseny i l’execució del ferm 
es realitzi en les millors condicions, els materials i capes que el 
constitueixen estan sotmesos a l’acció de càrregues i sol·licitacions 
degudes al trànsit rodat de vehicles que provoquen la fatiga de les 
diferents capes. Entenent-se com a fatiga d’un paviment (o d’alguna de 
les capes que el composen) l’alteració produïda en la resposta deformable 
del paviment sota els efectes de la repetició periòdica d’una sol·licitació 
inferior a la de ruptura. La fatiga comporta una pèrdua de les propietats 
mecàniques de la secció i l’estructura del ferm que es tradueix en una 
fissuració que amb el temps pot arribar a ser general. Aquesta fissuració 
es tradueix en un augment de les deflexions i en una disminució de la 
capacitat de suport i del mòdul de rigidesa. Aquest fet provoca una 
pèrdua en quant a característiques mecàniques i funcionals, en detriment 
de la comoditat i seguretat de la carretera. 
 
Degut a la importància que presenten aquests tipus de fenòmens s’han 
dut a terme molts estudis amb dos objectius principals: 
 
-   El primer relacionat amb el dimensionament racional del ferm. És 

possible calcular les tensions i deformacions en l’interior dels ferms 
considerat com un massís estratificat, però per fer-ho cal conèixer 
els paràmetres que caracteritzen el comportament mecànic dels 
materials del ferm. Així doncs, cal saber els mòduls per conèixer les 
tensions i deformacions produïdes i també les deformacions 
admissibles sota càrregues repetides. 

 
-   El segon relacionat amb l’optimització del comportament del 

material. Els materials usats per a la construcció de ferms han de 
tenir dues característiques fonamentals: la resistència a fatiga i la 
resistència a les deformacions plàstiques permanents. 
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4.2 Fatiga d’una mescla bituminosa 
 
La resistència a fatiga és la resistència a flexió sota l’efecte de càrregues 
repetides del tràfic. La disminució d’aquesta resistència es manifesta per 
una pèrdua de rigidesa (i, conseqüentment, una disminució del mòdul 
dinàmic de la capa) i un augment de les deflexions (deformacions 
superficials elàstiques), així com, posteriorment, per una fissuració 
generalitzada coneguda com a “pell de cocodril”. 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Foto 4.1. Fissuració tipus “pell de cocodril” d’un paviment. 

Font: Catálogo de Deterioros de Pavimentos Flexibles, 2002. 

 
 
Aquest deteriorament és degut al comportament fonamentalment elàstic 
de les mescles quan les càrregues passen a velocitats elevades i a baixes 
temperatures. Aquestes càrregues repetides —normalment molt inferiors 
a la de ruptura- produeixen un efecte acumulatiu que provocaran un 
esgotament progressiu per fatiga del material. Arribant-se, finalment, a 
una sol·licitació que provoca la ruptura de la mescla. 
 
Cal tenir en compte que el comportament de les mescles bituminoses és 
clarament no elàstic i poden considerar-se de naturalesa 
viscoelastoplástica. Només sota condicions de baixes temperatures i 
velocitats elevades d’ aplicació de les càrregues es pot considerar un 
comportament elàstic i lineal de les mescles bituminoses. 
 
A més, el comportament de la mescla estarà molt influenciat per les 
propietats del lligant hidrocarbonat usat. El lligant hidrocarbonat a baixes 
temperatures (<00C) es comportarà com un material elastofràgil, a 
temperatures entre 00C i 50/600C tindrà un comportament viscoelàstic i 
per sobre d’ aquestes temperatures tindrà un comportament purament 
viscós. 
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Degut a aquesta naturalesa termo-susceptible del lligant, les mescles 
presenten una variació del seu mòdul de rigidesa amb la temperatura i el 
temps d’aplicació de la càrrega. Així, en incrementar-se la temperatura i 
el temps d’aplicació de càrregues (velocitats més baixes), el 
comportament de la mescla passa de ser elastoplàstic a viscós. 
 
D’aquesta manera, les mescles bituminoses no poden caracteritzar-se 
mitjançant el mòdul de Young i el coeficient de Poisson ja que la 
presencia del lligant dóna a la mescla un comportament viscoelàstic i 
termoplàstic. Les característiques fonamentals d’aquests materials són 
que les seves propietats depenen de la temperatura i la velocitat d’ 
aplicació de les càrregues. Això fa que s’hagin de caracteritzar (tal com es 
veurà posteriorment) amb dues funcions complexes en comptes de les 
dues constants dels materials elàstics. 
 
Degut a la complexitat del fenomen, hi ha diverses variables que hi 
influeixen. Entre elles esmentarem el tipus de betum i la temperatura 
lligades al comportament reològic de la mescla; la porositat, ja que quan 
el contingut de buits de la mescla augmenta ja sigui degut al disseny o a 
la falta de compactació de la mescla, la resistència a fatiga del paviment 
disminueix; un baix contingut de betum o un betum envellit també 
comporta una disminució de la resistència a fatiga; igualment la secció 
estructural tindrà influència: una capa de gran espessor sobre una 
explanada resistent tindrà un millor comportament que una capa prima 
sobre una explanada dolenta. 
 
Per a poder entendre i quantificar el fenomen de fatiga en les mescles 
bituminoses s’han dissenyat nombrosos assaigs de laboratori que 
pretenen trobar el nombre d’aplicacions de càrrega que provoquen la 
fallida de l’estructura i comprovar si el seu disseny suportarà la 
deformació permissible. El problema és que les condicions de càrrega a 
les que està sotmesa la carretera tenen un caràcter aleatori no fàcilment 
modelitzable al laboratori. 
 
 
4.3 El mòdul de rigidesa 
 
4.3.1 Definició 
 
Les mescles bituminoses no poden caracteritzar-se mitjançant el mòdul 
de Young i el coeficient de Poisson ja que la presència del lligant dóna a la 
mescla un comportament viscoelàstic i termoplàstic. Les seves propietats 
dependran de la temperatura i de la velocitat d’ aplicació de les 
càrregues. Aquest fet fa que s’hagin d’utilitzar dos funcions complexes en 
comptes de les dues constants usades en els materials elàstics. 
 
Quan s’aplica una tensió de manera lenta o estàtica, la deformació del 
material creix en funció de la duració de l’aplicació de la càrrega. La 
relació entre la tensió i la deformació és una funció de fluència. 
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De la mateixa manera que el seu equivalent elàstic (el mòdul de Young), 
el mòdul complex es determina a partir d’un assaig dinàmic a través de la 
relació entre la tensió imposada σc y la deformació resultant εc . Degut al 
caràcter viscoelàstic del material, la deformació té un desfasament sobre 
la tensió que es mesura amb l’anomenat angle de desfasament φ. 
 

σc=σ(t)= σ0·sin(ω·t)                      Equació 4.1 
 

εc=ε(t)=ε0 ·sin(ω·t – φ)                     Equació 4.2  
 

c

c
dinE

ε
σ

=                                 Equació 4.3 

 
L’angle de desfasament φ  dóna una idea sobre el predomini del caràcter 
elàstic o viscós del material. Així un angle de fase φ=0o indica que el 
material és perfectament elàstic, mentre que un angle φ=90o indica que 
el material és viscós. 
 
Usant notació imaginària el mòdul complex s’expressarà com: 
 
 

 E*=E1 ±iE2  Equació 4.4 
  
 
La part real del mòdul complex, E1, representa la part recuperable de 
l’energia emmagatzemada, i varia entre 1.000 Kp/cm2 i 400.000 Kp/cm2 

en funció de la temperatura. La part imaginària, E2, representa l’energia 
perduda per fregament intern. La seva variació és menor, oscil·lant entre 
2.000 Kp/cm2 i 50.000 Kp/cm2. 
 
 

 E*(iω) = |E*|·eiφ   Equació 4.5 
     
 
El mòdul complex es caracteritzarà mitjançant dos paràmetres: 
 

- |E*|: Norma del mòdul complex. És la variable important perquè és 

la que s’utilitza en el càlcul racional del dimensionament de ferms. 

 
- φ : Angle de desfasament. Determina el comportament viscós del 

material i permet una estimació del fregament intern i el càlcul de 

l’energia dissipada. 
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4.3.2 Variables d’influència 
 
a) L’edat o l’envelliment de la mescla. L’increment de l’edat (en hores) de 

la mescla provoca un envelliment de la mateixa que produeix un 
augment del mòdul dinàmic de la mescla compactada. 
 

b) Viscositat. Hi ha una relació entre la viscositat i el mòdul de rigidesa 
lineal en escala doblement logarítmica. L’increment de la viscositat 
augmenta el mòdul. 

 
c) Percentatge de betum. La influència del percentatge de betum es 

manifesta en que variacions en el contingut òptim de betum provoca 
disminucions en l’angle de desfasament i en el mòdul instantani E∞. 

 
d) Percentatge de buits. En general, a mesura que s’augmenta el grau de 

compactació de la mescla s’obté un augment bastant lineal del mòdul, 
tal com s’aprecia en la figura 4.1. 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1. Influència del percentatge de buits en el mòdul de rigidesa. 

Font: Soliman, 1976. 

 
 
e) Temperatura. La influència de la temperatura de la mescla en el valor 

del mòdul és molt important, i també afecta de forma considerable el 
comportament a fatiga de les mescles. A més a més, hi ha l’efecte 
conjunt de la freqüència de càrrega i la temperatura a la que es 
realitza l’assaig. La influència de la freqüència de càrrega és més 
important per altes temperatures que per baixes. Per tant la variació 
del mòdul dinàmic amb la temperatura és important ja que el valor del 
mòdul queda dividit per 10 quan hi ha una variació de temperatura de 
300C (de 100C a 400C). 
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Així doncs, a l’hora de seleccionar el mòdul del material asfàltic serà 
molt important conèixer la temperatura i la freqüència en les que 
realitzarem els càlculs. Quan més elevades siguin les temperatures, 
més baix serà el valor del mòdul, i quan més baixes siguin les 
temperatures més alts seran els valors del mòdul. Aquest mòdul té 
una gran oscil·lació en el seu valor segons quina sigui la temperatura 
de servei, com ha quedat constatat en els assaigs realitzats en la 
tesina, condicionant així el comportament del ferm. 
 
J.M. Edwards i C.P. Valkering  (1974) van fer un estudi complert sobre 
la influència de les altes temperatures en els mòduls de deformació 
d’un sistema tricapa. Els seus treballs es van centrar en una gamma 
de condicions de servei extremes, a altes temperatures, ja que és en 
aquests casos on la teoria elàstica és més criticable. En baixes 
temperatures el comportament del ferm és bastant elàstic i tot és més 
previsible, en canvi a mesura que la temperatura de servei augmenta 
passem a un comportament més plàstic que dificulta el coneixement 
de la resposta.[9] 
 
Les variacions de temperatura ambient no tenen cap influència 
significativa sobre els mòduls de rigidesa dels sòls i dels àrids no 
lligats, tret d’haver-hi congelació, però sí influeixen en el mòdul de la 
capa bituminosa. El seu mòdul de rigidesa a baixa temperatura i llarga 
freqüència o curt temps de càrrega depèn únicament del contingut de 
betum, de la rigidesa del lligant i de la compacitat. Per al càlcul, així 
doncs, és fàcil escollir en una gamma de temperatures els valors tipus 
del mòdul de les capes bituminoses. A alta temperatura, la naturalesa i 
la granulometria dels àrids i l’estat de compactació tenen una 
influència considerable sobre el mòdul i seria aconsellable efectuar 
assaigs específics amb les mescles utilitzades realment per determinar 
els valors autèntics a tenir en compte en el càlcul. 
 
Les investigacions efectuades sobre les propietats de les mescles van 
permetre establir la relació que lliga el mòdul de rigidesa de la mescla 
amb el del betum (figura 4.2). Particularitzant en el betum 80/100 es 
va determinar la relació entre el mòdul de rigidesa de la capa 
bituminosa i la temperatura (figura 4.3). 
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Figura 4.2. Rigidesa d’una mescla 

bituminosa per bases de carreteres 

(en ordenades) en funció de la 

rigidesa del betum (N/m2). 

Font: Edwards et al, 1974. 

                  

 
 

Figura 4.3. Rigidesa d’una 

mescla clàssica per bases (en 

ordenades) en funció de la 

temperatura. 

Font: Edwards et al, 1974. 

 
 

Per usar de manera òptima les possibles variacions de temperatura en 
l’interior de la capa bituminosa, convé estudiar la naturalesa de les 
mesures de temperatura de què disposen generalment els enginyers. 
La dada més habitual és la temperatura mensual mitja de l’aire (TMM) 
que es troba en les taules meteorològiques. Però pel càlcul dels ferms 
s’ha de poder disposar de dades més precises sobre les temperatures 
del paviment a diferents profunditats i sobre les variacions diàries, 
magnituds que s’han de relacionar després amb la TMM. 
 
En la figura 4.4 hi ha la relació temperatura del paviment/profunditat 
de la capa, a 6 hores diferents d’un dia representatiu d’estiu i per una 
temperatura mitja diària de l’aire. Aquestes corbes poden ser 
considerades com representatives dels gradients de temperatura en 
una àmplia gamma de condicions climàtiques, corresponents a les 
condicions existents a certes hores del dia. A més a més, aquestes 
corbes estan expressades en TMM. 
 
A partir dels gradients expressats en aquesta gràfica van poder obtenir 
les corbes de la figura 4.5, on es determina la rigidesa de la mescla 
(en ordenades) en funció de la temperatura mitja de l’aire i de 
l’espessor de la capa bituminosa (en abscisses). El procés per arribar a 
aquestes corbes parteix de les figures 4.3 i 4.4 d’on s’obté el mòdul de 
rigidesa de la mescla en funció de les temperatures, després es 
calculen les deformacions i aquestes es converteixen en mòduls de 
rigidesa. 
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Figura 4.4. Temperatura de la capa 

bituminosa d’un ferm a diferents hores 

en funció de la temperatura del aire i 

de la profunditat del punt dins la capa. 

Font: Edwards et al, 1974. 

 
 
A partir dels conceptes i resultats explicats, es van poder construir 
unes corbes de dimensionament d’un sistema tricapa per 106 passades 
d’eixos de 8,2 t i un mòdul dinàmic del sòl de 50 MN/m2, en funció de 
la temperatura. 

                                     
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6. Corba de dimensionament d’un sistema tricapa per 106 passades d’eixos 
 de 8,2 t i un mòdul dinàmic del sòl de 50 MN/m2, en funció de la temperatura. 

Font: Edwards et al, 1974. 

Figura 4.5. Rigidesa de la mescla 
(en ordenades) en funció d ela 
temperatura mitjana de l’aire i de 
l’espessor de la capa bituminosa. 
Font: Edwards et al, 1974. 
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f) Angulositat dels àrids. Dels estudis realitzats per Soliman [10] i 
corroborats per Pell i Verstraeten [11] es pot deduir que les mescles 
que contenen àrids rodats en lloc d’àrids de matxuca, presenten una 
compacitat més elevada, és a dir el percentatge de buits disminueix i 
les mescles són més denses, i per tant els valors del mòdul són més 
elevats. Amb la mateixa compactació, les mescles amb àrids rodats 
són més susceptibles a les baixes freqüències i a les altes 
temperatures que les mescles amb àrids de matxuca. En general es 
pot afirmar que els àrids angulosos, al tenir una superfície rugosa, són 
difícils de compactar, el que provoca menors valors del mòdul de 
rigidesa, degut a un percentatge més elevat de buits. Però amb una 
granulometria adequada, els àrids rugosos donen a la mescla una 
rigidesa més gran. 

 
g) Percentatge de filler. Dels estudis realitzats per Soliman [10] per una 

grava-betum es pot concloure que existeix un òptim de filler per a 
cada mescla assajada. Si observem la figura 4.7 podem veure que en 
aquest cas concret, existeix un òptim de filler del 7% que ens dóna el 
valor màxim del mòdul dinàmic. 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.7. Influència del percentatge de filler en el mòdul dinàmic. 

Font: Gallart, 2001. 

 
 
 
 
La disminució del percentatge de filler del 7 al 5% dóna a la mescla 
més susceptibilitat i disminueix el valor del mòdul complex. Per sobre 
d’aquest valor òptim, s’observa una pèrdua de les característiques 
mecàniques que afecten al mòdul a causa de la disminució de 
l’embolcall que es produeix causada pel baix contingut de betum. 
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4.4 La llei de fatiga 
 
4.4.1 Definició 
 
Les predicció de la vida útil de les mescles bituminoses s’acostuma a 
expressar amb una expressió procedent d’una regressió experimental 
calibrada amb l’ajut de parells de valors (deformació-nºcàrregues) 
obtinguts d’assaigs empírics. 
 
La manera habitual d’expressar les lleis de fatiga serà amb expressions 
que relacionin el nombre d’aplicacions de càrrega que provoquen la 
ruptura Nf amb la deformació ε o la tensió σ. A vegades, s’inclouran altres 
variables en les regressions tal com el mòdul dinàmic de la mescla MD o 
l’energia dissipada en cada cicle W, entre altres. 
 

Nf =a x εb x MD
c x Wd                                                             

 
 Nf =a x σb x MD

c x Wd           Equació 4.6 
 
Tot i així, l’expressió general més senzilla de la regressió per a la llei de 
fatiga és la ε – Nf. 

 ε = a x Nf
-b       Equació 4.7 

 
 
Les diferents lleis de fatiga obtingudes mitjançant els diferents assaigs de 
laboratori entre les quals hi ha les trobades amb l’assaig de flexotracció 
dinàmica no deixen de ser una aproximació a la realitat. En un ferm, la 
fissuració de la capa de mescla bituminosa no es produeix ni a tensió ni a 
deformació controlada, sinó que és un procés més complex en el qual 
influeixen nombroses variables com els intervals de temps entre les 
aplicacions de les càrregues, els períodes de repòs i de recuperació de la 
mescla i l’ordre i la forma amb les que es produeixen aquestes 
aplicacions, entre altres factors. 
 
4.4.2 Principals paràmetres que influeixen en el comportament a 
fatiga. 
 
Es podrien dividir els diferents paràmetres en dues categories. Una faria 
referència a aquells paràmetres que influeixen directament en la 
formulació de la mescla, és a dir en allò que caracteritza una mescla 
bituminosa. L’altra categoria faria referència als paràmetres externs que 
condicionen la vida de l’estructura i la seva capacitat de resposta. La 
classificació dels paràmetres quedaria així: 
 
-   Paràmetres de formulació 
 · Mescla 
  · Percentatge de buits o grau de compactació 
  · Contingut de lligant 
  · Contingut de filler 
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  · Tipus de filler 
 · Betum 
  · Durabilitat del lligant 
  · Tipus d’additiu 
  · Procedència del cru 
  · Procés de refinament 
  · Tipus de betum 
 · Àrids 
  · Angulositat 
  · Corba granulomètrica 
  · Naturalesa mineralògica 
 
- Paràmetres externs 
 · Temperatura 
 · Humitat 
 · Envelliment dels materials 
 
4.4.2.1  Paràmetres de formulació 
 
a) Percentatge de buits. 
 
La influència del percentatge de buits en la resistència a fatiga de mescles 
bituminoses ha estat estudiada per diversos autors, com són Monismith 
[12], Pell, Verstraeten ¡ Saunier. Segons ells es pot arribar a la conclusió 
que les mescles butuminoses amb un percentatge elevat de buits tenen 
poca resistència a la fatiga ¡ baixos mòduls dinàmics (Figura 4.8). 
 
                                                 

Figura 4.8 Font: Soliman 1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8. Efecte del percentatge de buits sobre la durada de vida a fatiga de la mescla. 

Font: Soliman, 1976. 

 
No obstant, s’han trobat resultats contradictoris en un estudi de fatiga de 
deformació constant realitzats pel LCPC [13] per una mescla continua 
granular. Per explicar aquest fet Monismith [12] indica que a més del 
percentatge de buits hi ha altres paràmetres que intervenen, com són 
l’estructura dels buits, les seves formes i les seves dimensions. 
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Altres resultats obtinguts amb mescles bituminoses utilitzades a la regió 
de Califòrnia indiquen que les mescles bituminoses que tenen el mateix 
percentatge de buits en volum absolut, presenten un comportament 
diferent segons les dimensions dels buits i la seva distribució. A volum 
constant, un petit nombre de buits grossos és més desfavorable que 
molts buits petits i dispersos. 
 
En general podem dir, que una elevada compacitat condiciona no només 
el mòdul complex ¡ la resistència a fatiga sinó que també condiciona 
altres qualitats dels materials bituminosos, com per exemple la 
resistència a la ruptura. 
 
b) Contingut de betum 
 
El paràmetre de contingut de betum ha estat molt estudiat degut a la 
influencia que té en el comportament a la fatiga i en el mòdul complex. 
Saunier [14] ha estudiat el comportament a fatiga de diverses mescles 
bituminoses amb diferents continguts de betum (figura 4.9). 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9. Fatiga de tres mescles bituminoses en diferents quantitats de betum. 

Font: Soliman, 1976. 

 
 
Per Pell ¡ Cooper [15] (equació 4.8)per una gamma variada de mescles 
bituminoses existeix un òptim de contingut de betum per una durada de 
vida i un mòdul dinàmic màxim.  
 

                                  cTbVaN RBB −⋅+⋅= )log(log10                  Equació 4.8 
    
   On:  TRB és la temperatura de la bola i anell 
           VB és el contingut en volum de betum 
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A la conclusió a la que es pot arribar independentment del investigador és 
que augmentant lleugerament el contingut de lligant s’augmenta 
considerablement la resistència a la fatiga. Tot i així un augment 
important provoca una disminució del mòdul dinàmic i de les durades de 
vida de la mescla. 
 
c) Duresa del betum 
 
La duresa del betum en les mescles és important, ja que el comportament 
reològic de les mescles bituminoses és el reflex del comportament del 
betum. 
 
La utilització de betums durs, és a dir, que tinguin mòduls més elevats, 
per una mateixa temperatura i un mateix temps de càrrega, es tradueix 
en un augment important de la rigidesa de la mescla. 
 
En la relació trobada per Pell i Cooper que fa referència a la influència del 
contingut en betum ja queda palesa la influència de la penetració del 
betum sobre la fatiga en la temperatura de la bola i l’anell del lligant. 
 
La duresa d’un betum té una efecte característic sobre la llei de 
comportament a fatiga. Un betum tou, encara que accentua el caràcter 
viscoelàstic de la mescla bituminosa, canvia el pendent de les lleis de 
fatiga. La mescla perd la seva resistència a petites deformacions adquirint 
el seu allargament límit a la ruptura. Un betum dur presenta un aspecte 
invers. La mescla, menys susceptible a les condicions de temperatura i de 
temps, tindrà un allargament límit inferior ¡ una major resistència a les 
petites deformacions.  
 
d) Contingut de filler 
 
El paper principal que té el filler és el de reomplir l’esquelet mineral, 
obtenint així un augment de la compacitat ¡ per tant dels valors del mòdul 
de rigidesa. 
 
Alguns assaigs realitzats amb sorra — betum efectuats al CFR [16] 
confirmen que existeix una relació òptima filler / betum que és funció del 
contingut de betum, com es pot apreciar en la figura 4.10 
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Figura 4.10. Influència de la quantitat de betum i el 

 percentatge de filler en el comportament a fatiga. 

Font: Soliman, 1976. 

 
 
La incorporació del filler disminueix la quantitat de buits ¡ntergranulars. 
Per un percentatge de betum donat, a partir d’una certa quantitat de 
contingut de fins, tenim una caiguda de les característiques mecàniques 
degut a una mescla dolenta. 
 
A causa de la seva gran superfície especifica, la quantitat de filler és el 
factor que fixa el gruix de la pel·lícula de betum i del que depèn la 
rigidesa de la mescla bituminosa. 
 
e) Tipus de filler 
 
Per una mateixa proporció de filler / betum l’efecte rigiditzant del filler és 
diferent segons el tipus de filler. Aquest efecte pot determinar-se 
mesurant la viscositat del màstic (amb el viscosímetre Brookfield) o 
determinant l’augment de temperatura de reblaniment bola i anell 
resultant de l’addició de filler al betum. 
 
La superfície específica d’un filler, així com la naturalesa de la superfície 
específica dels grans i les seves capacitats d’absorció de certes porcions 
de betum, es tradueix per la seva influència en la densitat de la mescla i 
el mòdul de rigidesa, i per tant en la resistència a fatiga. La figura 4.11 
representa la influència del tipus de filler sobre la resistència a fatiga, 
considerant els tipus de filler que es mostren a la taula 4.1 
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Taula 4.1. Tipus de filler usats per l’assaig de la figura 4.11. 

Font: Soliman, 1976. 

figura 4.11 Font: soliman 1976 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11. Influència del tipus de filler en la vida fatiga. 

Font: Soliman, 1976. 

 
 
Aquests resultats obtinguts per Pell ¡ Cooper [15] confirmen que els fillers 
calcaris donen millors comportaments que els fillers que contenen fins 
argilosos. 
 
f) Corba granulomètrica i forma dels àrids 
 
La forma ¡ textura superficial dels àrids poden tenir una influència en el 
fenomen de fatiga. Els àrids angulosos tenen una superfície rugosa que 
els fa difícil de compactar. Això és degut al gran percentatge de buits que 
provoca una mala compactació. Aquests àrids rugosos podrien ser la 
causa de les fissures inicials. 
 
D’altra part, aquests àrids rugosos i angulosos, si tenen una bona 
granulometria poden donar a la mescla una rigidesa superior a la que 
donen els granulats arrodonits. 
 
A més a més, les mescles que contenen àrids rugosos necessiten un 
percentatge més elevat de lligant que les mescles que contenen àrids 
llisos, el que suposa una millor resistència a la fatiga. 
 
L’estudi del LCPC [17] d’una sèrie de mescles bituminoses a flexió 

SÈRIES FILLER TEMPERATURA 
C6 CALCARI 20 ºC 
C7 CIMENT 10 ºC 
C8 CENDRES 10 ºC 
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sinusoïdal a deformació imposada permet concloure que la fórmula 
continua semigranular té una durada de vida superior que les demés 
fórmules de composició, el que es pot apreciar a la figura 4.12. 
 
                                           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12. Influència de la granulometria de l’àrid en la vida a fatiga. 

Font: Soliman, 1976. 

 
 

Com a conclusió podem dir que les granulometries que condueixen a 
mòduls de rigidesa elevats tindran una menor resistència a fatiga, tot i 
que cal tenir en compte la influència d’altres paràmetres. 
 
g) Naturalesa mineralògica dels àrids 
 
La naturalesa mineralògica dels àrids influeix principalment en el seu tipus 
de ruptura ¡ en la seva forma després del trencament. Però també influeix 
en la seva additivitat amb el betum, el que es reflectirà en el mòdul de 
rigidesa de les mescles i per tant en el seu comportament a fatiga. 
 
h) Additius 
 
Els additius també tenen influència en el comportament a fatiga de les 
mescles bítuminoses. En un estudi realitzat per Verstraeten s’analitzen 
betums de diferents penetrabilitats amb addicions de làtex, quitrà i 
asfaltens en pols. Segons aquest estudi es pot afirmar que l’addició de 
làtex i asfaltens en pols a betums ordinaris milloren el comportament a 
flexió repetida de les mescles bituminoses, disminueixen la susceptibilitat 
a fatiga, disminueixen la susceptibilitat tèrmica dels mòduls ¡ augmenten 
la resistència a ruptura. En canvi l’addició de quitrà a betums ordinaris 
condueix a un empitjorament del comportament a fatiga. 
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4.4.2.2  Paràmetres externs 
 
a) Temperatura 
 
Segurament la temperatura és un dels factors més variables al que estarà 
sotmesa la carretera, i té una importància clau sobre la resistència a 
fatiga de les mescles bituminoses.  
 
La temperatura ambient influeix en la gran majoria dels paràmetres 
externs que hem anomenat. Així doncs, un paràmetre que modifica molts 
d’altres és normal que produeixi variacions en les lleis de fatiga, que és el 
resultat d’una combinació d’aquests. 
 
Anteriorment s’ha vist que la temperatura afecta el valor del mòdul de 
rigidesa, augmentant-lo quan la temperatura és baixa i disminuint-lo 
quan és alta. Això fa pensar que el paviment té un millor comportament a 
fatiga a temperatures baixes. No obstant, no es pot analitzar la resposta 
funcional només tenint en compte aquest mòdul. Aquest raonament 
queda palès si estudiem la influència de la temperatura en la llei de 
fatiga, ja que indueix a un raonament contrari. 
 
Com es pot observar a la figura 4.13 a mesura que augmenta la 
temperatura, la recta de la llei és més elevada (totes conserven un cert 
paral·lelisme que permet comparar-les a simple vista). Per tant, a un 
mateix nivell de deformació el número de cicles de càrrega que cal per 
arribar-hi és més alt a mesura que la temperatura d’assaig augmenta. 
Així doncs, a més temperatura es té major resistència a fatiga. Si es fa el 
raonament contrari, quan més alta és la temperatura més gran serà la 
deformació permesa pel mateix nombre de cicles aplicats. 
 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.13. Influència de la temperatura en la vida a fatiga. 

Font: Gallart, 2001 

 
 



Capítol 4                                                                                                  Fatiga de les mescles bituminoses 

52 

En aquesta figura s’ha comprovat que les corbes es mantenen bastant 
paral·leles però amb petites variacions, com també es veurà en els 
resultats obtinguts en els assaigs realitzats. 
 
Ha quedat demostrat que la temperatura és un paràmetre molt important 
en la resistència a fatiga d’una mescla bituminosa. La seva influència s’ha 
d’estudiar molt bé i calen altres mètodes d’anàlisi que incorporin les dues 
variables, mòdul de rigidesa i llei de fatiga. 
 
Degut a la gran importància que té la temperatura sobre el comportament 
reològic de la mescla i la gran variació que pateix durant el dia ¡ durant 
l’any, el que es fa en molts casos és calcular una temperatura equivalent, 
o simplement calcular a diferents temperatures, les lleis energètiques i de 
fatiga ¡ els mòduls. 
 
Hi ha diferents mètodes per tenir en compte les variacions tèrmiques, tot 
seguit en veurem tres, com són: el del TRLL, el francès del LCPC i el 
romanès. 
 
El mètode del TRLL té en compte la variació tèrmica correlacionant la 
temperatura de l’aire ¡ la de l’aglomerat asfàltic a diferents profunditats. 
Amb aquestes correlacions es calculen les temperatures mitjanes del 
aglomerat per mesos i s’obtenen els mòduls de rigidesa de cada mes ¡ el 
nombre d’aplicacions de càrrega, N, de cada mes. Per no haver de fer un 
disseny per cada mes, es busca una correlació entre Nt i Ncàlid, del mes 
més càlid de la forma Nt = α  x Ncàlid, on α  varia entre 3 i 5. 
 
Els francesos en canvi, el que fan és calcular una temperatura mitjana de 
disseny obtenint unes distribucions de freqüències de temperatura a 
diferents profunditats del ferm. D’altra part, de manera independent 
s’analitzen les variacions en els límits de fatiga de les diferents mescles 
en funció de la temperatura. 
 
Els romanesos, per la seva part tenen en compte la temperatura amb un 
mètode complert i de fàcil aplicació. Primer estableixen una correlació 
entre la temperatura de l’aire ¡ la temperatura superficial de la mescla. 
Després estudien la variació de la temperatura a diferents hores i nivells 
de profunditat. Pel dimensionament a fatiga tenen en consideració els 
valors dels mòduls de rigidesa de les capes de les mescles bituminoses 
corresponents a la mitjana mensual de cada capa bituminosa. Pel càlcul 
s’adopta el valor mitjà ponderat del mòdul mitjà mensual. Aquest 
procediment és molt complert ja que té en compte les variacions de 
temperatura amb el temps i amb la profunditat i contempla els diferents 
mòduls de rigidesa de mescles de diferents composicions. 
 
b) Humitat 
 
La humitat és un element clau en el deteriorament de les mescles 
asfàltiques. Es poden distingir tres elements que causen la degradació 
d’un paviment asfàltic per humitat, aquests són: 
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 - Pèrdua de cohesió. 
 - Esquerda per adhesió entre asfalt i agregat originant l’stripping. 

 - Degradació per fractura de partícules d’agregat per efecte de les 
gelades. 

 
Quan l’agregat té una tendència a absorbir aigua tenim l’stripping de 
l’asfalt, que condueix a un deteriorament de la mescla. 
 
 
4.5 La llei energètica 
 
L’energia dissipada a cada cicle per unitat de volum es calcula amb la 
següent expressió 

 Wt = )sin( ttt ϕεσπ ⋅⋅⋅                           Equació 4.9 
 
 
On Wt és l’energia dissipada per cicle per unitat de volum.  
 σt  és l’amplitud tensional per cicle. 

εt és l’amplitud de deformació per cicle. 
 φt és l’ angle de desfasament entre la tensió i la deformació per 
cada cicle. 

 
Per calcular-la, normalment es calibra mitjançant mínims quadrats una 
expressió del tipus 

 W=c·Nd       Equació 4.10 
 
amb parells de valors de la densitat d’energia dissipada en tot l’assaig W i 
el nombre de cicles totals aplicats N. 
 
Els resultats són similars a aquells observats per la llei de fatiga i per tant 
també varien segons quines siguin les característiques de la mescla en 
termes de contingut i tipus de betum, compacitat, tipus d’àrids i tipus de 
sol·licitació, entre d’altres. L’evolució de l’energia dissipada dependrà de 
la mateixa manera del tipus d’assaig realitzat depenent si és a càrrega o a 
deformació imposada. Durant l’assaig a deformació constant, l’amplitud 
de la tensió i de l’angle de desfasament varien. Això implica que per a 
calcular l’energia total dissipada haurem d’integrar les funcions tensió i 
angle de fase en el nombre de sol·licitacions N. Aquesta integració 
s’aproxima amb el sumatori de l’energia en intervals de “cicles constants”, 
en els quals es pot fer la simplificació que la tensió i l’angle de 
desfasament siguin constants. 
 
Igualment cal notar el fet que hi ha una pèrdua d’ energia en forma de 
calor al llarg de l’assaig. Una part de l’energia es transforma en calor 
provocant una elevació local de la temperatura en la zona propera a l’ 
aplicació de la càrrega, provocant algun efecte secundari i modificant 
sensiblement els resultats dels assaigs. Tot i això, al no ser un factor 
determinant no es té en compte en la part experimental. 
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Amb l’obtenció de l’energia dissipada es pot deduir que aquelles mescles 
que tinguin una llarga vida a fatiga dissiparan més energia total per unitat 
de volum. L’energia total que pot ser dissipada per una mescla durant 
l’assaig dependrà del rang d’energia que se li ha subministrat a la 
proveta. Així, quan el nivell de sol·licitacions sigui més elevat, 
l’acumulació d’energia dissipable serà superior. 


