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C a p í t o l  4  
 
 
 

4 ASSAIG DE TRACCIÓ INDIRECTA, MÒDUL RESILIENT I 
DINÀMIC A COMPRESSIÓ 

 
 
4.1 AVALUACIÓ DE LES PROPIETATS MECÀNIQUES 
 
 
Per conèixer el deteriorament que es produeix en una capa de ferm quan està sotmès al pas 
de càrregues i als agents climàtics, és necessari conèixer els paràmetres que caracteritzen a 
la mescla bituminosa i definir els seus límits de fallida, tant per fatiga, com per fissuració 
tèrmica o deformació plàstica. Per tant és important saber quin assaig cal utilitzar per 
caracteritzar a la mescla i quin anàlisis s’ha de realitzar a partir de les dades obtingudes. 
 
L‘elecció del tipus d’assaig per determinar les característiques d’una mescla resultarà d’un 
balanç entre la precisió obtinguda amb el mateix i la factibilitat de la seva utilització, amb 
la finalitat d’ obtenir un model tant representatiu com sigui possible, però a la vegada de 
fàcil aplicació considerant la disponibilitat de temps, de recursos econòmics i 
d’equipaments. 
 
Seria ideal comptar amb un assaig capaç d’induir un estat de tensions a les provetes, 
similar al que es produeix a la capa real. Roque i Buttlar esquematitzen a la figura 5.1. 
l’estat de tensions provocat per una càrrega simple en l’estructura d’un ferm, on es 
distingeixen quatre casos: 
 
1. Compressió triaxial en al superfície immediatament sota de la roda. 
2. Tracció longitudinal i transversal combinat amb compressió vertical a la part inferior 

de la capa bituminosa sota de la roda. 
3. Tracció longitudinal o transversal en la superfície a una certa distància de la càrrega. 
4. Compressió longitudinal o transversal en el fons de la capa bituminosa a una certa 

distància de la càrrega. 
 

 
Figura 4-1: Estat de tensions en un paviment sota una càrrega simple. 
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Existeixen assaigs que representen cada un d’aquests quatre estats, però no n’hi ha cap que 
els reuneixi a tots. Tanmateix tampoc és necessari analitzar totes les situacions, doncs 
l’experiència ja ha determinat que la zona més crítica de tensions es produeix a la fibra 
inferior de la capa bituminosa sota de la càrrega. 
 
Tal com es descriu en l’apartat següent, l’assaig de tracció indirecta reprodueix l’estat de 
tensió crítica per una mescla bituminosa i la proposta de la present tesina consisteix en la 
seva utilització per la determinació de les característiques necessàries de resistència a 
tracció en el cas d’una mescla bituminosa reciclada en calent. 
 
A continuació es presenta una descripció de l’assaig de tracció indirecta en els seus modes 
estàtic i dinàmic, seguida d’un resum sobre els avenços realitzats per alguns investigadors 
fins a la data, amb el propòsit de definir i avaluar el camp d’aplicació d’aquest assaig. 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓ DE L’ASSAIG DE TRACCIÓ INDIRECTA I MÒDUL 

RESILIENT 
 
 
L’assaig de tracció indirecta reprodueix l’estat de tensions en la fibra inferior de la capa 
asfàltica o zona de tracció. És un mètode pràctic i senzill per caracteritzar les propietats de 
les mescles bituminoses o avaluar les fallides causades per tensions de tracció. 
 
Aquest assaig consisteix en deformar per compressió diametral a una proveta cilíndrica 
situada horitzontalment entre el plats d’una premsa, de manera que els esforços aplicats a 
la proveta es troben sobre dues generatrius oposades al llarg del pla diametral vertical 
figura 5.2.(a) Aquesta configuració de càrrega, que pot ésser senzilla o repetida, 
desenvolupa una tensió de tracció uniforme perpendicular a la direcció de la càrrega 
aplicada i al llarg del pla vertical diametral, que finalment provoca la fallida de la mostra 
per fractura al llarg del diàmetre vertical figura 5.2.(b). 

 
Figura 4-2: Configuració de la càrrega (a) i trencament de l’assaig de tracció indirecta (b) 

 
El paràmetre a mesurar és la càrrega de ruptura de la proveta (gràfic 5.1.). També 
optativament es pot determinar el desplaçament vertical i la deformació horitzontal del 
diàmetre de la proveta durant la realització de l’assaig si es disposa dels sistemes 
necessaris per mesurar-los. El procediment s’utilitza tant per provetes del material 
fabricades en laboratori com per els testimonis extrets del paviment. Aquest assaig té 
moltes avantatges, la més òbvia és la simplicitat del seu procediment. 
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Gràfic 4-1: Corba càrrega-deformació resultant de l’assaig de tracció indirecta 

 
En l’assaig dinàmic, la proveta es sotmet a una càrrega cíclica de compressió mesurant-se 
la deformació horitzontal produïda. El cicle de càrrega està composat d’un pols d’amplitud 
i duració establerta, seguit d’un temps de relaxació. Les dades de deformació i càrrega 
aplicada, juntament amb el coeficient de Poisson variable segons la temperatura de 
l’assaig, són necessaris per determinar el mòdul resilient. 
 
Abans de 1965, l’assaig de tracció indirecta s’utilitzava per mesurar la resistència a tracció 
del formigó. A partir d’aquest any, també s’utilitza en mescles bituminoses, en projectes 
d’investigació desenvolupats a la Universitat de Texas, Austin, USA, i patrocinats pel 
Departament de Carreteres i Transport Públic de Texas. Els resultats d’ aquests estudis 
permeteren concloure que aquest assaig era el mètode més pràctic perquè determinats 
organismes estatals, tal com el departament de carreteres, l’utilitzessin per la dosificació i 
la caracterització de mescles en laboratori. Segons Thomas Kennedy, les raons bàsiques 
són: 
 

• L’assaig és relativament senzill. 
• El tipus de mostra i l’equip són els mateixos que els utilitzats per altres assaigs. 
• La ruptura no està seriament afectada per les condicions de superfície. 
• La ruptura s‘inicia en una regió relativament uniforme de tensions de tracció. 
• El coeficient de variació dels resultats de l’assaig és relativament baixa comparada 

amb altres mètodes. 
• L’assaig pot utilitzar-se sota càrrega estàtica i càrrega repetida. 
• Dona informació sobre propietats elàstiques resilients, de fissuració tèrmica, de 

fissuració per fatiga, de deformació permanent i pot utilitzar-se per avaluar l’efecte 
de la humitat en mescles bituminoses. 

 
 
4.2.1 Distribució teòrica de tensions 
 
 
El desenvolupament de les tensions dins d’una mostra cilíndrica sotmesa a una càrrega 
lineal fou estudiat per Thomas W. Kennedy i W. Ronald Hudson el 1968. La distribució 
teòrica de tensions al llarg dels eixos horitzontal i vertical per una càrrega concentrada es 
mostra a la figura 5.3: 
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Figura 4-3: Distribució de tensions teòrica sobre els plans diametrals horitzontal i vertical per 

l’assaig de tracció indirecta 
 
 
4.2.2 Equacions i observacions 
 
 
Per un pla diametral horitzontal, l’estat de tensions ve donat per les següents equacions: 
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Les equacions descrites són les presentades per M.Frocht per un sòlid elàstic ideal. Per la 
majoria dels materials d’enginyeria, i en particular per el cas de les mescles bituminoses, la 
fallida inicial es produeix per ruptura a tracció d’acord a l’equació 5.4. Per tant, la 
resistència a tracció St del material ve donada per: 
 

dt
P

S max
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⋅
=
π
2

    (eq. 4.4) 

 
Sota aquestes condicions de càrrega lineal, la mostra fallaria al voltant dels punts de 
càrrega degut a tensions de compressió i no en la porció central de la mostra degut a 
tensions de tracció. Malgrat això, aquestes tensions de compressió es redueixen 
considerablement distribuint la càrrega al llarg d’una placa de càrrega, que no només 
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redueix les tensions de compressió vertical, sinó que canvia les tensions horitzontals al 
llarg del diàmetre vertical, de tracció a compressió a prop de punts d’aplicació. 
 
Per aquest estat biaxial de tensions dins de la mostra es desenvolupen en el seu centre una 
tensió de compressió vertical que val aproximadament tres vegades la tensió de tracció 
horitzontal. S’utilitza una placa de càrrega de sosteniment corb, de 12,7 o 25,4 mm 
d’ample, perquè la distribució de tensions no s’alteri significativament i per que els càlculs 
del mòdul d’elasticitat i la relació de Poisson es facilitin mantenint constant l’ample de 
càrrega, en lloc d’ample de càrrega variable durant l’assaig, cosa que passava amb una 
placa de càrrega plana, quedant llavors una distribució de tensions tal i com s’observa en la 
figura 5.4. 
 

 
Figura 4-4: Distribució de tensions en una proveta sotmesa a una càrrega aplicada sobre un feix de 

càrrega de sosteniment corb (Kennedy i Hudson, Read i ColIop). 
 
 
En l’assaig estàtic, la càrrega s’aplica a una velocitat relativament baixa, generalment 50,8 
mm per minut, encara que poden fer-se servir velocitats més lentes, considerant que el 
nivell de tensions, situació convenient a temperatures més baixes, considerant que el 
material es comporta més elàsticament i que la deformació associada amb la fissuració 
tèrmica es desenvolupa lentament. La temperatura de l’assaig pot variar, sempre que es 
respectin els límits permesos de les equacions utilitzades. Les deformacions horitzontals i 
verticals han de registrar-se contínuament durant la càrrega si es pretén calcular la relació 
de Poisson i el mòdul d’elasticitat estàtic. És possible avaluar la resistència a la fissuració 
tèrmica fàcilment a partir d’aquest assaig, considerant la seva curta duració. 
 
El mòdul resilient Mr és la resposta a l’assaig dinàmic, definit com el quocient entre la 
tensió desviadora axial repetida σd i la deformació axial recuperable εa, equació 5.5. 
 

a

d
rM

ε
σ

=    (eq. 4.5) 

 
S’obtenen dos valors de mòdul resilient, un instantani i l’altre total, degut a que es 
registren dues deformacions durant el cicle de càrrega, una al finalitzar el pols de càrrega 
aplicat - deformació instantània - i l’altre al acabar el període de relaxació - deformació 
total - i s’utilitzen les equacions 5.6 i 5.7 per el càlcul: 
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On: 
 
Ei ≡ Mòdul resilient instantani 
Et ≡ Mòdul resilient total 
ν ≡ Coeficient de Poisson 
t ≡ Espessor de la proveta 
Di ≡ Deformació resilient instantània 
Dt ≡ Deformació resilient total 
 
Es presenta a continuació un esquema de l’assaig de compressió diametral per la 
determinació del mòdul resilient amb el muntatge de l’aparell de mesura de deformació, 
figura 5.5. 
 

 
Figura 4-5: Assaig de compressió diametral i muntatge de l’aparell. (d: diàmetre, s: espessor i P: 

càrrega) 
 
 
4.3 DESCRIPCIÓ DE L’ASSAIG DE MÒDUL DINÀMIC  
 
 
Per la mesura del mòdul dinàmic i l'angle de desfassatge (mòdul complex), s'ha utilitzat un 
assaig de compressió simple dinàmica. Aquest assaig consisteix en aplicar a la proveta una 
càrrega axial que varia en el temps de forma sinusoïdal, i registrar a una temperatura 
especificada les funcions de tensió i deformació que es produeixen a la seva zona central. 
A partir d'aquestes funcions s'obté el mòdul complex. 
 
En aquest assaig la proveta es col·loca centrada sobre el plat inferior. Cada extensòmetre es 
fixa a una generatriu de la proveta i es situa al centre de la seva alçada. En aquest cas s'han 
utilitzat dos extensòmetres, i aquests s'han col·locat a dues generatrius oposades. Un cop 
realitzat el muntatge de la proveta i dels extensòmetres, s'aplica una càrrega estàtica de 
compressió suficient per assegurar un bon assentament entre els plats de la càrrega i les 
cares de la proveta. A continuació es superposa una càrrega cíclica sinusoïdal de 
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freqüència i amplitud determinades, i es manté aquesta càrrega durant el temps necessari 
per completar 1000 cicles. 
 
El mòdul dinàmic en un determinat cicle es defineix com el quocient entre la amplitud 
cíclica de la funció tensió i la amplitud cíclica de la funció deformació general. La 
amplitud cíclica d'una funció és el valor absolut de la diferència entre el seu valor màxim i 
el seu valor mínim en un cicle. 
 

c

cT
MD

ε
=  (eq. 4.8) 

essent: 
 
MD= Mòdul dinàmic 
T c = Amplitud cíclica de la funció tensió en Mpa. 

=cε Amplitud cíclica de la funció deformació general adimensional. 
 
L'angle de desfasatge entre la funció de tensió i la funció de deformació general s'obté 
aproximant pel mètode de mínims quadrats cadascuna d'aquestes funcions (definides per 
més de 50 punts equidistants) a una funció del tipus ( ) KBtFA ++⋅⋅⋅ π2sen . S'obtenen, 
llavors, les següents funcions aproximades: 
 

( ) TTTa KBtFAT ++⋅⋅⋅= π2sen  (eq. 4.9) 

 
( ) εεε πε KBtFAa ++⋅⋅⋅= 2sen   (eq. 4.10) 

 
essent Ta y εa valor de les funcions tensió i deformació general aproximades (en pascals i 
adimensional respectivament). 
 
F= Freqüència de la funció de càrrega (Hz) 
 t= Temps (segons) 
2AT , 2Aε = Amplitud de les funcions de tensió i deformació general aproximada (pascals i 
adimensional). 
BT , Bε = Angles de desfase de la funció tensió i la funció deformació general aproximades 
(radians) 
KT , Kε = constants 
 
L'angle de desfase es defineix com el desfase existent entre les funcions tensió i 
deformació general. Vindrà donat, per tant, per Bε - BT. 
 

π
θ ε

180)( ⋅−= TBB  (eq. 4.11) 

 
essent 
 
θ  = Angle de desfase en graus. 
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4.4 NORMES DE L’ASSAIG UTILITZADES 
 
 
Per realitzar l’assaig a càrrega estàtica, s’ha utilitzat la Norma de assaig NLT-346/90 
“Resistencia a compresión diametral (ensayo brasileño) de mezclas bituminosas” És 
important mencionar que la premsa utilitzada per l’assaig Marshall, descrita en la Norma 
NLT-159/86 és adequada per utilitzar-se en aquest assaig. 
 
Per realitzar l’assaig a càrrega dinàmica, s’ha utilitzat la Norma de assaig NLT-360/91 
“Determinación del módulo resiliente, en mezclas bituminosas, mediante el ensayo de 
compresión diametral” 
 
Per realitzar la mesura dels mòduls dinàmics s'ha utilitzat la Norma de assaig NLT-349/90 
“Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras”. 
 
 
4.5 ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ. 
 
 
Investigadors han publicat els resultats obtinguts amb aquest assaig, avaluant algunes 
variables que poden influir en les propietats de les mescles bituminoses. Eh més importants 
es resumeixen a continuació. 
 
 
4.5.1 Temperatura de l’assaig 
 
Tesoriere, Marino i Canale han estudiat mescles amb àrids calcaris triturats, 4% de betum 
80/100, trobant que en un rang de temperatures entre 10 i 25ºC el valor de la resistència 
varia de forma lineal, evidenciant el predomini de la component elàstica, mentre que 
passats els 30ºC la funció adquireix una tendència parabòlica prevaleixent en aquest rang la 
component viscosa, amb resultats amb majors dispersions. Figura 5.2. 
 

 
Gràfic 4-2: Resistència a tracció indirecta versus temperatura d’acondicionament 
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4.5.2 Correlació amb l’assaig de compressió. Temperatura de l’assaig i velocitat de 
càrrega 

 
Els resultats de mòdul resilient a tracció diametral i a compressió simple han estat 
comparats per Von Quintus, observant que a altes temperatures les diferències eren 
importants, però a 400F (≅ 5ºC) aquests correlacionaven molt bé, i a 70ºF (≅ 200C) hi ha 
poques diferències. 
 
Per altra banda, Khosla i Omer han estudiat l’efecte de la velocitat de càrrega en el mòdul 
de rigidesa de les mescles bituminoses, comparant els resultats obtinguts mitjançant tracció 
indirecte amb els de compressió axial. Trobaren que no hi havia diferències entre els dos 
assaigs per càrregues de curta duració, mentre que aquestes eren significatives per temps 
d’aplicació de càrrega llargs. 
 
Considerant que les càrregues de curta duració representen el pas de rodes, i les de llarga 
duració, l’efecte tèrmic, és possible utilitzar aquest assaig de tracció indirecte per estudiar 
l’efecte del tràfic. 
 
 
4.5.3 Temperatura de l’assaig i contingut de betum 
 
 
A la figura 5.3. pot veure’s l’efecte del contingut de betum sobre la resistència a tracció 
indirecta en dues mescles elaborades amb diferent tipus d’àrid i lligant tipus AC10 
(penetració 80), segons Kennedy. A altes temperatures (100ºF, 40ºC) la variació de la 
resistència amb el contingut de lligant es torna gairebé imperceptible, mentre que a baixes 
temperatures (500F, 10ºC) les diferències són importants. 
 

 
Gràfic 4-3:Relació entre la resistència a tracció indirecta i el contingut de betum per mescles 

elaborades amb àrid calcari i grava 
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4.5.3.1 Temperatura del assaig i tipus de Iligant 
 
Prithvi Kandhal ha estudiat sis asfalts de diferent procedència, amb penetracions variables 
entre 42 i 80, utilitzats en una mescla de tipus densa per la construcció d’un ferm de prova. 
Es determinaren les propietats dels asfalts a les temperatures utilitzades per conduir 
l’assaig de tracció indirecte sobre les provetes Marshall: 4ºC, 15,6ºC, 25ºC i 60ºC. 
 
El projecte va permetre verificar que, dins del rang de temperatures analitzat, la resistència 
a tracció mostrava excel·lent correlació amb la temperatura de l’assaig i la penetració del 
betum, augmentant quan la temperatura o la penetració baixen amb una tendència recta en 
eixos de resistència i penetració logarítmics. 
 
4.5.3.2 Temperatura i energia de compactació 
 
Els efectes de la temperatura de compactació en la resistència a tracció indirecta han estat 
estudiats per Hadley. Els resultats obtinguts indicaren que la temperatura de compactació 
tenia un efecte més significatiu que el contingut i tipus d’asfalt i la granulometria de l’àrid, 
tant sobre la resistència a tracció indirecta com sobre el mòdul de Poisson i la deformació. 
 
A la figura 4.14 es poden observar els valors de resistència a tracció indirecta per mescles 
assajades a 75ºF (≅ 25ºC). Aquestes mescles es varen elaborar amb un betum AC-5 
(penetració 140) i tres granulometries diferents: 
 
• Fina, amb un 60% d’àrids més fins que 2 mm de diàmetre 
• Intermèdia amb un 60% de partícules més fines que 4 mm de diàmetre 
• Gruixuda, amb un 60% de partícules amb diàmetre menor de 6 mm 
 
Les mescles es varen compactar a cinc temperatures diferents: 149ºC, 135ºC, 121ºC, 107ºC 
i 93ºC. Aquests resultats demostren l’important reducció de resistència al disminuir la 
temperatura de compactació quan s’ha elaborat la mescla amb el contingut òptim de 
lligant. 
 
4.5.3.3 Sensibilitat a l’acció de l’aigua. Mètode de Lottman 
 
La influència destructiva de la humitat s’ha reconegut des de vàries dècades. El 1982 
Robert Lottman va publicar el seu informe final sobre una metodologia per predir el dany 
causat per la humitat a les mescles bituminoses. Els mecanismes de la humitat que causen 
el deteriorament del paviment han estat estudiats per molts investigadors, reconeixent ante 
els principals: 
 
• Pressió de porus de l’aigua en els buits de la mescla degut a les repeticions de càrrega, 

diferències tèrmiques que produeixen expansió-contracció per formació de gel, cicles 
de congelació- descongelació, xoc tèrmic o una combinació d’aquests factors. 

• Despreniment del lligant por efecte de l’aigua a la mescla, a temperatures entre 
moderades i altes. 

• Interacció aigua-vapor amb el màstic betum-filler i les interfases dels àrids més grans. 
• Interacció de l’aigua amb minerals argilosos en l’àrid fi. 
 
Les mescles danyades per l’efecte de la humitat perden cohesió i redueixen la seva vida 
útil accelerant el procés de fissuració del paviment. Lottman proposa en el seu mètode 
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avaluar l’efecte de la humitat mitjançant assaigs de tracció sobre provetes sotmeses a 
diferents condicions, intentant reproduir la situació en que es troba el paviment en servei. 
 
Per l’execució de l’assaig s’elaboraren tres grups de provetes de les dimensions de l’assaig 
Marshall, un es manté per assajar en sec, un altre por assajar saturant les mostres al buit i 
l’últim per l’assaig en condicions accelerades, que consisteix en una saturació al buit seguit 
d’un cicle de congelació-immersió en aigua calenta. 
 
Després de l’acondicionament previst per cada grup de provetes i de l’execució dels 
assaigs, es calculen els quocients entre els mòduls resilients i resistències a tracció 
indirecta dels valors promitjos. La relació ante les provetes saturades al buit i les seques 
simula l’efecte de la humitat en l’aglomerat asfàltic en el seu pic d’humitat o saturació en 
el camp és a dir a curt terme. El quocient entre els valors de les provetes sotmeses al 
tractament accelerat i els de les seques indicaria un índex del dany de la humitat a llarg 
terme, que sol donar-se en el paviment després dels efectes de la saturació, degut als agents 
combinats: medi ambient i tràfic. Aquest quocient és sempre menor que l’anterior, els 
danys severs sempre s'associen a quocients molt baixos. 
 
La humitat pot destruir la majoria de la cohesió de la mescla bituminosa en els casos d’atac 
sever; això provocarà la fissuració primerenca del paviment. Per tant, els quocients entre 
mòduls resilients i resistència a tracció indirecta s’haurien de relacionar amb la vida de 
fatiga de l’aglomerat i proveir una base pràctica per la selecció de resistència o mòduls que 
indiquin mescles acceptables. 
 
Lottman planteja aleshores que, coneixent els quocients entre les condicions sec, saturat i 
accelerat, es podrà estimar la pèrdua de vida de fatiga del paviment a través de la relació 
entre aquests quocients i els de deformació per fatiga, coneixent la llei de fatiga de la 
mescla en les tres condicions. 
 
Si bé és cert que fa falta molta experiència amb diferents mescles per contar amb una 
predicció fiable de la reducció del coeficient estructural de la capa asfàltica degut a la 
pèrdua de cohesió per el dany que li causa la humitat, el mètode pot resultar convenient i 
pràctic. 
 
4.5.3.4 Altres assaigs per avaluar l’efecte de l’aigua 
 
Després de que Lottman desenvolupi el seu assaig, sorgeixen vàries tècniques per 
l’acondicionament humit de les provetes, considerades modificacions del procediment 
original: el mètode Tex-531-C, el mètode Tex-531-C Modificat i el de Tunnicliff-Root. 
 
Tots els mètodes utilitzen l’assaig de tracció indirecta per determinar el quocient de 
resistència a tracció entre les provetes humides i seques, denominat TSR(tensile strength 
ratio) com indica l’equació 5.12. 
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on St és la resistència a tracció indirecta. 
 
Varien entre si per les diferents formes d’acondicionar les provetes humides, tant per la 
mesura del grau de saturació al buit com por les temperatures i els períodes de congelació i 
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descongelació establerts, encara que en definitiva, tots intenten reproduir l’efecte de la 
humitat i els cicles tèrmics als que estarà sotmesa la mescla bituminosa durant la seva vida 
útil. 
 
Thomas Kennedy i Virgil Ping han comparat aquests mètodes entre si, elaborant una sèrie 
de mescles en planta i en laboratori, amb diferents tipus d’ àrids i betums, detectant que el 
procediment de Lottman és mes sever que els altres tres mètodes, d’acord als valors més 
baixos de TSR. Els resultats obtinguts amb les mescles elaborades han estat similars als 
obtinguts amb mescles de laboratori. Per ordre de severitat, els mètodes d’assaig es poden 
classificar: 
 
1. Mètode original de Lottman 
2. Tex-53l-C i la seva versió modificada 
3. Tunnieliff-Root 
 
La severitat del mètode Lottman s atribueix al alt grau de saturació de les provetes 
produïdes al buit, mentre que el mètode Tex-53l-C controla la saturació a un 60-80% i 
d’aquesta manera el dany resulta menor. En el de Tunniciiff-Root el grau de saturació és 
similar al del Tex-531-C però no inclou cicle de congelació i en conseqüència el seu efecte 
és més lleu. 
 
Respecte a la correlació entre mètodes, pot dir-se que els valors del TSR obtinguts per el 
mètode de Lottman es varen comparar amb el Tex-53l-C i el de Tunnicliff-Root, obtenint-
se alts coeficients de correlació per cada grup de mostres i entre ells, validant-se d’aquesta 
manera l’aplicació de tots els mètodes. 
 
4.6 CONSIDERACIONS FINALS 
 
 
Les investigacions experimentals que s’han descrit demostren que l’assaig de tracció 
indirecta pot ser utilitzat, respectant certs límits de temperatura, per conèixer la resistència 
a tracció d’una mescla bituminosa i que el mòdul obtingut correlaciona amb el determinat a 
compressió per freqüències aproximades a les del tràfic. 
 
Tot i així, aquesta informació prové d’altres països, i per tant els resultats obtinguts són 
vàlids per els materials propis del lloc, així com per els seus tipus de mescles, que 
respecten especificacions diferents d’acord al estat o país on s’estudií. 
 
4.6.1 Assaig de tracció indirecta aplicat a la mescla bituminosa reciclada. 
 
Com ja s’ha vist al, és necessari emprar algun assaig que ens informi sobre la cohesió final 
obtinguda por la mescla bituminosa reciclada i per això sembla raonable utilitzar l’assaig 
de tracció indirecta a tal efecte. L’estudi experimental realitzat (capítol 6 ) posa de 
manifest la viabilitat d’aquest mètode per el cas particular estudiat. 
 
Una de les principals avantatges d’aquest mètode és que permet utilitzar una premsa típica 
Marshall, evitant costos addicionals per adquisició de nou equipament 
 
 


